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Selayang Kata

B

uletin Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum ini merupakan edisi kedua
pada tahun 2016-2017 yang menginformasikan kegiatan yang telah, sedang,
dan akan dilaksanakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai
Citarum. Buletin ini diharapkan dapat memberikan informasi dengan baik kepada
publik dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai kegiatan BBWS Citarum
dan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA di Wilayah Sungai Citarum, sebagai asas
keterbukaan informasi.
Membangun inovasi dalam pengelolaan sumber daya air adalah satu langkah ke depan yang
diambil oleh BBWS Citarum dalam mengoptimalisasikan Pengelolaan Sumber Daya Air. Sebuah
pusat sistem informasi data hidrologi dan teknologi peramalan iklim akan dioperasikan dan
terus dikembangkan. Pembangunan Bendungan Sadawarna akan segera dilaksanakan, 16 Titik
Tanggul Prioritas untuk pengaman banjir di kawasan Citarum Hilir dipercepat penyelesaiannya,
sungai-sungai mati (Oxbow) ditata dan dihidupkan kembali. Dalam pelaksanaannya,
pengelolaan sumber daya air membutuhkan kerjasama semua pihak terkait secara terpadu
dan bersinergi. BBWS Citarum bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari para pemangku
kepentingan, aparat penegak hukum, TNI, akademisi, komunitas penggiat lingkungan dan tentu
saja masyarakat secara luas.
Diharapkan dengan sinergi yang baik dapat mempercepat upaya pemulihan sungai-sungai
di Wilayah Sungai Citarum serta meningkatkan optimalisasi dalam pendayagunaan dan
pengelolaan sumber daya air demi terciptanya sungai yang bersih, sehat dan produktif, serta
membawa manfaat bagi seluruh masyarakat di Wilayah Sungai Citarum.

Kepala BBWS Citarum

Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg
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Laporan Utama

BICARA SOLUSI
PENANGGULANGAN

BANJIR SUNGAI

CITARUM
Bertempat di Hotel Grand Royal
Panghegar Kota Bandung, pada
hari Selasa, 15 November 2016 telah
diadakan seminar bertajuk “Solusi
Penanggulangan Banjir Sungai Citarum”.

A

cara ini diselanggarakan oleh Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum atas inisiasi dari
Masyarakat Hidrologi Indonesia. Acara
dibuka langsung oleh Direktur Sungai dan
Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perimahan Rakyat, Hari Suprayogi.
Turut hadir pula Yudha Mediawan Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Anang Sudarna Kepala
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Jawa Barat, Mohammad Hasan dari Masyarakat Hidrologi
Indonesia, perwakilan dari beberapa perwakilan dari
kementerian terkait, komunitas penggiat sungai, serta
kalangan akademisi. Acara ini diselenggarakan menanggapi
terjadinya permasalahan banjir di Wilayah Sungai Citarum.
Dalam
sambutan
pembukaannya,
Hari
Suprayogi,
menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara
seminar ini, “Sungai Citarum adalah salah satu Sungai Strategis
nasional yang saat ini mengalami berbagai permasalahan.
Seminar ini diharapkan mampu memberikan masukan dan
solusi dalam mengatasi banjir Sungai Citarum”, demikian papar
Hari dalam membacakan sambutan Menteri PUPR. Hari juga
menyampaikan harapannya agar Pemerintah Daerah Provinsi
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Jawa Barat melalui Gubernur Jawa
Barat tetap melakukan kegiatan
pemulihan
Sungai
Citarum
yang lebih sinergi, terpadu dan
terkoordinasi untuk mewujudkan
kembali Sungai Citarum yang
bersih, sehat dan produktif.
Pada kesempatan ini pula, Anang
Sudarna, Kepala BPLHD Provinsi
Jawa
Barat
menyampaikan
perkembangan terkait dengan
kegiatan pemulihan Sungai Citarum
melalui Citarum Bestari. Pada tahun
2014, Pemerintah Provinsi Jawa
Barat mulai mencanangkan gerakan
Citarum Bestari dengan target
bahwa pada tahun 2018 kondisi
Sungai Citarum sepanjang 77km
dapat dipulihkan. Tiga pendekatan
yang dilakukan dalam gerakan
Citarum Bestari adalah kultural,
struktural dan non struktural.
Anang menjelaskan, bahwa saat ini
kegiatan Citarum Bestari merupakan
program super prioritas Pemerintah
Provinsi Jawa Barat. “Bencana
banjir yang melanda wilayah kami
saat ini berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya. Menyikapi kondisi
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ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sudah mencanangkan bahwa saat
ini Jawa Barat dalam kondisi darurat
bencana”, tutur Anang. Pemerintah
Jawa Barat memiliki komitmen
yang sangat kuat dalam mencari
solusi
untuk
menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang
terkait dengan lingkungan. “Saya
rasa tema seminar ini sangat relevan
dengan kondisi yang dihadapi oleh
masyarakat Jawa Barat”, imbuhnya.
Kondisi
ini
harus
disikapi
dengan sungguh-sungguh dan
serius karena akan berdampak
sangat merugikan terutama bagi
masyarakat yang tinggal di Wilayah
Sungai
Citarum.
Pengelolaan
sumber daya air yang tidak
memperhatikan
prinsip-prinsip
lingkungan akan mengancam tiga
sektor yang sangat penting yaitu
ketahanan pangan, air bersih dan
energi. Gerakan Citarum Bestari
ini difokuskan pada bagaimana
merubah perilaku masyarakat agar
lebih perduli dan mencintai Sungai
Citarum melalui pengembangan
Desa
Berbudaya
Lingkungan

(Ecovillage). Masyarakat Jawa Barat
masih menjunjung nilai kekulturan
dan budaya gotong royong yang
tinggi. Pendekatan inilah yang
dimanfaatkan
dalam
Gerakan
Citarum Bestari untuk mewujudkan
sungai yang bersih, sehat, indah dan
lestari. Sedangkan kerterpaduan
antar program prioritas yang
diakukan
antar
instansi,
dikonsolidasikan melalui Rencana
Aksi Multipihak Implementasi
Pekerjaan (RAM IP).
Sementara itu Mohammad Hassan,
pakar
Masyarakat
Hidrologi
Indonesia yang pada acara ini
berperan dalam memandu jalannya
seminar
menegaskan
kembali
pentingnya keberadaan Sungai
Citarum. “Jakarta bisa lumpuh
jika Citarum tidak bisa memasok
air bakunya, Kontribusi Citarum
terhadap pangan nasional mencapai
11%, jika Citarum tidak mampu lagi
mendukung sistem pertanian Jawa
barat maka ketahanan pangan bisa
goyah. Belum lagi 3 waduk yang
menghasilkan energy listrik lebih
dari 1.500 MW yang mensuplay

kebutuhan Pulau Jawa dan Bali. Maka dari itu dalam
perspektif nasional Sungai Citarum menjadi sungai
strategis nasional”, papar mantan Dirjen SDA Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

Jakarta bisa lumpuh jika
Citarum tidak bisa memasok
air bakunya, Kontribusi
Citarum terhadap pangan
nasional mencapai 11%, jika
Citarum tidak mampu lagi
mendukung sistem pertanian
Jawa barat maka ketahanan
pangan bisa goyah
Acara seminar sehari ini memaparkan 7 materi
solusi dalam menangani banjir Citarum. Paparan
tersebut adalah (i) Konsep Penanganan Sistem Makro
Pengendalian Banjir Citarum oleh Balai Besar Wilayah
Sungai Sungai Citarum, (ii) Perubahan Pola Hujan
Ekstrim di Wilayah Jawa Barat Terkait DAS Citarum oleh
BMKG, (iii) Karakteristik Aliran Sungai Citarum oleh
Puslitbang Sumber Daya Air, (iv) Kegiatan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan Sebagai Upaya Menuju Sungai
Citarum Bebas Bajir oleh BPDAS Citarum Ciliwung, (v)
Pengelolaan Air Tanah Dalam Upaya Mengendalikan
Penurunan Muka Tanah oleh Puslit Air Tanah dan
Hidrologi dan tata Lingkungan Kementerian ESDM,
dan (vi) Rekayasa Teknologi Dalam Pengendalian Banjir
Citarum oleh Pusat Pengembangan SDA ITB, (vii) Banjir
Bandang di Garut Analisa Kejadian dan Penanganan
BBWS Cimanuk Cisanggarung.

Pola banjir yang terjadi di Wilayah Sungai Citarum pada
tahun ini menurut beberapa pengamat mengalami
perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hujan di
kawasan hulu dengan intensitas yang sebentar saja
sudah mampu membuat daerah aliran sungai di kawasan
yang lebih rendah tergenang. “Banjir yang baru-baru ini
terjadi bersifat bandang/flash flood. Jumlah hujan dalam
setahun mungkin tetap, akan tetapi intensitas dalam
durasi waktu tertentunya yang meningkat. Kondisi
ini yang menyebabkan sering terjadi banjir bandang,
ditambah pula kondisi topografi yang sangat curam dan
dalam kondisi kritis”, tutur Yudha Mediawan, Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menyikapi kondisi
banjir yang baru-baru ini melanda Kota Bandung. Yudha
dalam paparannya menggambarkan bahwa banjir besar
Sungai Citarum terjadi pada tahun 1986, 1996, 2005,
2010 dan 2016.
Belum lagi pengaruh dari situasi dinamis yang sangat
dipengaruhi oleh kegiatan manusia. “Tata ruang kita tidak
pernah konsisten, contoh di kawasan Gedhe Bage yang
harusnya merupakan daerah resapan air dan genangan,
saat ini justru akan dijadikan kawasan permukiman elit”,
imbuhnya. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum secara
rutin melakukan pemeliharaan sungai, salah satunya
dengan melakukan pengerukan sedimentasi. Kapasitas
Sungai Citarum saat ini sudah tidak mampu menampung
debit air akibat tingginya sedimentasi di dasar sungai.
“Ketebalan sedimentasi mencapai 3,5m dan ini terjadi terus
menerus. Bagi kami ini tidak mudah, kegiatan pengerukan
sungai pada tahun 2014 seakan tidak terlihat karena tahun
2016 aliran Sungai Citarum sudah dipenuhi lumpur
sedimentasi”, kata Yudha. Jika sedimentasi di bagian tengah
aliran Sungai Citarum mencapai 3,5m dalam kurun
waktu dua tahun sepanjang kurang lebih 30 km, maka
dapat diperkirakan 1,5 juta m3 sedimen akan masuk ke
Waduk Saguling, konsekuensinya akan mempercepat
penuhnya Waduk Saguling.
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Hal ini juga diamini oleh Dodi Susanto, Kepala Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung
dalam paparannya mengenai kondisi tutupan lahan
khususnya di kawasan hulu Sungai Citarum. Dodi
menyampaikan bahwa kondisi kawasan hulu Sungai
Citarum saat ini dalam kondisi kritis. Perubahan
tataguna lahan sangat mempengaruhi berubahnya
pola banjir yang terjadi di kawasan tengah dan hilir
Daerah Aliran Sungai Citarum. Sungai adalah potret
kondisi bagai mana suatu Daerah Aliran Sungai mampu
menyikapi, menampung, menyimpan dan mengalirkan
air hujan yang masuk di dalamnya. Idealnya air hujan
yang turun, sebagian diresapkan ke dalam tanah, dan
sebagian lagi dialirkan melalui aliran permukaan lewat
badan-badan sungai. Fenomena ini juga ditegaskan
oleh pihak Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
memantau data mengenai kejadian banjir khususnya
di Wilayah Sungai Citarum. Tahun 2010 tercatat
merupakan kejadian banjir terbesar selama beberapa
dekade terakhir.

dipaparkan oleh Dwi Agus Kuncoro dari Balai Besar
Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. “Pada saat
kejadian, debit air hujan cukup tinggi. Dari 3 STA di
kawasan hulu tercatat bahwa intensitas hujan pada
saat itu mencapai 100 mm hanya dalam waktu 3 jam”,
papar Dwi Agus. Perubahan kondisi tutupan lahan
di kawasan hulu menjadi kawasan pertanian tidak
nampu menahan curah hujan yang terjadi cukup
intensif. Akibatnya terjadi peningkatan debit aliran
yang cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadinya
banjir bandang. Beberapa lokasi yang terdampak
banjir adalah kawasan tepi Sungai Cimanuk di Kota
Garut yang merupakan dearah di hilir pertemuan
antara beberapa anak Sungai Cimanuk. Umumnya
lokasi terdampak berada di tikungan luar sungai. Pada
kejadian banjir di Garut yang terjadi pada tanggal 20
september 2016 dilaporkan merenggut korban lebih
dari 34 jiwa. Bencana banjir bandang akibat luapan
Sungai Cimanuk tersebut menyebabkan permukiman
penduduk dan fasilitas umum terendam banjir,
bahkan rusak dan terbawa arus banjir.

Padahal BMKG mengisyaratkan terjadinya perubahan
cuaca yang ditandai dengan perubahan curah hujan
di bagian hulu Daerah Aliran Sungai Citarum. Dalam
kurun 25 tahun terakhir ini baik di bagian hulu,
tengah dan hilir daerah aliran Sungai Citarum telah
terjadi peningkatan kejadian hujan lebat sebanyak
0,3% per tahunnya. Bahkan pada 5 tahun terakhir
(tahun 2011-2015) kejadian hujan lebat di kawasan
hulu Sungai Citarum lebih tinggi dibandingkan
dengan 20 tahun sebelumnya. Trend menunjukkan
bahwa hujan lebat saat ini justru terjadi dalam waktu
yang sangat singkat, penambahan volume hujan
sampai mencapai 40mm/tahun. Peluang terjadinya
hujan dengan intensitas lebat masih terus terjadi
hingga bulan Januari/Februari tahun 2017.

Pada sesi diskusi, para pemerhati lingkungan juga
menyampaikan pandangannya terkait dengan
upaya-upaya dalam mencari solusi dan menyikapi
permasalahan banjir Sungai Citarum. “Kami
sangat setuju bahwa penyelesaian yang terkait
dengan lingkungan harus dilakukan baik melalui
pendekatan structural, sosial dan kultural”, ungkap
Sunardhi Yogantara dari perkumpulan Warga Peduli
Lingkungan (WPL). Yang dimaksudkan dengan
structural adalah melakukan tindakan antisipasi
atau upaya perbaikan melalui kegiatan yang bersifat
sipil teknis, sedangkan sosial dan kultural adalah
“public involvement” bagaimana masyarakat dapat
terlibat secara langsung dengan menggunakan/
menghidupkan kembali budaya-budaya menjaga
lingkungan yang memang sudah mengakar kuat di
masyarakat namun sudah mulai pudar. “Ekspektasi
masyarakat pada setiap kegiatan penanganan banjir
yang bersifat structural sangat tinggi. Padahal tidak
semua permasalahan dapat diselesaikan secara
teknis. Misalnya saja pengerukan sedimentasi yang
rutin dilakukan tidak terlihat efeknya karena dalam
waktu singkat badan Sungai Citarum sudah dipenuhi
lagi dengan lumpur akibat erosi di kawasan hulu”,
demikian imbuhnya.

