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Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Berita Olahraga Dunia Kabupaten Bogor akan disahkan
pada Rabu, 21 Desember 2022. Pengesahan bendungan kering atau dry dam yang
berperan sebagai pengontrol banjir Jakarta itu akan didatangi Presiden Joko Widodo alias
Jokowi.

"Kemungkinan disahkan Rabu minggu ini, kita disuruh bersiap," kata Ganar, Site Manajer PT
Wijaya Kreasi sebagai kontraktor pembangunan bendungan Sukamahi diverifikasi, Senin, 19
Desember 2022.

Dua mega project sebesar Rp 1,26 trilyun itu sudah ditangani semenjak 2017. Bendungan
kering yang diperkirakan semenjak jaman orde baru dan diwujudkan pada zaman Jokowi ini
akan mereduksi debet air Sungai Ciliwung saat musim hujan datang.

Bendungan Sukamahi, yang dibuat di atas tempat 5,23 hektar bisa mereduksi air 15,47 mtr.
kubik per detik. Bangunan dam yang ditangani oleh PT. Wijaya Kreasi dan Basuki KSO ini,
menelan ongkos Rp 464,93 miliar.

Bendungan ini mereduksi air dari anak-anak sungai yang mengucur ke Ciliwung, seperti
sungai Sukabirus.

Dan bendungan Ciawi mempunyai luas kubangan sampai 39,40 hektar dan sanggup
memuat volume air sampai 6,05 juta mtr. kubik. Bendungan ini bisa mereduksi air Sungai
Ciliwung saat sebelum sampai ke Jakarta dengan kemampuan 111,75 mtr. kubik per detik.

Bendungan Ciawi menelan ongkos Rp 798,70 miliar dan ditangani oleh PT. Brantas
Abipraya dan PT. Sacna secara KSO.

Selainnya mempunyai faedah sebagai induk mekanisme pengaturan banjir Jakarta, ke-2
bendungan dapat menjadi ecotourisme atau taman ekowisata.

"Tidak cuma untuk gagasan induk atau master rencana nya sebagai pusat pengontrol banjir,
kita dapat manfaatkan tanah yang berada di sekitaran bendungan untuk pelestarian dengan
ditanamkan tanaman buah dan tanaman penguat tanah, " kata Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono.

Basuki menjelaskan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dapat diperkembangkan
jadi ekowisata teritori Pucuk Bogor. "Kekuatan sumber daya alamnya memprioritaskan
pelindungan ekosistem," kata Basuki.
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Presiden Jokowi telah kantongi 9 nama untuk kedudukan KSAL alternatif Yudo Margono. Ini
pekerjaan dan kuasa komandan TNI AL.

Bendungan Semantok juga jadi bendungan ke-30 yang sudah disahkan Presiden Jokowi.
Sasaran 50-60 saat sebelum 2024.

Jokowi menyebutkan Indonesia sudah menegaskan tempatnya jika dalam kerja-sama
antarnegara, pemerintahan tidak sekedar ingin maju bersama, tetapi sama dengan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan resmikan empat project bendungan yang sudah
selesai pembangunannya sampai tahun akhir 2022.

Presiden Jokowi bertandang ke Pasar Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan
membagi sembako dan kaus ke masyarakat sekitaran.

Juru Berbicara Milenial Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga
mempermasalahkan keputusan import beras beberapa ratus ribu ton oleh Perum Bulog.

Presiden Jokowi pagi hari ini berangkat ke