Situasi ini lah perlu dicari solusinya, bagaimana
kita harus siap menghadapi kondisi darurat dan
tanggap terhadap ancaman bencana dan mampu
meresponse secara cepat jika terjadi bencana. Selain
itu implementasi Pengelolaan DAS harus didukung
oleh semua pihak, baik pemerintah (Pusat dan
Daerah), dunia usaha, dan masyarakat (perorangan
dan atau forum koordinasi pengelolaan DAS) melalui
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan,
dan sinergi dalam pelaksanaannya.
Dalam acara ini juga juga dipaparkan mengenai
kejadian banjir bandang yang menimpa daerah
aliran Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut yang
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Sementara itu Doddi Yudianto dari kalangan
akademisi berharap agar solusi penanganan banjir
Sungai Citarum ini dapat dilakukan lebih sinergis.
“Penganganan yang ada saat ini masih ini terlihat

parsial di institusi masing-masing. Bagaimana
data dan informasi dapat disebarluarkan
sehingga baik instansi/intitusi yang terkait
serta public mendapatkan informasi yang
sama”, katanya. Doddi yang juga menjabat
sebagai salah satu pengajar di Program
Studi Teknik Sipil Universitas Parahyangan
juga berharap dengan adanya data yang
mudah diakses maka dapat dijadikan sebagai
dasar para pemangku kebijakan dalam
mencari solusi secara bersama sehingga lebih
terintegrasi. Satu hal yang juga dirasa sangat
penting menurutnya adalah bagaimana
upaya penegakan hukum. “Hukum dan
peraturan sudah banyak dikeluarkan,
namun bagaimana upaya pelaksanaan dan
penggakannya”, tegas Doddi.
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RESPON CEPAT

TEKNOLOGI
PERAMAL

BANJIR CITARUM

M

asih tingginya angka kejadian banjir di Wilayah Sungai Citarum
menjadi perhatian khusus bagi Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum untuk terus mengupayakan solusi-solusi dalam
mengantisipasi semakin meluasnya dampak banjir Sungai
Citarum. Persoalan banjir memang bukan hal yang baru,
apalagi untuk kawasan-kawasan yang dilalui oleh aliran sungai yang berhulu di
Kaki Gunung Wayang ini. Kawasan Majalaya, Baleendah dan Dayeuhkolot adalah
daerah-daerah yang selalu menjadi langganan banjir terutama ketika musim
hujan tiba. Wilayah ini berada pada daerah yang secara geografis dikenal sebagai
dasar dari sebuah cekungan raksasa Danau Bandung purba. Bahkan di beberapa
titik, permukaan tanahnya berada di bawah titik tertinggi Sungai Citarum pada
saat debit puncak. Tidak mengherankan jika kawasan ini sering terkena dampak
luapan Sungai Citarum.
Berdasarkan pengamatan para ahli, saat ini terjadi pola perubahan banjir.
Dengan intensitas hujan sedang sampai lebat, dalam waktu yang singkat dapat
menyebabkan banjir secara tiba-tiba dengan kecepatan aliran yang cukup deras.
Alirannya yang deras tidak jarang menghanyutkan benda-benda yang dilaluinya.
Fenomena ini juga terjadi di beberapa aliran sungai di Wilayah Sungai Citarum.
Catatan dari Pusat Litbang Sumber Daya Air, Balitbang Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan saat ini bahwa pada tingkat curah
hujan rendahpun (di bawah rata-rata), akhir-akhir ini sudah dapat menyebabkan
banjir. Perubahan pola banjir menjadi banjir bandang ini, telah memberikan
dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat terutama yang tinggal di
sepanjang aliran sungai. Perubahan tata guna lahan yang tidak seimbang dengan
upaya konservasi dan berdampak pada kerusakan lingkungan, disinyalir menjadi
salah satu penyebab terjadinya perubahan pola banjir ini.
Kondisi ini dialami oleh Ricky Waskito Komunitas Jaga Balai-Garda Caah, salah
satu komunitas relawan di daerah Majalaya yang bergerak dalam jaringan
komunkasi yang memantau banjir Sungai Citarum. “Tingkat sedimentasi dan
penyempitan badan Sungai Citarum saat ini sudah semakin tinggi. Hujan yang
tidak terlalu ekstrim saja sudah membuat banjir yang cukup lumayan tinggi.
Apalagi ketika terjadi hujan yang cukup lebat di kawasan hulu, sebentar saja banjir
bandang akan dengan cepat akan melanda kawasan ini”, paparnya.
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Belum adanya sistem yang dapat memberikan
informasi secara cepat akan terjadinya bencana
banjir, menjadi dasar bagi komunitas ini bergerak
bersama-sama untuk meminimalkan jatuhnya
banyak korban ketika banjir bandang yang tibatiba menyergap. Bahkan tidak jarang banjir
bandang terjadi pada malam hari, kondisi ini tentu
sangat menyulitkan bagi tim evakuator. “Kami
mengandalkan data-data prakiraan cuaca dari
lembaga-lembaga yang mengeluarkan informasi
mengenai cuaca seperti SADEWA yang dikeluarkan
oleh LAPAN ataupun WPCL (Weather and Climate
Prediction Laboratory) dari ITB. Namun tetap kami
membutuhkan informasi yang bersifat real time
dan lebih bersifat lokal”, imbuhnya. Komunitas
di Majalaya ini berjejaring dengan komunitaskomunitas yang ada di kawasan hulu. Melalui alat
komunikasi standar telepon genggam atau handy
talky, mereka saling bertukar informasi apabila
terjadi hujan yang sangat lebat, atau hanya sekedar
bertukar infomasi jika kondisi cuaca sedang
kondusif. Jika ada sistem peringatan dini yang
bisa dibangun, maka ketika memang benar-benar
terjadi peningkatan debit aliran air di kawasan
hulu, masyarakat yang tinggal di bagian bawah
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dapat bersiap-siap menyelamatkan diri ke
daerah yang lebih aman.
“BBWS
Citarum
saat
ini
sedang
mengembangkan sistem informasi data
hidrologi dan peramalan iklim. Sistem
informasi ini akan mendukung pola
operasional di Wilayah Sungai Citarum dalam
mengantisipasi baik kondisi banjir maupun
kekeringan berdasarkan data “real time”,
papar Yudha Mediawan, Kepala Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
BBWS Citarum sangat menyadari bahwa
dalam menerapkan upaya-upaya dalam
mengendalikan daya rusak air tidak lepas
dari kegiatan pembangunan bangunanbangunan pengendali banjir, melakukan
pemeliharaan sungai dan rehabilitasi daerah
tangkapan airnya. Namun yang tidak kalah
penting adalah menyelamatkan masyarakat
yang tinggal di sepanjang bantaran sungai
yang rentan terancam terkena banjir Sungai
Citarum.
Pada tahun 2015, BBWS Citarum
mendapatkan dukungan dari Korea
International Cooperation Agency (KOICA)
dalam
menerapkan
kegiatan
Flood
Forecasting and Warning System in the
Citarum River Basin atau Sistem Peramalan
dan Peringatan Banjir di Wilayah Sungai
Citarum dan lebih dikenal dengan system
Telemetri. Telemetri ini sendiri adalah sebuah
sistem dalam mengolah data hidrologi
diantaranya data iklim termasuk hujan,
dan data debit banjir atau elevasi muka air.
Data ini dikirim secara digital dengan sistem
jarak jauh dari lapangan ke pusat kendali
pengolahan data untuk dikonversikan dan
disajikan, yang selanjutnya dimanfaatkan
untuk mengelola Sumber Daya Air baik
dari tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengalokasian air pada musim hujan
maupun musim kemarau.
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Dr. Ko, Ick Hwan, Project Manager Yooshin
Engineering Corporation menjelaskan, “Sama
seperti Sungai Han di Korea, Sungai Citarum
merupakan salah satu sungai yang terpenting
dan strategis di Indonesia. Namun sayangnya
masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai
Citarum terutama di kawasan Bandung masih
merasas was-was karena hampir setiap tahunnya
mengalami bencana banjir”. Ironisnya, manajemen
sistem peramalan dan peringatan yang termonitor
sistematis dan memprediksi tinggi genangan serta
memberikan informasi peringatan evakuasi warga
secara cepat belum tersedia. Ini yang mendasari
Pemerintah Korea mendukung BBWS Citarum
agar memiliki sebuah sistem yang terukur dalam
pengurangan resiko dampak bencana banjir. Pada
dasarnya kegiatan ini merupakan peningkatan
kapasitas bagi lembaga-lembaga terkait dalam
manajemen pengurangan dampak resiko banjir.
Flood Forecasting and Warning System in the Citarum
River Basin, sebetulnya merupakan bagian dari
sebuah sistem pengembangan informasi dan data
hidrologi yang saat ini sedang dikembangkan oleh
BBWS Citarum. Dr. Ko, Ick Hwan menyampaikan
ada manfaat lain yang ingin dicapai dalam
kegiatan ini selain membangun sistem kesiapan
dalam mengantisipasi bencana banjir, yaitu
pertama, meningkatkan kapasitas dan kerjasama
antar lembaga-lembaga yang berwenang dalam
pengelolaan Wilayah Sungai seperti BBWS Citarum,
PusAir, BPBD, BMKG dan Pemerintah Daerah Jawa
Barat dalam pengembangan system peringatan
dini bencana banjir untuk mengurangi resiko
dampak bencana. Kedua, diharapkan pula dengan
terbangunnya sistem pusat infomasi hidrologi yang
dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang sangat
modern ini, para tenaga ahli di BBWS Citarum dapat
mengembangkan peta rawan bencana sebagai
langkah pencegahan dalam menghadapi banjir
khususnya di kawasan hulu Sungai Citarum.
BBWS Citarum sendiri sebelumnya sudah memiliki
alat-alat pantau untuk melihat kondisi banjir Sungai
Citarum. Alat pemantau tersebut berupa instalasiinstalasi untuk mengukur tinggi air permukaan
dan curah hujan yang telah dipasang di beberapa
titik pos pengamatan. Namun baik pengukuran,
pemantauan, hingga pencatatannya semua masih
dilakukan secara manual. Hal ini ditegaskan
oleh Mochammad Dian Alma’ruf Kepala Bidang
Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citarum. “Bagian
dari layanan pemerintah salah satunya adalah
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bagaimana menyediakan ketersediaan data dan
informasi. Kondisi yang ada saat ini, data-data
berdasarkan pos pemantauan yang kita miliki
masih dikumpulkan secara manual. Kegiatan
pengembangan sistem informasi kerja sama
dengan KOICA ini adalah bagaimana data dapat
dikumpulkan secara otomatis, dikonversikan ke
dalam status banjir Citarum dan dapat secara cepat
didiseminasikan ke masyarakat secara lebih luas”.
Untuk memperkaya data dan informasi terkait
kondisi Citarum, dalam kegiatan ini BBWS Citarum
juga menggandeng pihak-pihak lain yang memiliki
kapasitas dalam pendataan konsidisi sungai,
untuk bersama-sama berbagi data dan informasi
misalnya saja Perum Jasa Tirta II, PusAir maupun
Dinas PSDA di tingkat Provinsi Jawa Barat. Datadata tersebut akan dikumpulkan di pusat kendali
data di Ruang Pusat Hidrologi BBWS Citarum dan
setelah melalui hasil analisa akan dipublikasikan
ke masyarakat secara lebih luas lagi.
Sebuah ruangan telah disiapkan sebagai ruang
pusat pengendali kondisi Sungai Citarum.
“Ruangan ini akan menerima informasi-informasi
dari 21 pusat stasiun di kawasan bagian hulu
Sungai Citarum”, tutur Dian. BBWS Citarum sendiri
sebetulnya sudah memiliki sekitar 60 titik pos
pemantau kondisi Citarum, namun baru 19 titik
yang alat-alatnya diperbaharui dan di koneksikan
dengan ruang pengendali hidrologi ini. Ruangan
ini dilengkapi dengan display sistem berupa 2
layar monitor besar untuk memantau bagaimana
kondisi Sungai Citarum secara real time melalui
CCTV yang juga dipasang pada beberapa pos titik
pantau, Server database untuk menyimpan dan
merecord semua data/informasi yang masuk,
Server Communication serta sejumlah Komputer
yang digunakan para operator untuk mengolah
data, memonitor sistem secara keseluruhan,
menganalisa data, serta menjalankan system
prosedural untuk memberikan peringatan dini
(Early Warning System) apabila terjadi bencana
banjir. Beberapa indikator kondisi Citarum yang
diukur adalah kondisi curah hujan, kenaikan muka
air, sedimentasi dan kualitas air. Namun fokus dari
dukungan dari KOICA ini saat ini pada pengamatan
curah hujan dan kenaikan permukan air. Dua faktor
ini adalah penentu penting dalam menentukan
potensi apakah akan terjadi banjir atau tidak.
Dian menambahkan bahwa sistem Flood
Forecasting and Warning System in the Citarum

River Basin, saat ini belum berjalan
sepenuhnya. Uji coba pertama
baru akan dilaksanakan pada bulan
Mei Tahun 2017. Saat dikunjungi,
beberapa tenaga ahli dari Korea
masih terlihat sibuk menyiapkan
sistem dan pemrograman pada PC
Operator. Mereka juga turun langsung
ke lapangan untuk memastikan
kembali alat-alat pemantau yang
mereka pasang dapat berjalan sesuai
dengan fungsinya. Dr. Ko memastikan
bahwa tenaga-tenaga ahli yang akan
menjadi operator sistem ini harus
mendapatkan peningkatan kapasitas
untuk dapat mengoperasikan alat-alat
dengan tekhnologi yang cukup modern
ini. “Peningkatan pengetahuan dan
kapasitas adalah salah satu prioritas
utama yang juga harus dilakukan. Tidak
ada artinya jika sistem modern dan
canggih ini disiapkan tanpa dibarengi
dengan tenaga-tenaga operator yang
dapat sepenuhnya berdedikasi dan
bertanggung jawab menjalankan
sistem ini”, imbuhnya. Kedepannya
ruang monitor pengendali hidrologi
ini akan beroperasi selama 24 jam
nonstop. “Titik paling rentan adalah
ketika hujan terjadi pada malam hari.
Maka dari itu kita harus tetap selalu
siaga memberikan informasi yang
tepat dan akurat dan memberikan
peringatan dini secara cepat untuk
mengantisipasi
jatuhnya
banyak
korban ketika bencana banjir terjadi”,
lanjut Dian.
Yang juga tidak kalah penting, ke
depannya
BBWS
Citarum
juga
akan melakukan kerjasama dengan
Institut Teknologi Bandung dalam
pengembangan
peramalan
iklim
dengan menggunakan data satelit NOAA
sehingga dapat diprediksi bagaimana
iklim seminggu sampai sebulan
ke depan. Pusat data hidrologi ini
harapannya juga dapat dikembangkan
untuk
mendukung
pengambilan
keputusan (Decission Support System)
bagi para pemangku kebijakan terutama
dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
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Dalam penyiapan Flood Forecasting and Warning
System in the Citarum River Basin, ada sejumlah
lokasi yang dipasang peralatan Sistem Peramalan dan
Peringatan Banjir, yaitu 13 Stasiun Pengamat Curah
Hujan Otomatis (Automatic Rainfall Recorder-ARR) di
Paseh-Cipaku, Cisondari-Pasirjambu, Meteo-Lembang,
Jatiroke-Cikuda, Rancaekek, Kertasari, Pakar/Dago,
Sapan, Hantap, Cidurian (Balai ARR), Dayeuhkolot,
Cicalengka, dan Ancolmekar. Pemasangan 8 Stasiun
Pengamat Muka Air Otomatis (Automatic Water Level
Recorder-AWLR) di Nanjung, Dayeuhkolot, Majalaya,
Kamasan, Komplek Radio, Balai AWLR, Sapan, dan
Solokan Jeruk. Pemasangan 5 Stasiun Peringatan Banjir
di Dayeuhkolot, Majalaya, Kamasan, Kompleks Radio,
Sapan. Kemudian, pemasangan Tower Telekomunikasi
di Dayeuhkolot, Majalaya, Kamasan, Cicalengka, Sapan,
Pasirluyu, Kaum, Cibeureum-Kertasari. Selain itu,
pemasangan LED Display (di Teras Cikapundung), dan
2 CCTV (Dayeuhkolot dan Kamasan), Sistem ini akan
dikembangkan terus, sebagai pusat kendali nantinya
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sistem-sistem pintu air yang ada di bagian hulu Sungai
Citarum ini akan dikoneksikan dan dapat dikendalikan
dari ruang operasional di Kantor BBWS Citarum.
“Melalui layar LED besar yang sudah dipasang di
Teras Cikapudung di Kota Bandung ini, status banjir
Sungai Citarum dari mulai siap, siaga dan awas akan
diinformasikan kepada masyarakat secara lebih luas.
Sehingga dengan cepat masyarakat dapat bergerak
mengambil langkah-langkah penyelamatan dan
evakuasi ketika status banjir Sungai Citarum dinyatakan
berbahaya”, tutur Yudha. Harapannya, ini dapat menjadi
sistem peringatan dini dalam menghadapi banjir
Citarum sehingga dapat meminimalkan jatuhnya
korban yang lebih banyak. Idealnya memang layar LED
ini dipasang didaerah yang betul-betul rawan dan sering
dilanda banjir Sungai Citarum. Namun sayang, izin
pemasangan dari pemerintah daerah setempat masih
masih menjadi kendala bagi BBWS Citarum untuk
memasang di lokasi-lokasi yang benar-benar strategis.

tidak tidur”, imbuhnya. Kekhawatiran akan kenaikan
muka air secara cepat berarti akan mempercepat juga
kemungkinan datangnya banjir di kawasan Baleendah
dan sekitarnya. Alat yang digunakan berupa papan
sederhana dengan petunjuk ukuran tinggi muka air. Saat
ini angka-angkanya sudah mulai pudar termakan usia
dan terendam air. Untuk menginformasikan kondisi
di titik pantaunya, Endang selalu menjaga komunikasi
dengan rekan-rekannya baik di kawasan hulu misanya
di Majalaya maupun di kawasan hilirnya. “Biasanya
ada kenaikan air di Majalaya, akan sampai ke sini
dalam waktu 3 jam”, paparnya. Berdasarkan informasi
tersebut, Endang memberitahukan ke warga untuk
bersiap-siap menyelamatkan diri. Stasiun pemantau
di Dayeuhkolot ini terbilang sangat lengkap, terdiri
atas pos duga ketinggian air yang mengunakan sensor
sonar, pemantau curah hujan, kamera CCTV serta sirine
peringatan dini (Early Warning System).
Membangun sistem Flood Forecasting and Warning
System in the Citarum River Basin di kawasan-kawasan
yang sangat rentan terhadap bencana banjir bukan
saja memerlukan alat-alat yang mampu membaca
data secara cepat dan tepat, dan akurat, namun juga
dibutuhkan kecakapan dan kemampuan operator dan
tenaga ahli yang akan menjalankan sistem ini. Selain
menyediakan instalasi peralatan yang mendukung
kinerja Flood Forecasting and Warning System ini,
beberapa staff BBWS Citarum telah mengikuti pelatihan
operasional sistem ini di Korea.

Salah satu stasiun pemantau yang sudah terpasang dan
sangat lengkap ada di lokasi titik pantau Dayeuhkolot.
Titik ini merupakan kawasan yang sering dilanda banjir
Sungai Citarum. Lokasinya tepat di kelokan sungai.
Menurut Endang (65 th), petugas penjaga pemantau
pos duga air yang sudah bertugas dari tahun 1996,
lokasi ini dari sejak dahulu menjadi salah satu titik yang
cukup penting untuk memantau kenaikan muka air
Sungai Citarum yang akan menentukan banjir tidaknya
kawasan-kawasan lain di bawahnya seperti Cieunteung
dan Baleendah. Pak Endang bertugas sehari-hari secara
rutin mencatat tinggi muka air pada pukul 07.00, 12.00 dan
17.00. “Kecuali pada saat hujan lebat dan muka air naik
secara cepat, maka Bapak akan lebih sering mencatatat
kenaikan muka air”, kata Endang. “Bahkan pernah sampai

Sistem peramalan dan peringatan dini ini akan dinilai
berhasil jika nantinya benar-benar dapat diandalkan
baik oleh masyarakat maupun para komunitas relawan
dan penggiat sungai dalam menyediakan informasi
secara tepat, akurat dan cepat ketika terjadi perubahan
kondisi kenaikan muka air di Sungai Citarum. Dengan
beroperasinya sistem ini diharapkan dapat memberikan
kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat terutama
yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk
bersiapsiap dan tahu apa yang harus dilakukan ketika
tanda peringatan banjir berbunyi. Seperti diharapkan
pada design awal pelaksanaan program ini, dengan
adanya sistem banjir peringatan yang efektif dapat
mengurangi dampak kerugian yang besar akibat
terjangan banjir terutama menyelamatkan nyawa
masyarakat yang tinggal di tepi-tepi Sungai Citarum.
Sosialisasi ke warga sekitar dirasakan sangat perlu
dilakukan agar warga juga dapat turut bersama-sama
menjaga keamanan dari instalasi yang cukup penting
bagi keselamatan mereka ini. Selain itu uji coba
juga harus melibatkan warga sekitar agar masyarakat
mengetahui peringatan dan apa yang harus dilakukan
ketika sirine ini berbunyi supaya tidak menimbulkan
kepanikan.
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BENDUNGAN

SADAWARNA

S

iang itu di halaman balai Desa Cibalandong
Jaya Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang
tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa
orang sibuk melihat lembaran kertas-kertas
yang ditempel di dinding balai desa. “Nama
dan petak tanah saya ada”, kata salah satu warga yang
ikut berdesak-desakan dengan masyarakat Desa
Cibalandong Jaya lainnya. Sementara beberapa orang
bergumam karena tidak menemukan namanya tertera
di lembaran kertas tersebut.
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“Saat ini kita sedang melakukan verifikasi data mengenai
kepemilikan lahan warga yang rencananya akan
menjadi area genangan dari pembangunan Bendungan
Sadawarna”, papar Aep Sonjaya, salah satu staff dari
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum saat yang
siang itu ditemui pada acara sosialisasi dengan warga
terkait dengan rencana pembangunan Bendungan
Sadawarna di Kabupaten Subang. Sekitar 200 orang hari
itu berkumpul di halaman balai desa untuk memastikan
kembali apakah data yang sudah dikumpulkan pada

kegiatan pengukuran sebelumnya oleh tim konsultan
sudah sesuai dengan yang dimiliki oleh warga. “Ini
bukan pertemuan terakhir, Bapak-bapak dan Ibu
sekalian. Ini pertemuan pertama untuk memferifikasi
data yang sudah dikumpulkan kemarin. Kalau rumah
atau lahan sawah Bapak dan Ibu belum tercantum
bisa disampaikan ke tim konsultan yang melakukan
pengukuran dan pengumpulan data”, jelas Sri Novia
Camat Kecamatan Cibogo menenangkan warganya
yang menyampaikan keluhan jika area lahannya
belum masuk ke pendataan.
Kegiatan PKM atau Pertemuan Konsultasi Masyarakat
ini memang merupakan salah satu bagian dari
pelaksanaan rencana pembangunan Bendungan
Sadawarna yang sudah direncanakan pada tahun
2004 oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat. Saat ini
kegiatannya diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWS
Citarum. “Pembangunan Bendungan Sadawarna
ini sudah masuk ke dalam Rencana Strategis BBWS
Citarum yang dituangkan dalam dokumen Pola dan
Rencana. Pelaksanaannya akan diimplementasikan
pada tahun 2017-2021”, kata Yudha Mediawan,
Kepala BBWS Citarum. Saat ini BBWS Citarum
memang tengah merencanakan pembangunan
beberapa bendungan terutama pada daerah-daerah
yang memerlukan kebutuhan air baku maupun air
untuk keperluan irigasi pertanian, salah satunya
adalah Bendungan Sadawarna. Bendungan ini akan
memanfaatkan salah satu aliran sungai besar di
Wilayah Sungai Citarum yaitu Sungai Cipunagara.
Sungai yang masuk ke dalam Ordo 1 ini memiliki luas
DAS mencapai 343 km persegi. Sungai Cipunagara
mengalir sepanjang kurang lebih 104 km dari mata
air Cipabeasan dan bermuara di pantai Utara Jawa
tepatnya di Muara Legonkulon.
Pembangunan Bendungan Sadawarna merupakan
Proyek Stategis Nasional yang sudah ditetapkan
oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kondisi
ini untuk menyikapi permasalan yang terjadi di
kawasan hilir Kabubaten Indramayu dan Kabupaten
Subang. Semenjak dibangunnya Waduk Cirata pada
tahun 1980an di Wilayah Sungai Citarum belum ada
pembangunan bendungan baru lagi. Memang, salah
satu tujuan dari dibangunya Bendungan Sadawarna
ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan
dengan cara menambah luas area sawah beririgasi
teknis. Wilayah ini sebetulnya merupakan salah satu
Daerah Irigasi Teknis Wilayah Sungai Citarum yang
menggantungkan kebutuhan air untuk pertanian dari
Bendungan Jatiluhur yang dialirkan melalui Saluran
Tarum Timur dan dibagi lagi kesaluran-saluran

sekunder melalui Bendung Salamdarma. Area sawah
irigasi teknis yang diairi mencapai 38.000 Ha. Namun
sayangnya, air yang dialirkan sudah tidak sesuai
dengan debit perencanaan. Akibatnya terjadi konflik
dalam pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan.
Yudha mengungkapkan bahwa terjadi penurunan
performance dari jaringan distribusi air ke daerah
yang juga memiliki sentra-sentra tanaman padi
ini. “Kondisi air di daerah Kawasan Subang dan
Indramayu di bagian hilir sudah tidak maksimal untuk
medukung kegiatan pertanian, air yang tersedia tidak
mencukupi untuk 2 kali musim tanam”, demikian
ungkap Yudha. Bangunan-bangunan saluran irigasi
ini memang tergolong sudah cukup lama dibangun.
Bahkan menurut Yudha, sudah hampir lebih dari
50 tahun saluran-saluran ini tidak pernah diadakan
kegiatan rehabilitasi. Akibatnya tingkat pendangkalan
cukup tinggi karena terjadi penumpukan sedimentasi,
kondisi ini juga diperburuk dengan kerusakankerusakan infrasturktur seperti pintu air dan
bangunan pendukung lainnya. Bisa dipastikan terjadi
penurunan kapasitas air yang sudah tidak sesuai
dengan perhitungan perencanaan semula.
“Kami ini dekat dengan aliran Sungai Cipunegara,
tapi kami masih kesulitan air untuk mengaliri sawah”,
kata salah satu petani yang ditemui siang itu. Di
Kabupaten Subang tepatnya di Kec Cibogo dan Kec
Haurgeulis, terdapat sawah tadah hujan seluas kurang
lebih 4.500 Ha. Ketika musim kemarau tiba, mesinmesin pompa air yang mereka sebut dengan istilah
pompa dompeng berjajar di sepanjang aliran sungai
maupun saluran untuk mengalirkan air ke sawah
mereka. “Lumayan juga Pak, sekali memompa kami
mengeluarkan uang sebesar Rp.40.000 – Rp.50.000
per jam tergantung jauhnya sawah dengan sumber
air”, kata petani tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa
dalam mengairi bisa memakan waktu 10 jam per
hektarnya. Dalam satu kali musim tanam sampai
dengan panen, petani harus mengairi sawahnya 6
sampai 7 kali. Bisa dibayangkan berapa biaya yang
harus dikeluarkan petani per hektarnya dalam satu
musim tanam padi. Bahkan ketika musim kemarau
terjadi cukup panjang, tidak jarang petani-petani di
daerah ini mengalami gagal panen.
“Pengambilan air secara langsung menggunakan
pompa-pompa ini sebetulnya tidak diijinkan dan
termasuk illegal tapping”, papar Yudha. “Harus ada
penanganan yang menyeluruh dan tidak parsial
untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan air
di kawasan Indramayu dan Subang bagian hilir ini”,
imbunya. Yudha juga menambahkan upaya yang
terintegrasi tersebut diantaranya adalah rencana
dibangunnya Shipon Cipunagara, menjamin
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kestabilan ketersediaan air Sungai Cipunagara melalui
pembangunan Bendungan Sadawarna, memperbaiki
saluran sekunder dan sub sekunder, serta memperbaiki
bangunan-bangunan sadap. Nantinya pengambilan
air harus melalui bangunan-bangunan sadap ini. Air
dari Waduk Sadawarna ini juga akan mengairi area
sawah irigasi teknis baru seluas kurang lebih 4.500
yang tadinya sawah tadah hujan. Lokasi areal sawah
tadah hujan tersebut tepatya berada di sebelah hulu/
selatan Bendung Salam Darma dan Waduk Cipancuh.
Dengan menjamin terairinya 38.000 sawah irigasi
teknis eksisting ditambah lagi dengan pembukaan area
sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi teknis,
diharapkan dalam satu tahun paling tidak petani dapat
bercocok tanam 2 sampai 3 kali musim tanam dalam
satu tahunnya. Ini juga berarti akan terjadi peningkatan
produksi padi untuk menjamin ketanahan pangan
Provinsi JAwa Barat bahkan nasional.

Pembangunan Bendungan Sadawarna ini rencananya
akan meliputi tiga wilayah administratif di Provinsi Jawa
Barat yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang
dan Kabupaten Indramayu. Dari data perencanaan yang
sudah disusun, nantinya akan ada 6 desa yang akan
tergenangi dengan total luas area yang dibutuhkan untuk
pembangunan bendungan ini seluas 1030 Ha. Desa
tersebut adalah Desa Sadawarna dan Desa Cibalandong
Jaya (Kec.Cibogo, Kab Subang), Desa Tanjung, Desa
Surian dan Suria Medal di Kecamatan Surian Kabupaten
Sumedang (terkena genangan), serta Desa Bantar Waru
Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu (terkena
access road). “Saat ini lokasi tapak bendungannya sudah
ditandai dengan patok yang telah diberi tanda titik
koordinat bumi dengan tanda nomenklatur BM SDW
01 yang berada di wilayah Kabupaten Subang dan BM
SDW 03 untuk penandaan tapak di wilayah Kabupaten
Sumedang”, kata Aep sembari menunjukkan kotak biru
yang terbuat dari semen berukuran 30x30x30 cm.

Peta Rencana Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Bendungan Sadawarna
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Berdasarkan pada data perencanaan
teknis, Bendungan Sadawarna ini
akan menggunakan design pelimpah.
Bendungan ini akan mempunyai total
luas genangan pada muka air normal
mencapai 498,43 Ha, sedangkan pada
level muka air banjir total gengangan
mencapai 670,73 Ha. Bendungan
Sadawarna
ini
nantinya
akan
direncanakan dapat menampung sekitar
43,56 juta m3 pada saat normal dan pada
saat muka air banjir mencapai 67, 94 juta
m3. Bendungan utama nantinya akan
dibangun dengan type rock fill dam,
dengan tinggi bendungan mencapai
42 m dengan panjang 929 m. Bendungan
ini dapat memenuhi kebutuhan air
baku Kabupaten Sumedang sebesar
0,1 m3/dt , Subang sebesar 3 m3/dt dan
Indramayu sebesar 2 m3/dt. Sedangkan
estimasi anggaran yang diperlukan
untuk
membangun
Bendungan
Sadawarna diperkirakan akan menelan
dana 1,4 Trilyun Rupiah. Angka ini
belum termasuk penggantian aset warga
yang terkena dampak pembangunan
bendungan.
Lokasi bendungan ini akan terletak di
Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo
Kabupaten Subang. Saat ini titik bench
mark-nya sudah ditetapkan. Jika diukur
dari hulunya lokasi ini tepat berada di
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titik kilometer ke 75 aliran Sungai Cipunagara. Sampai dengan tahun 2016, kesiapan pembangunan bendungan
ini sudah melalui beberapa tahap diantaranya sudah masuk ke dalam dokumen perencanaan Pola dan Rencana,
Renstra/RPJM, RTRW Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang. Selain itu studi Analisis Mengenai Dapak
Lingkungan (AMDAL) dan studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) atau pengadaan tanah juga
sudah selesai dilaksanakan Tahapan modelling test pun sudah dilakukan, berkerja sama dengan piak PusAir. Jika
semuanya berjalan dengan lancar, maka pada tahun 2021 pengisian bendungan sudah mulai bisa dilaksanakan.

Tabel Gambaran Umum Status Tanah
DESA

KECAMATAN KABUPATEN

JUMLAH
KK

BIDANG

LUAS
(Ha)

SADAWARNA
CIBALANDONG JAYA

CIBOGO
CIBOGO

SUBANG
SUBANG

380
591

562
912

266,93
239,6

SURYAMEDAL
SURIAN
TANJUNG
BANTARWARU
TOTAL

SURIAN
SURIAN
SURIAN
GANTAR

SUMEDANG
SUMEDANG
SUMEDANG
INDRAMAYU

362
63
61
22
1479

534
92
74
26
2199

182,76
31,79
292,78
16,14
1030

PETA BATAS DESA YANG TERGENANG

Peta Batas Desa yang Tergenang
Desa Bantarwaru,
Kab Indramayu (16,14 Ha)

Jalan Masuk
Bendungan Sadawarna

As Bendungan
Sadawarna
Desa Sadawarna,
Kab Subang
(266,93 Ha)

Desa Tanjung,
Kab Sumedang
(292,78 Ha)

S. Cipunagara

Desa Suriamedal,
Kab Sumedang
(182,76 Ha)
Desa Cibalandong
Jaya,
Kab Subang
(239,60 Ha)
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Desa Surian,
Kab Sumedang
(31,79 Ha)

Masyarakat
ketika
ditemui
mengatakan bahwa di kawasan ini
sangat mendukung pembangungan
Bendungan Sadawarna. “Sebetulnya
memang berat jika harus pindah ke
lokasi baru lagi karena kami sudah
dari lahir tinggal di sini. Saudarasaudara juga dekat, kalau pindah maka
kami harus memulai hidup dari awal
lagi”, kata Carma salah satu asli warga
Kampung Bolang Desa Sadawarna
Kecamatan Cibogo. “Tapi kami
mendukung rencana pemerintah
untuk membangun Bendungan
Sadawarna ini karena kami tahu
manfaatnya yang cukup besar”,
imbuhnya. Dari Kampung Bolang ini
saja nantinya akan ada sekitar 37 KK
yang akan ikut dipindahkan, lokasi
baru yang akan di tempati berada
di Wilayah PT. Dahana. Memang,

selain lahan masyarakat, lahanlahan yang terkena area genangan
Bendungan Sadawarna ini terdiri
atas lahan hak milik, tanah wakaf,
makam, tanah carik desa, dan lahan
hutan produksi milik PT. Dahana
Persero, PT. Bakti Nusa, serla lahan
milik Perhutani.
Sosialisasi baik dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat maupun pihak
BBWS Citarum terkait dengan
ganti rugi sudah beberapa kali
dilakukan.
“Semuanya
sudah
dihitung, dari mulai luas lahan,
bangunan, kandang, dan pohonpohon nantinya juga akan diganti
rugi.
Mudah-mudahan
nilai
penggantinya
sesuai
dengan
harga
yang
disepakati
oleh
warga”, ucap Carma. “Jangankan

pohon yang besar, pohon cabe
juga sudah dimasukkan dalam
pendataan”, ujarnya. Carma juga
mengungkapkan,
walaupun
tanahnya subur, kegiatan bertani di
sini tidaklah mudah. Kendalanya
adalah air, petani di sini masih
sangat menggantungkan kegaiatan
pertaniannya dari air hujan. Aliran
listrik di sini juga sering padam,
“Satu minggu bisa lima sampai
enam kali mati listrik”, kata Carma
lagi. Harapannya nanti jika memang
harus menempati lokasi yang baru,
kehidupannya akan lebih baik
lagi. Penetapan dan perhitungan
nilai aset warga yang terkena
dampak pembangunan Bendungan
Sadawarna saat ini masih dihitung
oleh tim Appraisal dari Pemerintan
Provinsi Jawa Barat.
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A E P S O N JAYA :

P E N G AWA L I M P L E M E N TA S I

BENDUNGAN SADAWARNA

D

ua puluh empat jam sehari rasanya tidak cukup bagi Aep Sonjaya salah satu staff di lingkungan
kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dalam mengawal pelaksanaan pembangunan
Bendungan Sadawarna ini. Saat ini Aep tengah mengawal pelaksanaan pendataan aset-aset warga
yang akan terkena dampak dari penggenaan Bendungan Sadawarna. “Melakukan pendekatan dengan
masyarakat itu susah-susah gampang”, ujarnya. “Kita harus bisa berbaur dan menjelaskan halhal yang berbau teknis dengan bahasa-bahasa yang dapat dengan mudah mereka terima
dan pahami”, lanjutnya. Tidak jarang Aep harus pulang selepas petang atau bahkan
hingga menginap di lokasi jika memang pembahasannya harus diselesaikan hingga
larut malam. Sebagai perwakilan dari BBWS Citarum Aep mendampingi konsultan
yang sedang mengukur bidang-bidang kepemilikan warga. Data-data inilah nanti
yang akan dijadikan panduan dalam penggantian yang harus dibayarkan.
Baginya menjalankan tugas dari BBWS Citarum tempat dimana dia mengabdi selama
hampir lebih dari 14 tahun ini seperti menjalankan perintah leluhurnya. Aep memang
sangat mengenal kawasan Kabupaten Subang ini karena memang keluarganya berasal
d a r i
daerah yang terkenal sebagai penghasil buah nanas madu. “Dulu kakek
saya
pernah menceritakan, ada dongeng dari leluhur yang disampaikan
turuntemurun bahwa kelak suatu saat Sungai Cipunagara akan dibendung
dan
akan
dijadikan waduk”, Aep menceritakan kisah yang dituturkan oleh
leluhurnya.
Entah
kebetulan atau tidak, saat ini oleh BBWS Citarum, Aeplah yang
ditugaskan
untuk
mengawal pelaksanaan pembangunan Bendung Sadawarna
di lapangan. “Ini
seperti menjalankan amanah, saat ini harta saya dilapangan
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“Penggantian ini bukan penggantian ganti rugi, namun ganti untung. Masyarakat
yang sudah merelakan tanahnya terkena dampak kegiatan pembangunan Bendungan
Sadawarna ini harus diuntungkan, maka nilai penggantian asetnya harus dengan
harga yang sesuai atau lebih baik”, ujar Yudha. Senada dengan yang disampaikan
Yudha, Adenan Rasyid, Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum BBWS
Citarum, menambahkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan
Sadawarna ini merupakan hasil dari Studi LARAP yang telah dilakukan pada tahun
2016. “Harapannya setelah ijin penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur
Jawa Barat, maka penggantian aset warga bisa segera dilaksanakan”, kata Adenan.
Hulu Sungai Cipunagara berada di sebuah mata air Situ Cipabeasan di Kampung
Bukanagara, Desa Cupanagara, Kecamatan Cisalak, wilayah administratif Kota
Subang. Di situs Cipabeasan ini terdapat makom dan sebuah situ/ danau yang masih
dikeramatkan oleh warga sekitar. Menurut Mamah Rohmawati, juru kunci situs
Cipabeasan, dilokasi tersebut terdapat makom seorang penyebar Islam di sana yaitu
Eyang Mangkunegara yang tepat berada di sisi situ Cipabeasan. Sebuah pohon tua
berusia ratusan tahun dengan akar yang berjuntai menaungi makam keramat tersebut.
Kawasan hulu Sungai Cipunagara ini termasuk masih terjaga dengan baik. Lokasinya
berada diantara perkebunan teh di tebing Bukit Kertamanah tepatnya di kaki Bukit
Tunggul. Situ Cipabeasan sendiri tidak tampak seperti situ yang luas, karena hampir
semua bagiannya ditumbuhi tanaman yang oleh masyarakat Bukanagara disebut
tanaman Bayongbong padahal situ ini menurut warga luasnya hampir 1 hektare.

adalah patok-patok benchmark penanda tapak bendungan ini”, kata Aep sambil menunjukkan kubus berwarna biru
terbuat dari beton dengan tulisan tertera BM SDW 01 BBWS-C Februari 2016. Realisasi bendungan ini rencananya
dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-2021 dan jika berjalan lancar akan mulai diairi pada tahun 2021. “Pada
saat itu mungkin saya sudah pensiun”, ucapnya sambal tersenyum.
Aep berkomitmen untuk benar-benar mengawal proses appraisal dengan baik, karena ini menyangkut
masa depan kehidupan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendung Sadawarna ini. “Bagi
saya mereka ini sudah seperti saudara saya sendiri, bukan hanya karena memang saya berasal dari daerah
Subang, namun melihat dukungan masyarakat di sini kiranya cukup pantas jika mereka-mereka ini juga
dapat dianggap sebagai pahlawan karena sudah merelakan tanah-tanah miliknya untuk digunakan sebagai
lokasi pembangunan bendungan”, ungkapnya. Pemerintah sepatutnya merasa bangga bahwa upaya dalam
pengelolaan sumberdaya air di daerah aliran Sungai Cipunegara ini sepenuhnya didukung oleh masyarakat
setempat. Proses implemantasi pembangunan Bendung Swadawarna ini masih panjang, Aep berharap apa
yang sudah diamanahkan untuk mengawal pembangunan bendung ini dapat terus dilaksanakan hingga
pembangunannya selesai dan Bendung Sadawarna benar-benar dapat memberikan warna kesejahteraan
bagi masyarakat di kawasan hilir Cipunagara.
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“Masyarakat di sini masih menjalankan tradisi Ngaruwat
Lembur/Ngaruwat Bumi setiap bulan Muharram,
sebagai bentuk syukur dan melestarikan lingkungan di
sini”, tutur Wahidit Hidayat, Kepala Desa Cupunagara.
Wahidit juga menyampaikan keinginannya untuk
mendukung upaya konservasi agar Desa Cupunagara ini
dapat menjadi salah satu destinasi ekowisata mengingat
lokasinya tidak terlalu jauh dari objek wisata air panas
Ciater. “Potensi wisata kami cukup banyak, selain
perkebunan teh Walini yang cukup luas, desa kami
mempunyai objek wisata yang belum dikembangkan
yaitu Curug Cileat”, papar Wahidit. Progam konservasi
kawasan hulu juga menjadi salah satu program yang
disinergikan oleh BBWS Citarum untuk menjaga
ketersediaan Sumber Daya Air Sungai Cipunagara
sehingga debit andalannya bisa terjaga dengan baik.
“Salah satu program konservasi dilaksanakan melalui
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Mata Air
atau GNKPA,” ungkap Adenan.
Potensi air di Sungai Cipunagara ini mencapai 450 m3/
detik, namun pada musim kemarau koofisien run offnya
cukup rendah mencapai di bawah angka 1. Ironisnya
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pada musim hujan, aliran Sungai Cipunegara ini juga
memberikan kontribusi banjir di bagian pantai Utara
Jawa. Dengan dibangunnya Bendungan Sadawarna
ini, berdasarkan hidrograf debit puncak banjir, 8 jt m3
air Sungai Cipunagara dapat disimpan di bendungan
ini. Nantinya ketika debit air di Sungai Cipunagara
sudah mulai berkurang, maka air yang ditampung di
bendungan ini dapat dilepas kembali untuk menjamin
kebutuhan air bagi kegiatan pertanian, industry maupun
pemenuhan kebutuhan air baku di kawasan hilir Sungai
Cipunagara.
Pembangunan Bendungan Sadawarna merupakan
langkah strategis BBWS Citarum dalam mengentaskan
permasalahan banjir dan kekeringan di kawasan
hilir Kabupaten Subang dan Indramayu. Selain
itu, pembangunan bendungan ini juga ditujukan
untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air
dengan menjamin ketersediaan air yang mampu
mendukung pengembangan perekonomian wilayah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di
Wilayah Sungai Citarum.
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P

ermasalahan
banjir,
bukan hanya menjadi
permasalahan
di
kawasan hulu dan
tengah daerah aliran
Sungai Citarum saja, namun, masih
menjadi ancaman bagi kawasankawasan yang berada di kawasan
hilir Sungai Citarum. Meskipun
sudah terdapat 3 bendungan
cascade Saguling, Cirata dan
Djuanda , namun bergabungnya
beberapa anak sungai yang cukup
besar mengakibatkan kawasan
hilir mengalami ancaman banjir,
terutama ketika terjadi puncak
banjir pada musim hujan.

potensi banjir di kawasan Sungai
Citarum
hilir
cukup
tinggi.
“Kapasitas debit aliran normal di
pos pengamatan AWLR di Tanjung
Pura adalah 800 m3/detik. Namun
pada saat kejadian banjir tahun 2014
itu, tercatat debit aliran air Sungai
Citarum mencapai 1.250 m3/detik”,
imbuh Achmad. Pos pemantauan
AWLR Tanjungpura menjadi titik
acuan
dalam
mengantisipasi
datangnya air sampai ke kawasan
hilir Sungai Citarum.

Kawasan pesisir utara Kabupaten
Bekasi dan Karawang selalu
menjadi kawasan yang sering
terkena dampak luapan Sungai
Citarum terutama pada musim
hujan. Banjir besar sungai Citarum
terakhir ini, terjadi pada tahun 2010
dan tahun 2014, dimana pada saat
itu kawasan hilir Sungai Citarum
ini terendam cukup lama. Luapan
Sungai Citarum pada tahun 2014
ini, menggenangi 28 kecamatan di
Kabupaten Karawang.

sini cerah, tiba-tiba muka air sungai
naik dan terjadi banjir”, ujar Angga.
Kondisi hulu Sungai Cibeet sendiri
sudah sangat memerlukan perhatian
untuk
dikonservasi.
Tingkat
sedimentasi yang dikirimkan ke
aliran Sungai Citarum utama sudah
cukup tinggi. Kondisi ini tidak lepas
dari perhatian lembaga/instansiinstasi yang juga terkait dalam
menangani banjir di kawasan hilir
Sungai Citarum ini. Dalam berbagai
rapat koordinasi kebencanaan,
beberapa lembaga menilai bawa
sudah saatnya ada pendekatan
struktural yang diperlukan untuk
mengatur atau mengendalikan debit
air ketika banjir, agar tidak langsung
masuk ke aliran Sungai Citarum.

Penyebab banjir di daerah Karawang
ini, adalah bergabungnya aliran
Sungai Cipamingkis yang berasal
dari Bekasi dan Bogor bertemu
dengan aliran Sungai Cibeet,
selanjutnya mengalir ke Sungai
Citarum.. Ditambah curah hujan
yang tinggi, serta bergabungnya
tiga sungai besar ini, menyebabkan

“Kedua
Sungai
ini
bersifat
unregulated karena belum ada
bangunan pengelola atau pengatur
banjir. Jadi bisa saja ketika daerah di

Aliran air dari sungai Cikao
menambah debit sungai Citarum,
kemudian debit dari Sungai Cibeet

yang masuk ke sungai Citarum
setelah pos pemantauan AWLR di
Tanjungpura semakin menambah
volume air, ketika debit aliran Sungai
Citarum sendiri dalam keadaan
tinggi. Walaupun pengendalian
air sungai Citarum sudah diatur
dari bendungan Jatiluhur, namun
bergabungnya anak-anak sungai
tersebut menyebabkan kenaikan
muka air yang kemudian melimpas
diatas tanggul dan mengakibatkan
banjir. Pada bulan Januari 2015,
bahkan Bupati Bekasi mengeluarkan
surat edaran bahwa telah terjadi
kondisi kahar bencana banjir. Pada
saat itu banjir di Kabupaten Bekasi

merendam 8 wilayah kecamatan.
“Kondisi inilah yang mendorong
Balai Besar Willayah Sungai
(BBWS)
Citarum
mengambil
langkah cepat untuk memperbaiki
kondisi tanggul-tanggul pengaman
banjir di kawasan hilir Sungai
Citarum”, ujar Acmad Sajidin,
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan
Jaringan
Sumber
Air
BBWS
Citarum Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Pada tahun 2015 awal kemudian
dengan dibantu tim konsultan,
BBWS Citarum melakukan walk
through
pengecekan
kondisi
tanggul-tanggul sepanjang aliran
Sungai Citarum mulai dari pos
pemantauan Automatic Water Level
Recorder (AWLR) di Tanjungpura
di Kabupaten Karawang sampai
dengan dengan Muara Gembong.
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Lokasi 16 Titik Pekerjaan Perbaikan Tanggul
Nama Kabupaten Kecamatan
Lokasi

Desa

Baru
Ruas I, 1 Bekasi

Konstruksi

Panjang
Penanganan

Baru

Drawing

Muara Gembong Pantai Sederhana

96.00

m1

72.00

m1

2

Pantai Bahagia

3

Pantai Bakti

108.00

m1

4

Pantai Bakti

108.00

m1

5

Pantai Bakti

168.00

m1

6

Pantai Bakti

300.00

m1

Batu Jaya

Teluk Bango

120.00

m1

8

Batu Jaya

Karya Makmur

132.00

m1

9 Bekasi

Cab. Bungin

Lenggah Sari

Tambah

120.00

m1

10

Cab. Bungin

Lenggah Sari

100

144.00

m1

11

Cab. Bungin

Setia Jaya

Brnjg

200.00

m1

12

Cab. Bungin

Setia Jaya

132.00

m1

13

Cab. Bungin

Lenggah Jaya

144.00

m1

14

Cab. Bungin

Jaya Laksana

72.00

m1

15

Pebayuran

Karang Harja

132.00

m1

16

Pebayuran

Karang Harja

120.00

m1

Ruas II, 7 Karawang

2,168.00
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Dari kegiatan walk through tersebut menghasilkan
temuan bahwa ada 58 titik lokasi tanggul yang kemudian
dianalisa dikatagorikan kedalam status hijau, kuning
dan merah. 16 dari 58 titik itu dikatagorikan dalam status
merah dan harus segera diambil tindakan perbaikan.
“Tanggul pengaman yang ada saat ini adalah tanggul
yang terbuat dari urugan tanah. Sementara tidak jarang
di balik tanggul sudah dipenuhi oleh pemukiman
penduduk,” ucap Angga Prawirakusuma, PPK Sungai
dan Pantai III BBWS Citarum.
Angga juga memaparkan bahwa kondisi struktur tanah
di kawasan hilir Sungai Citarum tidak stabil. ”Naiknya
permukaan air di aliran Sungai Citarum ini berdampak
pada terendamnya tanggul-tanggul eksisting. Akibatnya
terjadi kondisi jenuh yang semakin meningkatkan beban

tanggul. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan tanggul sliding dan amblas karena tidak
ada perkuatan fondasi dibawahnya”, demikian papar
Angga. Masih menurut Angga, kondisi paling berbahaya
di kawasan hilir adalah adalah pada saat setelah terjadi
banjir ketika tanggul tanah itu jenuh oleh air. Ini akan
meningkatkan resiko penurunan tanah yang lebih besar.
Selain amblas, tidak jarang tanggul-tanggul ini terkikis
oleh gerusan derasnya arus aliran Sungai Citarum.
Sebagai bentuk respons cepat untuk mengatasi
permasalahan limpas ini, maka BBWS Citarum
menetapkan pelaksanan kegiatan Perbaikan Tebing
Tanggul-Tanggul Kritis di Sungai Citarum bagian
hilir di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
Pelaksanaannya berada pada SNVT Pelaksanaan
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Jaringan Sumber Air Citarum
PPK Sungai dan Pantai II BBWS
Citarum. Pekerjaan struktural
yang dilaksanakan ini lebih pada
kegiatan pengendalian daya rusak
air dengan output mengurangi
dampak meluasnya banjir Sungai
Citarum hilir.
Setelah
melalui
beberapa
pembahasan desain pengaman
banjir yang dibantu oleh LAPI ITB
dan setelah mengukur kondisi
tanah yang sangat tidak stabil ini,
rancangan tanggul dimantabkan
oleh PusAir Balitbang Kementerian
PUPERA, sedangkan pelaksanaan
pembangunan 16 titik tanggul
sungai ini dikerjakan oleh kontraktor
PT. Wijaya Karya (WIKA). Desain
dinding tanggul menggunakan
perkuatan pondasi tiang pancang
ukuran 30 x 30 cm atau 45 x 45
cm dengan kedalaman titik keras
mencapai 21 – 24 m tergantung dari
hasil kondisi mekanika tanah di titik
lokasi tersebut. Sedangkan dinding
tanggul
berbentuk
trapesium
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dengan
ketinggian
dinding
antara 455 – 500 cm disesuaikan
berdasarkan pada pengukuran
debit banjir tertinggi di tempat
tersebut.
Selain diperkuat dengan bronjong
menghadap ke arah sungai,
di bagian depan dari pondasi
tiang pancang ini juga diperkuat
dengan sheet pile sedalam 12 m.
Tujuannya untuk adalah untuk
memutuskan hubungan antara
konstruksi
pondasi
dengan
penurunan muka tanah/sliding,
selain itu tanggul tanah eksting
dibuang untuk mengurangi beban
tanggul atau konstruksi perkuatan
tanggul yang baru. Dulu, ketika
terjadi banjir penanganannya
selalu
dilakukan
tindakan
non permanen yaitu dengan
menambah ketinggian tanggul
menggunakan tana. Dengan
kondisi tanah yang tidak stabil, hal
ini malah justru memperburuk
kondisi tanggul karena adanya
penambahan
beban
dan

memperbesar prosentase sliding
atau amblas.
Bekerja langsung di tepian
Sungai Citarum di bagian hilir ini
sangatlah tidak mudah, “Kami
menghadapi banyak tantangan
terutama ketika musim hujan
tiba dan debit air sungai dengan
cepat meningkat. Di beberapa
lokasi misalnya di titik 6, 8 dan
13, pernah air naik padahal
konstruksi belum sepernuhnya
selesai”, tutur Angga. Jauhnya
lokasi
juga
memperlambat
perkerjaan terutama pada saat
proses
pengecoran
karena
penyedia campuran beton ready
mix terdekat berada kurang lebih
30 km dengan akses yang terbatas.
Sedangkan lokasi paling hilir
nantinya menggunakan methode
cor di tempat karena akses masuk
jika mendatangkan beton ready
mix dari luar kawasan terkendala
oleh tidak adanya akses masuk.
Namun
demikian
kontraktor
pelaskana PT. Wijaya Karya bertekad

Desain Struktur LOKASI 1-6
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Desain Struktur LOKASI 7-16

•• Kondisi Tanggul Existing
(Tanggul Dibongkar)

•• Tanggul Eksisring
yang Dibuang

untuk mempercepat pembangunan
tanggul ini dengan target selesai di
akhir 2017 sebagai bentuk komitmen
dalam mempecepat permasalahan
banjir di kawasan hlir Sungai Citarum.
“BBWS Citarum sangat mengapresiasi
tindakan percepatan yang dilakukan
oleh kontraktor. Namun pemantauan
pelaksanaan tetap kami lakukan
secara ketat agar pekerjaan harus
benar-benar sesuai dengan desain
rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya” tegas Achmad.
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Pada bulan Maret 2016, ketika
lokasi tanggul 15 dan 16 baru satu
bulan dibuka, hantaman banjir
pernah melanda kawasan ini dan
air sudah mendekat posisi puncak
tanggul. “Kejadian banjir bulan
Maret dan April 2016 bisa dijadikan
pembelajaran
bahwa
kondisi
ketidaksatabilan tanah di kawasan
hilir Sungai Citarum dapat berubah
dengan cepat. Sehingga desain
apapun yang sudah direncanakan
harus dimantabkan lagi dengan

penelitian kondisi tanah pada saat
akan diimplementasikan,” papar
Hari, Construction Engineer PT.
Wijaya Karya. Sebagai bagian dari
monitoring kinerja dari tanggul,
setiap kenaikan elevasi muka air
Sungai Citarum, kontraktor harus
mencatat kenaikan ketinggian muka
air. Nantinya setelah pelaksanaan
pembangunan tanggul ini selesai
maka pemantauan elevasi muka
air dilakukan oleh Perum Jasa Tirta
(PJT) II.

Target selanjutnya setelah penyelesaian pekerjaan di
16 titik ini BBWS Citarum berencana untuk meninjau
dan memperkuat kembali tanggul-tanggul yang perlu
segera diperbaiki. Kurang mendukungnya kondisi
tanah di kawasan hilir terhadap beban berat di atasnya
menyebabkan penurunan tanah dan ini berarti juga
banyak pemukiman di kawasan hilir Sungai Citarum
yang terancam akan bencana banjir. Pemantauan oleh

tim kontraktor dan pengawas pelaksanaan kegiatan
dari BBWS Citarum terus dilaksanakan. Dari hasil
pemantauan terutama pada beberapa titik kritis, tanggul
ini sudah berjalan sebagai mana fungsinya. Walaupun
air dalam kondisi yang tinggi, namun tanggul ini sudah
terbukti dapat menahan air Sungai Citarum dan tidak
melimpas ke kawasan pemukiman yang ada dibalik
tanggul sepanjang aliran Sungai Citarum hilir.
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antaran dan sempadan sungai mempunyai peran yang sangat
penting sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan
daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia yang menempati
ruang-ruang di sepanjang aliran sungai tidak terganggu. Inilah yang
mendasari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menjadikan
kegiatan penataan daerah-daerah sempadan sungai mulai digiatkan kembali.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015 telah
memperbaharui ketetapan mengenai garis sempadan sungai melalui Peraturan
Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 yang menggantikan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.
Salah satu permasalahan yang sering menjadi topik pembahasan pada diskusi
mengenai banjir adalah, menyempitnya badan sungai karena beralih fungsinya
sempadan-sempadan sungai menjadi kawasan- terbangun baik itu dimanfaatkan
sebagai pemukiman ataupun tempat usaha. Kondisi ini sangat mudah ditemui di
kawasan-kawasan perkotaan padat penduduk. Persaingan mendapatkan lahan
tempat tinggal dan usaha yang harganya semakin tinggi dan tidak terjangkau
oleh masyarakat menengah ke bawah, telah menyebabkan okupansi bantaran
atau sempadan-sempadan sungai. Akibatnya, banyak tumbuh pemukimanpemukiman yang tidak teratur dan terkesan kumuh. Belum lagi kurangnya
kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan terlihat dari masih banyaknya
masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat membuang sampah.
Tumpukan sampah memenuhi badan sungai dan menghambat aliran air sungai.
Tidak mengherankan, ketika musim hujan tiba, debit air sungai yang tinggi akan
langsung menggenangi daerah-daerah bantaran dan sempadan yang salah
satunya memang berfungsi sebagai zona flood plain ketika terjadi luapan air
sungai. Fenomena banjir yang melanda daerah Pagarsih beberapa waktu yang lalu
diperkirakan selain disebabkan oleh alih fungsi kawasan resapan di daerah hulu,
juga disebabkan oleh semakin berkurangnya badan sungai karena dipadati oleh
pemukiman penduduk telah mengurangi daya tampung sungai sehingga terjadi
limpasan ketika debit air tinggi. Dalam ketetapan tersebut telah disampaikan
bahwa area sempadan sungai dilarang untuk tanaman selain rumput, mendirikan
bangunan yang mengurangi dimensi tanggul, dan hanya boleh digunakan terbatas
untuk fasilitas umum seperti rentangan kabel listrik atau telepon, jalur pipa gas,
bangunan prasarana air dan jembatan.
Sama seperti dengan kondisi di berbagai aliran sungai, di beberapa ruas aliran
Sungai Citarum dan anak-anak sungainya khususnya di kawasan perkotaan,
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pemukiman-pemukiman
illegal
seakan
tumbuh
menjamur.
BBWS
Citarum
sebetulnya
tidak tinggal diam menghadapi
kondisi ini, berbagai upaya untuk
menginformasikan
larangan
pemanfaatan
bantaran
atau
sempadan sungai telah dilakukan.
Mulai tahun 2014 hingga saat ini,
telah banyak kegiatan-kegiatan
yang terkait dengan penertibanpenertiban bantaran dan sempadan
sungai. “Sempadan sungai ini
sebetulnya termasuk aset-aset
negara. Maka wajib bagi kita yang
memang
punya
kewenangan
dalam pengelolaan sungai untuk
menjaga
aset-aset
tersebut”,
demikian kata Yudha Mediawan
Kepala BBWS Citarum pada saat
penandatanganan MoU kerjasama
dengan pihak Kejaksaan Tinggi
Provinsi Jawa Barat yang dilakukan
pada bulan September tahun 2016.
Yudha menyadari, bahwa dalam
menghadapi permasalahan ini
pihaknya tidak dapat bekerja sendiri.
“Pengetahuan kami dalam bidang
hukum sangat lemah”, ujarnya.
Untuk itu Yudha bersama dengan 3
kepala Balai Besar Wilayah Sungai
lainnya di Jawa Barat yaitu Wilayah
Sungai Ciliwung Cisadane, Wilayah
Sungai Cimanuk Cisanggarung,
Wilayah Sungai Citanduy dan
Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
melakukan sebuah inovasi dengan
menggandeng pihak Kejaksaan
Tinggi dan Pemerintah Daerah
setempat untuk membantu segala
permasalahan yang terkait dengan
hukum dimana penyelamatan
aset-aset berupa bantaran atau
sempadan sungai adalah salah
satunya.
Pada pertengahan tahun 2015
bertepatan dengan acara Konferensi
Asia Afrika yang dilaksanakan di
Kota Bandung, salah satu sempadan
Sungai Cikapundung dipercantik
menjadi taman ruang terbuka bagi
publik. Kawasan ini sebelumnya
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kurang tertata dan menjadi tempat
bagi pedagang kaki lima. Lokasinya
berada di Jalan Asia Afrika menuju
Jalan Naripan Kota Bandung, yang
saat ini telah disulap menjadi ruang
publik. Masih di ruas aliran Sungai
Cikapundung yang juga merupakan
salah satu anak dari Sungai Citarum
ini, BBWS Citarum juga menata
sempadan sungai sepanjang kurang
lebih 100 m baik di sisi kanan
maupun sisi sebelah kiri. Kawasan
ini dulunya merupakan perumahan
padat penduduk dan terkesan
kumuh. Bekerja sama dengan
Pemerintah Kota Bandung, 40 lebih
KK atau sekitar 108 jiwa yang berada
di bantaran sungai Cikapundung,
Babakan Siliwangi RT 05, RW 10
Kelurahan Hegarmanah Kecamatan
Cidadap dipindahkan ke Rusunawa
Sadang Serang secara bertahap.
Sungai harus bersih sebagai
sarana interaksi sosial, harus
sehat (dikembalikan ke ekosistim

yang ada), dan harus produktif.
Yudha Mediawan mengungkapkan
bahwa program Restorasi Sungai
Cikapundung adalah program
yang bertujuan untuk menjaga
kualitas air, pengendalian banjir,
bagaimana
menata
bantaran
sungai dan meningkatkan fungsi
bantaran sungai yang memiliki
fungsi sosial sebagai sarana untuk
masyarakat saling berinteraksi.
Teras Cikapundung ini juga menjadi
sebuah pilot project, karena bukan
hanya karena penataannya saja
yang memadukan unsur struktur
dan alamiah, namun juga kolaborasi
antara BBWS Citarum, Pemerintah
Kota Bandung, Komunitas Penggiat
Sungai dan Masyarakat yang dapat
terjalin dengan baik. Harapannya
pemodelan ini dapat direplikasi di
titik lainnya atau bahkan di sungaisungai lain di Indonesia.
Penertiban bantaran atau sempadan
sungai yang juga menarik untuk

ini”, kata Tri Nugroho Waskito, Kasatker Operasi dan
Pemeliharaan BBWS Citarum.
Selain secara estetika menjadi lebih baik, banyak
manfaat yang dapat dipetik dari penertiban sempadan
sungai antara lain tebing sungai menjadi lebih stabil,
peluang membuang sampah ke sungai berkurang, dan
diharapkan kualitas air menjadi lebih baik. Salah satu
sisi sempadan sungai telah dibuatkan jalur jogging track
sepanjang kurang lebih 300 m. Nampak sudah mulai
banyak aktifitas masrayakat yang telah memanfaatkan
area terbuka di tepi Sungai Citarum ini. Anak-anak
dengan wajah ceria bermain-main bersama kawankawannya, atau beberapa orang sekedar berolah raga
berjalan kaki di tepian sungai.
Pada peringatan Hari Habitat pada tanggal 27 Oktober
2016, masih di kawasan yang sama BBWS Citarum
bersama dengan Bupati Bandung, serta TKPSDA WS
Citarum menanam 2.500 bibit pohon di bantaran
Sungai Citarum sepanjang 1,2 km. Tanamannya berupa
tanaman keras dan produktif seperti suren, mahoni,
mangga, rambutan, jambu air, duren, lengkeng, dan lain
sebagainya.
dicermati dilakukan BBWS Citarum baru-baru ini. Tahun
2016, bekerja sama dengan aparatur Pemerintah Daerah
dan aparatur Keamanan Gabungan, BBWS Citarum
mulai melaksanakan kegiatan penertiban yang diawali
pada sempadan sungai Citarum sebelah kanan yang
terletak di Kelurahan Ranca Manyar, Kecamatan Bale
Endah, Kabupaten Bandung. Bantaran sungai sepanjang
700 m yang di tempati oleh 63 unit bangunan semi
permanen ini ditertibkan dengan diberikan sosialisasi
dan pemberitahuan secara resmi sebelumnya. Para
pemilik bangunan ini diberi kesempatan selama empat
hari untuk membereskan barang-barang miliknya.
Kegiatan penertiban ini dilakukan oleh gabungan lintas
kepentingan yang dilaksanakan melalui pendekatan
secara persuasive. Aparatur yang tergabung dalam
kegiatan penertiban ini diantaranya adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Satpol PP
Kecamatan Bale Endah, bersama aparatur Kepolisian
termasuk Brigmob serta aparatur TNI dari Garnisun
dan Polisi Militer secara bersama-sama melaksanakan
penertiban dilapangan. “Tidak ada perlawanan yang
cukup berarti, sebelum melakukan tindakan di lapangan
kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait
terutama masalah hukum dan legalitas kejelasan
status lahan. Ini yang bagi kami menjadi kunci dalam
pelaksanaan penertian bantaran atau sempadan sungai
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OXBOW

S

alah satu langkah yang pernah diambil
dalam mengentaskan permasalahan banjir
di kawasan hulu Sungai Citarum adalah
normalisasi sungai dengan memperbesar
kapasitas pengaliran air seperti pengerukan
sedimentasi, perbaikan tebing, pemasangan parapet
dan pembuatan jalan inspeksi. Pelaksanaan program
pengendalian banjir Citarum Hulu Tahap I dilakukan
pada tahun 1994-1999 dan dilanjutkan dengan Tahap II
pada tahun 2000-2007. Program ini berupa penanganan
banjir untuk sungai Citarum dari Sapan sampai
Nanjung dan anak-anak sungainya seperti sungai
Cisangkuy, Citarik, Cipamokolan. Untuk mempercepat
aliran sungai, maka salah satu upaya structural yang
juga dilakukan dalam normalisasi sungai ini adalah
pelurusan sungai. Tindakan pembuatan sodetan ini
menyisakan meander-meander atau kelokan Sungai
Citarum yang lazim disebut dengan Oxbow atau danau
tapal kuda. Sayangnya banyak kondisinya tidak terawat,
dibiarkan, dijadikan tempat pembuangan sampah,
ditimbun untuk pemukiman dan atau yang lebih
parah adalah diokupansi oleh beberapa industry yang
berlokasi di pinggir-pinggir sungai dan bermaksud
untuk memperluas areanya.
“Jika kita menengok kembali semangat BBWS Citarum
dalam menjaga aset-asetnya, maka oxbow ini juga
harus kita selamatkan”, demikian kata Yayat Yuliana,
PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II. Beberapa pakar
meyakini bahwa normalisasi atau pelurusan sungai
pada alian sungai bermeander seperti Sungsi Citarum
ini, tidak akan mengubah pola aliran sungai. Ketika
debit air sungai naik dan kapasitas sungai sudah tidak
mampu lagi menampung kelebihan air, maka secara
alamiah air akan mencari jalannnya yang lama yaitu
membali ke alirannya yang lama. Akibatnya badanbadan air di daerah oxbow yang telah berubah fungsi
ini akan tergenang air kembali. Sebagai bagian dari
pihak yang bertanggung jawab dalam hal operasional
dan pemeliharan Sungai Citarum, Yayat berkomitmen
juga untuk merevitalisasi oxbow terutama di kawasan
hulu Sungai Citarum. Berbekal pengalamannya selama
lebih dari 10 tahun bekerja sama dengan komunitas dan
melakukan pembenahan-pembenahan sempadan Sungai
Cikapundung, Yayat mulai mengembalikan fungsi oxbow
menjadi daerah konservasi sumber daya air.
Gayung bersambut ketika salah satu lembaga organisasi
masyarakat yang peduli dengan lingkungan yaitu
GPP-NKRI mengajukan ijin kegiatan kepada BBWS
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Citarum untuk melakukan kegiatan rehabilitasi yang
mengembalikan sodetan Sungai Citarum lama ini
kembali sebagai badan air termasuk penanaman
sempadan sungai dengan tanaman-tanaman yang
mampu mencegah bantaran sungai terkikis oleh
derasnya aliran Sungai Citarum. Kerja sama antara
BBWS Citarum, dan GPP-NKRI ini diwujudkan dalam
bentuk kerjasama menangani Sungai Citarum yang
disahkan melalui surat perjanjiaan MoU. Salah satu
Oxbow yang telah berhasil dipulihkan dapat dilihat
di kawasan Cibarangbang. Sebuah kampung yang
terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang,
Kabupaten Bandung. Menuju tempat ini dapat dilalui
dari jalan inspeksi di tepi kanan Jembatan Citarum
di Bojongsoang, atau bisa melalui jalan masuk dari
kawasan perumahan di Jl. Siliwangi, Baleendah sebelum
Pasirmunjul.
Menuju ke lokasi oxbow Cibarangbang ini kita juga
disuguhi keteduhan pepohonan tanaman Multi
Purpose Tree Species (MPTS) dan ada juga tanaman
produktif seperti albasia, sengon, jabon, suren, akasia
dll. Dibawahnya ditanam tumpang sari seperti kacang
merah, kacang panjang, kacang tanah, atau pisang.
“Lumayan, hasilnya bisa untuk anggota kelompok yang
merawat tanaman-tanaman ini”, ungkap Yono salah
satu anggota dari GPP-NKRI menerangkan kiprah kerja
kelompoknya. Sepanjang 13 km sempadan Sungai
Citarum mulai dari Sapan hingga Bojongsari telah
ditanami dengan 27.000 batang pohon. Pohon –pohon
ini sudah ditanam semenjak 4 tahun yang lalu. Saat ini
tinggi jajaran tanaman kerasnya sudah lebih dari 4 – 5
meter, dan tampak asri meneduhi bantaran sungai di
titik kilometer ke 50 jika diukur dari Situ Cisanti.
Masuk ke kawasan penyelamatan dan konservasi oxbow
ini seperti masuk ke anjungan kawasan wisata alam. Di
gerbang depan kita sisambut dengan rumah pohon yang
dibangun di sela-sela pohon yang tinggi. Menyusuri
lebih ke dalam lagi, kita melalui jalan setapak yang
terbuat dari batu bata yang disusun rapi melewati petak
kolam-kolam kecil, petak-petak sawah organic, serta
kandang domba. Sementara lebih ke dalam lagi nampak
terdapat saung untuk ngariung para petani desa sekitar
dan saung untuk para pemuda belajar mengenai upaya
bagaimana menyelamatkan Citarum serta mushala
yang semuanya dibangun dengan bambu. Sisa sodetan
lainnya dikembalikan lagi sebagai badan air yang juga
berfungsi sebagai kolam retensi. Pemulihan ini telah
terbukti mampu mereduksi genangan banjir yang biasanya

melanda kawasan pemukiman penduduk yang ada di balik
oxbow ini. “Air dari pemukiman yang biasanya terjebak di
kalam pemukiman saat ini bisa dialirkan ke kolam retensi.
Oxbow ini juga dapat dijadikan sebagai arena berolah
raga karena sudah dilengkapi dengan jogging track
mengelilingi kelokan Citarum lama ini.
“Kami sadar, bahwa bantaran atau sempadan sungai ini
pengelolaannya ada di bawah kendali BBWS Citarum”,
imbuh Yono kembali. “Untuk itu sebelum melakukan
pekerjaan ini kami berkoordinasi dahulu serta mohon
ijin untuk melakukan kegiatan konservasi dengan BBWS
Citarum. Kepedulian kami adalah bagaimana kami
dapat berkontribusi menyelamatkan aset-aset negara
melalui perbaikan lingkungan, khususnya pemulihan
Sungai Citarum. Dan kami rasa ini masih sesuai
dengan kegiatan BBWS Citarum”, ujarnya melengkapi.
Pendataan Oxbow Sungai Citarum sudah dilakukan
pada tahun 2015, dari beberapa titik yang direncanakan
akan dipulihkan, Oxbow Cibarangbang ini adalah yang

paling memungkinkan untuk segera dikerjakan karena
belum terlanjur dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.
Pencapaian penertiban sempadan sungai yang relatif
berhasil baik ini akan terus ditingkatkan dimasa
mendatang dilokasi lain dan dengan mengerahkan
sumber daya yang tersedia. Sinergi dan keterpaduan
antar instansi dan antar lembaga ditingkatkan sehingga
pelaksanaan program dan kegiatan akan memberikan
manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat di
Wilayah Sungai Citarum. Selanjutnya BBWS Citarum
akan terus melakukan penataan sempadan sungai
ini sampai ke Desa Nanjung dengan konsep yang
berbeda- beda dengan memprioritaskan pemberdayaan
masyarakat/komunitas yang dapat meningkatkan nilai
social ekonomi setempat. Yudha juga menambahkan,
“Untuk itu, kami perlu dukungan dari Pemda setempat
termasuk Bupati, Kepada Desa, dan masyarakat
setempat agar upaya yang kami laksanakan menjadi
optimal dirasakan manfaatnya.”

BULETIN CITARUM 37

38 BULETIN CITARUM

Ulasan Kegiatan Bbws Citarum

RANGKAIAN KEGIATAN
BBWS CITARUM

DALAM PERINGATAN

HARI BAKTI

PU KE-71

T

anggal 3 Desember, 71 tahun yang lalu,
menjadi tonggak sejarah bukti dari
semangat berbakti pegawai Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang ditandai dengan gugurnya tujuh
orang pegawai PU dalam mempertahankan Kantor
Pusat Departemen Perhubungan dan Pekerjaan
Umum pada tahun 1945, yang saat itu berlokasi
di Gedung Sate, Kota Bandung. Dalam rangka
memperingati Hari Bakti PU yang ke-71, BBWS
Citarum telah mengadakan serangkaian kegiatan yang
dimulai dari tanggal 30 November sampai dengan 3
Desember 2016.
Rangkaian kegiatan peringatan tersebut dibuka
secara resmi oleh Yudha Mediawan Kepala BBWS
Citarum. Dalam sambutannya Yudha menyampaikan,
“Peringatan Hari Bakti PU ke 71 mengusung
motto ‘Raih Prestasi Bekerja Keras, Bergerak dan
Bertindak Cepat’. Untuk itu melalui aktivitas ini kita
tingkatkan jalinan silaturahmi, bersahabatan penuh
persaudaraan dalam melaksanakan pekerjaan yang
baik”, tuturnya.
Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Bakti PU ke-71
tahun 2016 di lingkungan BBWS Citarum meliputi
kegiatan:
1.

Perlombaan Gateball yang dilaksanakan pada
30 November sampai 1 Desember 2016;

2.

Penanaman pohon sebagai aksi nyata
penyelamatan hutan, tanah dan air, pada
tanggal 1 Desember 2016 di Desa Sunten Jaya

Kec Lembang, Kab Bandung Barat, bersamaan
dengan kegiatan aksi GNKPA.
3.

Kegiatan Jalan
di
lingkungan
2 Desember 2016;

Santai
BBWS

dan Pameran
Citarum
pada

4.

Perlombaan memancing pada 2 Desember
2016 di kolam BBWS Citarum;

5.

Upacara Bendera di Gedung Sate pada Sabtu,
3 Desember 2016; serta

6.

Kunjungan ke “TERAS CIKAPUNDUNG
(TERCIK) “Babakan Siliwangi Bandung pada
tanggal 3 Desember 2016 dalam rangka
“Tanam dan Panen Bersama Kebun Teras
Cikapundung dan Pengumuman juara lomba
rancang tanam ekologi Bandung.

Pada tanggal 1 Desember 2017, bersamaan
dengan kegiatan aksi Gerakan Nasional Kemitraan
Penyelamatan Air (GNKPA) dilaksanakan penanaman
pohon sebanyak 1700 pohon tanaman endemic di
wilayah Desa Suntenjaya, Kec Lembang, Kab Bandung
Barat. Kegiatan ini juga melibatkan Pemerintah Pusat,
Pemda setempat, Perhutani, Kementerian Lingkungan
Hidup, komunitas Ekolink, dan masyarakat.
“Penanaman pohon seperti ini selanjutnya akan
dilakukan di daerah lain di Subdas Cikapundung
seperti Kecamatan Cisarua dan lainnya”, ujar Anang
selaku koordinator bidang kegiatan komunitas Ekolink
menambahkan. “Gerakan penanaman pohon ini
sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk
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lebih aktif menanam pohon, dan
merawatnya. Penanaman pohon
juga akan meningkatkan luasan
dan kualitas ruang terbuka hijau
sebagai fungsi esensial ekologis
dan ruang kehidupan kita yang
lebih berkualitas,” ujar Sudrajat,
mewakili Kepala BBWS Citarum saat
membacakan sambutan Menteri
PUPR,
Basuki
Hadimuljono.
BBWS Citarum berharap dengan
adanya
kegiatan
seperti
ini
dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat
untuk
mengelola
hutan dan bagi pemerintah pusat/
daerah mensinergikan program
penanaman dan konservasi lahan.
Rangkaian ini juga diisi dengan
kegiatan perlombaan-perlombaan
di lingkungan BBWS Citarum,
diantaranya adalah lomba Gateball
dan Gerak Jalan Santai. Yudha
berharap dapat lebih meningkatkan
semangat
kebersamaan
dan
sportifitas antar Karyawan di BBWS
Citarum. “Seluruh pertandingan dan
perlombaan yang kita selenggarakan
merupakan
ajang
silaturahmi
dengan
penuh
persahabatan
di antara sesama warga BBWS
Citarum,” lanjut Yudha.
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Pucak peringatan Hari Bakti PU
tahun 2016 ini diperingati dengan
upacara bendera yang dilaksanakan
di halaman kantor Gubernur
Provinsi Jawa Barat. Bertindak
sebagai pemimpin upara Deddy
Mizwar Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Barat. Upacara bendera ini
diikuti oleh jajaran pimpinan
dan pegawai bidang kePU-an
di lingkungan Provinsi. Jawa
Barat. Seluruh Karyawan BBWS
Citarum ikut serta dalam upacara
peringatan Hari Bakti ini. Dalam
kesempatan
tersebut,
Deddy
Mizwar membacakan Sambutan
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki
Hadimuljono. Sesuai dengan tema
peringatan Hari Bakti PU ke-71 yaitu
‘Bangun Infrastruktur Untuk Negeri’,
Basuki mengimbau jajarannya
untuk bekerja lebih keras, bergerak
lebih cepat, dan selalu bertindak
tepat. Hal tersebut dilakukan demi
tercapainya target pembangunan
yang berkualitas dan berfungsi tepat
waktu demi memenuhi kebutuhan
masyarakat yang terus meningkat.
Selain itu, dalam sambutannya
Deddy juga mengajak jajarannya

untuk menjadikan semangat juang
Sapta Taruna sebagai landasan
dalam membangun negeri. “Mari kita
jadikan nilai-nilai dedikasi, tanggung
jawab dan keberanian Sapta Taruna
sebagai inspirasi untuk melaksanakan
tugas memberi pelayanan kepada
masyarakat melalui infrastruktur,”
tuturnya.
Dalam
peringatan
Hari bakti PU ke-71 ini, Pemprov
Jabar memberikan penghargaan
kepada lembaga dan individu yang
berprestasi dan berdedikasi tinggi
dalam bidang ke PU-an.
Rangkaian peringatan Hari Bakti PU
ke 71 di lingkungan BBWS Citarum
ini ditutup dengan kunjungan
seluruh jajaran staff BBWS Citarum
ke
“TERAS
CIKAPUNDUNG
(TERCIK) di kawasan Babakan
Siliwangi Kota Bandung pada
tanggal
3
Desember
2016.
Kunjungan ini sekaligus melakukan
kegiatan tanam dan panen bersama
di Kebun Teras Cikapundung dan
Pengumuman juara lomba rancang
tanam ekologi Bandung.
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AKSI MULTI PIHAK
DALAM

MENDUKUNG

CITARUM
BESTARI

(Bersih, Sehat dan Lestari)

K

ondisi kerusakan Lingkungan Hidup di DAS Citarum yang sudah sangat memprihatinkan, terkotor di
dunia dan menyebabkan dampak yang luar biasa bagi kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan mus
msks mebutuhkan perhatian yang serius serta perlunya melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Untuk itu dicanangkan kembali program Citarum BESTARI dengan gerakan revitalisasi budaya gotong
royong Citarum dalam mewujudkan sungai yang bersih, sehat, indah dan lestari, sehingga sungai
bermanfaat bagi kehidupan. BBWS Citarum sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDA berperan Aktif pada kegiatan
Citarum BESTARI.
Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini
adalah dalam rangka mengakomodir semangat berbagai pihak dalam mewujudkan Sungai Citarum menjadi sungai
yang bersih dan tentunya bermanfaat. Disadari bahwa pemulihan sungai ini harus dilakuan secara kerja sama multi
pihak dan multi sector karena tidak ada solusi tunggal dalam mengembalikan Sungai Citarum menjadi sungai yang
lebih baik. Kegiatan gerakan Citarum BESTARI tahun ini sudah memasuki pelaksanaan tahun yang ke 4.
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Semangat melakukan upaya bersama ini terwujud
dalam penyepakatan kerja sama antar berbagai
lembaga
pemerintahan
dalam
menghadap
permasalahan banjir di Wilayah Sungai Citarum.
Penyepakatan kerja sama ini dituangkan dalam
lembar kesepakatan yang secara bersama-sama
ditandatangani oleh Kepala BBWS Citarum Yudha
Mediawan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy
Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati
Bandung Dadang Naser. Wakil Wali Kota Cimahi,
Sudiarto; Bupati Sumedang yang diwakili oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Zaenal
Alimin; serta Bupati Bandung Barat yang diwakili oleh
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin.
Acara penandatanganan kesepakatan Rencana
Aksi Multi Pihak ini dilaksanakan pada tanggal 10
November 2016 bertempat di Gedung Sate Kota
Bandung.
Selain kepala daerah, turut pula menandatangani
pula pihak-pihak pemangku kebijakan terkait
pengelolaan sumber daya air di wilayah Bandung
Raya, Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika yang diwakili oleh Kepala
Stasiun BMKG Bandung, Rifwar Kamin; serta Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
diwakili oleh Kepala Puslitbang Sumber Daya Air,
William M. Putuhena.
Penandatangan kesepakatan ini melahirkan badan
koordinasi penanggulangan banjir, serta terdapat 3 poin
menjadi butir-butir kesepakatan kerja sama yaitu:
1.

Mengoptimalkan penanganan banjir di
Bandung Raya yang dilaksanakan secara
komprehensif
multipihak
berdasarkan
“Pemodelan nomerik DAS Citarum Hulu”.

2.

Membagi peran dalam format Rencana
Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan
(RAM IP) untuk pengurangan genangan
banjir di Cekungan Bandung Raya yang
terbagi menjadi penanganan struktural, non
struktural dan kultural.

3.

Mengintegrasikan kebijakan, program dan
kegiatan pemerintah pusat, Pemprov Jabar
dan pemerintah kota/kabupaten, serta
pemangku kepentingan di kawasan Bandung
Raya sesuai dengan kewenangannya.

Diharapkan dengan adanya kesepakatan bersama ini,
aksi-aksi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dapat tepat sasaran dalam menyelesaikan
persoalan banjir yang terjadi. “Metodologi partisipatif
aktif yang melibatkan masyarakat lokal dalam
proses pengambilan keputusan, memungkinkan
untuk mewujudkan program pembangunan yang
lebih responsif dan efektif serta memberdayakan
masyarakat,” tutur Yudha Mediawan.
Fokus kegiatan penanganan ini akan dilaksanakan
di Sungai Citarum, kemudian kedepannya akan
diintegrasikan dengan pemodelan anak-anak
sungai dalam program pelestarian Citarum. Dengan
adanya sistem penanganan banjir seperti ini, bisa
membawa perubahan yang baik untuk seluruh warga
yang terletak di daerah langganan banjir. Seluruh
kepala daerah yang wilayahnya masuk ke Bandung
Raya, menyepakati penanggulangan banjir dengan
model numerik. Mereka menandatangani surat
persetujuan itu di hadapan para tamu undangan.
Penandatanganan tersebut menjadi tanda komitmen
seluruh wilayah akan bahu membahu mengatasi
banjir di kawasan Bandung Raya.
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INSPEKSI LAPANGAN BB

WS CITARUM

DALAM

MENJAGA
SUNGAI
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D

alam menjalankan pengelolaan sumber
daya air di Wilayah Sungai Citarum,
melakukan peninjauan langsung di
lapangan merupakan salah satu kunci
untuk mengetahui permasalahan yang
terjadi, sehingga dengan didukung data dan informasi
yang lengkap, pengambilan keputusan dapat dilakukan
dengan cepat dan tepat. “Inspeksi lapangan ini nantinya
dijadikan bahan rapat evaluasi dengan pihak pemerintah
daerah serta instansi terkait lainnya. Selain itu, juga akan
menentukan langkah apa yang harus diambil dan dapat
dijadikan tolok ukur dalam mengambil kebijakan yang
tepat terkait dengan permasalahan yang terjadi” ujar
Suwarno selaku Kabid PJSA ketika melakukan salah satu
inspeksi pada saat terjadi banjir bandang sungai Citepus
di kawasan Pagarsih Kota Bandung.

anak sungai lainya. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi
survey untuk mendapatkan informasi data-data primer
tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seperti
yang dilakukan pada saat kegiatan inspeksi lapangan
menyusuri Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum, DAS
bagian hulu Sungai Cilember dan Cibeureum kondisinya
sudah rusak, serta banyak terjadi alih fungsi lahan akibat
pembangunan yang tidak terkendalikan. Pada bagian
sungai yang melintasi permukiman yang padat telah
terjadi penyempitan alur sungai, dimana tebing sungai
dimanfaatkan masyarakat sebagai pondasi rumah.
Pembuangan limbah rumah tangga kesungai mengurangi
kapasitas sungai. Temuan dilapangan ini akan dijadikan
sebagai penajaman dalam menentukan langkah-langkah
struktural maupun non-struktural yang berkaitan dengan
penanganan sungai Cilember dan sungai Cibeureum.

Ini merupakan reaksi cepat ketika terjadi masalah dan
harus ada tindakan segera untuk merespon apa yang

Kegiatan serupa juga dilakukan BBWS Citarum dalam
penyusunan rencana pembangunan Terowongan

harus dilakukan dalam waktu dekat. Kegiatan inpeksi
di lapangan ini, selalu melibatkan pihak-pihak yang
terkait. Pada kejadian banjir bandang ini, turut serta
dalam pelaksanaan pemantauan lapangan, unsur dari
Pemerintah Kota Bandung, wakil TKPSDA Citarum
dan kelompok-kelompok masyarakat setempat. Hasil
pengecekan dilapangan, memang ditemui ada titiktitik yang diduga dapat menimbulkan terjadinya banjir.
Salah satunya adalah hilangnya sempadan-sempadan
sungai yang berubah menjadi dinding-dinding beton
dan pemukiman kumuh yang mempersempit badan
sungai. Ketika terjadi peningkatan debit banjir sebesar
30 m3/detik, sedangkan kapasitas Sungai Citepus saat
ini yang berada disekitar Jl. Pagarsih diperkirakan hanya
dapat menampung debit sebesar kurang lebih 20 m3/
detik, maka yang terjadi adalah banjir bandang.

Nanjung di Kabupaten Bandung. BBWS Citarum
berencana akan
membangun terowongan untuk
memperlancar aliran air ke hilir, sebagai upaya untuk
mengurangi banjir yang kerap terjadi di daerah
Dayeuh Kolot dan sekitarnya. Terowongan air yang
membagi debit banjir sungai Citarum di sekitar Curug
Jompong, dengan mengalirkan sebagian debitnya
melalui terowongan tersebut sebesar ±469 m3/detik,
sedangkanebagian debit lainnya tetap melalui Curug
Jompong. Panjang terowongan sekitar 230 meter.
Saat ini BBWS Citarum sedang melaksanakan Detail
Desain serta Model Test Fisik oleh Puslitbang Sumber
Daya Air. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan
lagi faktor-faktor di lapangan agar perhitungan teknis
tetap mempertimbangkan aspek-aspek keamanan
dan keselamatan lingkungan. Pelaksanaan konstruksi
direncanakan pada tahun 2017.

Kegiatan inspeksi ini bukan hanya meninjau permasalahan
banjir saja, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum
juga melakukan pemantauan lapangan terhadap anak-

Baru-baru ini Kepala BBWS Citarum, Yudha Mediawan,
juga melakukan kunjungan lapangan, ke beberapa lokasi,
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melihat apa yang dikembangkan oleh
komunitas binaan BBWS Citarum,
diantaranya ke desa Cikawao Pacet
dan Tarumajaya Kertasari di Hulu
Sungai Citarum. Pada kunjungan
tersebut
dilaksanakan
diskusi
bersama komunitas lokal dan tim
TKPSDA WS Citarum untuk bertukar
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pendapat
dan
mensinergikan
program
penanganan
Sungai
Citarum. Dalam kunjungan ini
Yudha
juga
mengungkapkan,”
“Persoalan Citarum bukan semata
persoalan teknis, namun lebih
kepada aspek perilaku manusia,
budaya masyarakat, perubahan

pola pikir dan penegakan aturan
merupakan tiga hal penting dalam
perbaikan sungai Citarum”. Dan
kondisi ini tentunya akan semakin
tajam tergali melalui inspeksi
langsung di lapangan dan berdialog
dengan masyarakat setempat.

Tim
Koordinasi
Pengelolaan
Sumber Daya Air (TKPSDA) yang
dibentuk pada tahun 2013 dengan
Keputusan
Menteri
Pekerjaan
Umum diharapkan dapat menjadi
penghubung yang handal dalam
membangun membangun koordinasi
dan
sinergi
antar
pemangku
kepentingan. Keanggotaan TKPSDA
ini sendiri terdiri atas unsur-unsur
Pemerintah sebanyak 24 wakil dan
Non Pemerintah sebanyak 24 wakil
seperti Lembaga Swadaya Mayarakat,
Akademisi dan kalangan swasta.
BBWS Citarum sangat berharap
agar
TKPSDA
dapat
menjadi
sebagai fasilitator dan mediator
bagaimana mengintegrasikan fungsi
pemberdayaan masyarakat dengan
fungsi pengawasan.
“Kami
ingin
mensinkronkan
kegiatan BBWS Citarum dengan
apa yang benar-benar dibutuhan
oleh masyarakat, sehingga yang
kami lakukan benar-benar kegiatan
yang demand responsive karena
pada dasarnya ujung tombak dari
pemeliharaan sungai ini justru ada di
masyarakat,” ujar Yudha.
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PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

TAHUN 2017
DI LINGKUNGAN

BBWS CITARUM

P

ada hari Jumat, 13 Januari 2017,
bertempat di kantor BBWS Citarum
, Kepala BBWS Citarum Ir. Yudha
Mediawan, M.Dev, Plg menyaksikan
dan menandatangani naskah Berita
Acara Serah Terima Jabatan di lingkungan BBWS
Citarum. Acara disaksikan Kabag.TU dan para
Pejabat dilingkungan BBWS Citarum. Dalam
sambutannya, Yudha Mediawan menekankan,
“Sertijab merupakan hal yang biasa di dalam suatu
institusi dalam rangka dinamisasi organisasi, baik
itu berupa rotasi, mutasi maupun promosi. Ini
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merupakan proses kompetisi agar PNS bersiap
untuk segera menyiapkan diri berperan mendukung
jalannya pembangunan infrastruktur kedepan yang
lebih baik lagi. Para pejabat yang baru dilantik agar
menjalankan amanah dengan baik”.
“Pejabat yang baru harus dapat mempertahankan
dan meningkatkan kinerja bahkan berinovasi,
target dan kinerja dituangkan melalui Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP). Hal ini mengingat tugas
yang diemban semakin berat seiring dengan
meningkatnya harapan pemerintah”, ujar Yudha lagi.

Setelah Acara Pelantikan pejabat di lingkungan
BBWS Citarum, Kepala BBWS Citarum, bersama
dengan Kabag TU, Ir. Sudrajat, MT, dan para Kepala
bidang serta Jajaran Pejabat di lingkungan BBWS
Citarum langsung mengadakan rapat internal di
awal Tahun 2017. Dalam rapat tersebut Yudha
mengatakan bahwa kita harus memperhatikan
tantangan BBWS Citarum yang semakin besar
di masa mendatang dan kriteria seleksi jabatan
pengawas akan semakin bersaing.

Dilingkungan Satker Operasi dan Pemeliharaan
SDA Citarum:

Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang Evaluasi
Pelaksanaan Pekerjaan di tahun 2016, kendala
dan pemecahannya, serta Persiapan Pelaksanaan
Pekerjaan Pekerjaan di tahun 2017, seperti persiapan
Lelang, kontrak lelang dan personil. “Percepatan
pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu tugas
utama yang harus segera terlaksana dilapangan,
harus menyamakan visi dan misi dan menyatukan
hati sehingga pekerjaan yang ada dapat selesai tepat
waktu” ungkap Yudha.

1.

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan
Pemeliharaan I SDA Citarum, semula Yanti
Kurniadiningsih, Sp, M.Si menjadi R.Yayat
Yuliana, SE,MM

2.

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan
Pemeliharaan II SDA Citarum, semula
R.Yayat Yuliana, SE,MM
menjadi Yanti
Kurniadiningsih, Sp, M.Si

3.

Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan
Pemeliharaan III SDA Citarum, semula
Sony Soeharsono, ST
menjadi Angga
Prawirakusuma,ST,MT

Adapun pejabat yang melakukan serah terima
jabatan adalah:
Dilingkungan Satker BBWS Citarum:
1.

Pejabat Pembuat Komitmen Ketatalaksanaan,
semula Ir. Eka Azhari, SP menjadi Riska Hilmi
Mutiawati, ST,MPSDA

2.

Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan
dan program, Semula Riska Hilmi Mutiawati,
ST,MPSDA menjadi Ir.Eka Azhari, SP

Dilingkungan SNVT
Sumber Air Citarum:

Pelaksanaan

Jaringan

1.

Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber
Air Citarum, semula Achmad Sajidin, ST
menjadi Bebi Hendra Wibawa, ST,MT

2.

Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan
Pantai II, semula Angga Prawirakusuma ,
ST,MT menjadi Sony Soeharsono,ST

Dilingkungan SNVT Pelaksanaan
Pemanfaatan Air Citarum:

Jaringan

1.

Kepala
Satker
Pelaksanaan
Jaringan
Pemanfaatan Air Citarum, semula Abdul Ghoni
Majdi, ST, MPSDA menjadi Achmad Sajidin, ST

2.

Pejabat Pembuat Komitmen Pendayagunaan
Air Tanah, semula Tamim,ST menjadi Bagus
Adi Rahmadi, ST,MT
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A G E N DA R U T I N

BBWS

1
2
3
4

January 20, 2017

BBWS CITARUM MENGADAKAN KUNJUNGAN KERJA
LAPANGAN KE DESA CIKAWAO DAN SITU CISANTI
KABUPATEN BANDUNG
Tanggal 19 januari 2017, BBWS Citarum mengadakan kunjungan lapangan di kawasan hulu Sungai
Citarum, untuk melihat apa yang di kembangkan oleh komunitas binaan. Pada kunjungan tersebut
dilaksanakan juga diskusi singkat bersama komunitas lokal dan tim TKPSDA WS Citarum untuk
bertukar pendapat dan mensinergikan program penanganan Sungai Citarum.

January 18, 2017

PENANDATANGANAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI TAHUN
ANGGARAN 2017 DI LINGKUNGAN BBWS CITARUM
Tanggal 18 Januari 2017, dilaksanakan penandatanganan kontrak jasa konstruksi untuk pekerjaanpekarjaan pada tahun anggaran 2017 di lingkungan BBWS Citarum. Diharapkan agar kegiatan
ke depan dapat dilaksanakan bukan hanya tepat waktu namun tapi mutu kualitas dan kuantitas
pekerjaan harus tercapai.

January 13, 2017

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN TAHUN 2017 DI
LINGKUNGAN BBWS CITARUM
Tanggal 13 Januari 2017, bertempat di kantor BBWS Citarum, Kepala BBWS Citarum Ir. Yudha
Mediawan, M.Dev, Plg menyaksikan dan menandatangani naskah Berita Acara Serah Terima
Jabatan di lingkungan BBWS Citarum. Pada pelantikan kali ini, 9 pejabat menandatangani Berita
Acara Serah Terima Jabatan untuk menempati posisi baru.

December 23, 2016

KARYA BAKTI BBWS CITARUM BEKERJASAMA DENGAN
KOGARTAP II BANDUNG DI SUNGAI CIKAPUNDUNG
Selama dua pekan yaitu 28 November s/d 8 Desember 2016 dan tanggal 13 s/d 17 Desember 2016
BBWS Citarum bekerjasama dengan Kogartap II Bandung melaksanakan Karya Bakti di Sungai
Cikapundung sepanjang ± 7 Km. Dengan didukung oleh masyarakat sekitar, kegiatan gabungan
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ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai Cikapundung melalui membersihkan sampah,
membersihkan rumput/alang2 di tebing dan bantaran sungai serta galian tanah/endapan sungai.

5
6
7
8
9

December 22, 2016

KARYA BAKTI BBWS CITARUM BEKERJASAMA DENGAN
SATBRIMOB POLDA JABAR DI SUNGAI CIKERUH
Kegiatan gabungan antara BBWS Citarm dan Satbrimob Polda Jabar dilakukan selama dua pekan
dalam rangka melaksanakan Karya Bakti di Sungai Cikeruh sepanjang 7 km yaitu pada tanggal
24 s/d 30 November dan 10 s/d 15 Desember 2016. Kondisi saat ini Sungai Cikeruh mengalami
pendangkalan dan penyempitan yang diakibatkan banyaknya masyarakat yang membuang sampah
di sungai dan juga pembangunan di wilayah Jatinangor.

December 20, 2016

SOSIALISASI PERSIAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO
9001:2008 DI LINGKUNGAN BBWS CITARUM
20 Desember 2016, bertempat di Ruang Rapat BBWS Citarum dilaksanakan Sosialisasi Persiapan
Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Melalui sosialisasi tersebut BBWS Citarum diharapkan mampu
melaksanakan aturan yang telah dijabarkan dalam klausul persyaratan ISO yang telah berjalan
dengan baik.

December 15, 2016

BBWS CITARUM MELAKSANAKAN SOSIALISASI
PNBP BJPSDA
15 Desember 2016, BBWS Citarum Mengadakan Sosialisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Biaya
Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). BJPSDA bukan merupakan pembayaran atas harga
air, melainkan merupakan penggantian sebagian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sumber
daya air. Diharapkan para peserta mampu untuk menghitung tarif biaya jasa pengelolaan SDA
untuk keempat sektor pengguna SDA di wilayah sungai masing-masing.

December 6, 2016

“CITARUM ADVENTURE” MENINGKATKAN KEBERSAMAAN
DAN KEKOMPAKAN DI KALANGAN PEGAWAI BBWS CITARUM
MELALUI OFFROAD
6 Desember 2016, Dalam Rangkaian Harbak PU ke – 71, BBWS Citarum menyelenggarakan Citarum
Adventure melalui kegiatan Offroad ke Cikole Lembang. Kegiatan ini dilaksanakan alam rangka
meningkatkan kebersamaan dan kekompakan di kalangan pegawai BBWS Citarum.

December 4, 2016

PENGUMUMAN RANCANGAN RENCANA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR WS CITARUM
Dalam rangka penyusunan Recana Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Citarum, BBWS Citarum
mengumumkan secara terbuka kepada publik dokumen tersebut yang berisikan matriks dasar
penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air. Kegiatan ini bertujuan untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan dalam penyempurnaan rancangan program yang akan
menjadi Rencana Induk Pengelolaan SDA di wilayah Sungai Citarum.
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December 4, 2016

RANGKAIAN KEGIATAN PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-71
TAHUN 2016 DILINGKUNGAN BBWS CITARUM
Dalam rangka memperingati Hari Bakti PU yang ke-71, BBWS Citarum telah mengadakan
serangkaian kegiatan yang dimulai dari tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2016.
Peringatan ini diisi dengan kegiatan yang mengedepankan kebersamaan di lingungan kerja
BBWS Citarum.

1 Desember, 2016

BBWS CITARUM MELAKSANAKAN PENANAMAN POHON
DALAM MENDUKUNG GNKPA DAN HARI BAKTI PU KE 71
1 Desember 2016, dalam rangkaian peringatan Hri Bakti Pu ke 71, dilaksanakan aksi nyata
penyelamatan hutan, tanah dan air melalui penanaman 1.700 pohon di Desa Sunten Jaya Kabupaten
Lembang. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air
(GN-KPA).

November 30, 2016

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI BAKTI PU KE-71
TAHUN 2016
30 November 2016, bertempat di halaman Kantor Gubernur Jawa Barat diselenggarakan upacara
hari bakti PU ke 71. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, dan dihadiri oleh
jajaran pegawai di lingkungan BBWS Citarum dan pegawai bidang ke PUan Provinsi Jawa Barat.
Peringatan kali ini mengangkat tema “Kerja Nyata Membangun Infrastruktur untuk Bangsa “.

November 29, 2016

SOSIALISASI TATA CARA REVISI DIPA TAHUN 2017,
ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA (ADIK) SERTA
KODEFIKASI BAGAN AKUN STANDAR
29 November 2016, BBWS Citarum menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA
Tahun 2017, Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) Serta Kodefikasi Bagan Akun Standar. Tujuan
kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan serta kemampuan SDM dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan dan Penganggaran.
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November 15, 2016

DIRJEN SDA DAN BBWS CITARUM KUNJUNGI LOKASI
RENCANA PEMBANGUNAN TEROWONGAN NANJUNG
15 November 2016, Direktur Jenderal SDA kementerian PUPR Ir. Imam Santoso, M.Sc didampingi
Kabid dan Kasatker PJSA , PPK DSE BBWS Citarum serta tim Konsultan JICA pada Selasa, 15
November 2016 melaksanakan kujungan ke Curug Jompong, yaitu lokasi rencana pembangunan
Terowongan Nanjung di Kab Bandung. Kunjungan disini dimaksudkan untuk menindaklanjuti
rencana penanganan Banjir di Kabupaten Bandung akibat meluapnya Sungai Citarum.
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November 15, 2016

SEMINAR SOLUSI PENANGANAN BANJIR CITARUM
15 November 2016, dilaksanakan Seminar SOLUSI Penanganan Banjir Citarum. Seminar yang
dilaksanakan di Hotel Panghegar Bandung ini ditujukan untuk mencari solusi terhadap bencana
banjir serta berdiskusi menghadapi permasalahan yang terjadi di Sungai Citarum. Kegaiatan ini
merupakan kerjasama BBWS Citarum dan Masyarakat Hidrologi Indonesia.

November 10, 2016

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN RENCANA
AKSI MULTIPIHAK IMPLEMENTASI PEKERJAAN (RAM IP)
UNTUK PENGURANGAN GENANGAN BANJIR DI CEKUNGAN
BANDUNG RAYA.
10 November 2016, BBWS Citarum Kementerian PUPR beserta Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jabar dan Walikota/ Bupati di Jawa Barat menyepakati penanganan banjir di wilayah Bandung Raya
dengan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP). Penandatanganan tersebut
menjadi tanda komitmen seluruh wilayah akan bahu membahu mengatasi banjir di kawasan
Bandung Raya.
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Oktober 27, 2016

BBWS CITARUM HIJAUKAN 1,2 KM SEMPADAN CITARUM DI
HARI HABITAT DUNIA 2016
27 Oktober 2016, Dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia, BBWS Citarum berkerja sama
dengan Direktorat Bina Operasi Pemeliharaan, menyelenggarakan kegiatan GNKPA (Gerakan
Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) melalui aksi penanaman pohon di sempadan sungai
Citarum, di Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut juga merupakan rangkaian
Kegiatan Hari Bakti PU ke-71.

Oktober 25, 2016

BBWS CITARUM INSPEKSI BANJIR PASTEUR-PAGARSIH
BANDUNG APA PEMICU BANJIR DAN ANALISISNYA?
25 Oktober 2016, BBWS Citarum melakukan inspeksi lapangan terkait terjadinya bencana banjir
bandang di wilayah Pasteur-Pagarsih. Dalam inspeksi ini turut hadir stakeholder terkait penanganan
banjir di wilayah sungai Citarum lainnya seperti Pemkot Bandung, TKPSDA WS Citarum, serta
masyarakat setempat.

September 28, 2016

PENANDATANGANAN NASKAH BERITA ACARA SERAH
TERIMA JABATAN DILINGKUNGAN BBWS CITARUM
28 September 2016, Kepala BBWS Citarum Ir. Yudha Mediawan,M.Dev, Plg menyaksikan dan
menandatangani naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan pada 5 Pejabat Eselon IV di lingkungan
BBWS Citarum. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 75/KPTS/D/2016 tanggal 31
Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pengawas di
Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
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September 21, 2016

BBWS CITARUM BERSAMA BBWS CIMANUK
CISANGGARUNG, BBWS CITANDUY DAN BBWS
CILIWUNG CISADANE LAKUKAN MOU (MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING) DENGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
21 September 2016, BBWS Citarum bersama BBWS Cimanuk Cisanggarung, BBWS Citanduy dan
BBWS Ciliwung Cisadane melakukan perjanjian kerjasama (memorandum of understanding)
dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kerja sama ini merupakan bentuk upaya dalam penanganan
masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada pengelolaan Sumber Daya Air di ke empat
Wilayah Sungai tersebut.
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September 9, 2016

BBWSC MELAKSANAKAN BIMTEK USULAN PENGELOLAAN
BANJIR PENGEDALIAN LAHAR GUNUNG BERAPI DAN
PENGAMAN PANTAI
8-9 Sepetember 2016 di Bandung, BBWS Citarum menyelenggarakan kegiatan Bimtek yang
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang pengendalian banjir debris,
pengelolaan sungai dan pantai, dan penyebab, penanggulangan serta strategi dalam menangani
erosi/abrasi pantai.

September 1 2016

INDONESIA DAN KOREA ATASI BANJIR di KAWASAN
SUNGAI CITARUM
1 September 2016 di Bandung, BBWS Citarum menyelenggarakan workshop dengan tema
“Pembangunan Sistem Peramalan dan Peringatan Banjir”. Kegiatan inimerupakan bagian dari
kerjasama Korea dan Indonesia dalam membangun sistem peralamalan dan peringatan dini
terhadap banjir Sungai Citarum.
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August 10, 2016

PENERTIBAN SEMPADAN SUNGAI CITARUM
10 Agustus 2016, BBWS Citarum secara bertahap akan melakukan penertiban atas pemanfaatan
sempadan sungai. Bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Satpol
PP Kecamatan Bale Endah, bersama aparatur Kepolisian termasuk Brigmob serta aparatur TNI
dari Garnisun dan Polisi Militer secara bersama-sama melaksanakan penertiban bangunan illegal
sepanajang 700 m di kelurahan Ranca Manyar.

June 14, 2016

WALKTROUGH PENANGANAN BANJIR SUNGAI CILEMBER
DAN SUNGAI CIBEUREUM OLEH BBWS CITARUM BESERTA
STAKEHOLDER TERKAIT
14 Juni 2016, BBWS Citarum melaksanakan Survey Walktrough menelusuri sungai di lokasi
pekerjaan untuk melihat kondisi areal pekerjaan dan penanganan banjir yang akan dilaksanakan
di sepanjang alur kedua sungai tersebut.

25

June 3, 2016

BIMBINGAN TEKNIS “USULAN PENGELOLAAN BENDUNGAN,
EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA TA
2016” DI LINGKUNGAN BBWS CITARUM
2-3 Juni 2016, BBWS Citarum menyelenggarakan Bimtek dengan tujuan meningkatkan kemampuan
Sumber Daya Manusia, dapat diterapkan dalam pengelolaan, pelaksanaan dan operasional
pengelolaan Sumber Daya Air khususnya pada pengelolaan tampungan air di WS Citarum.
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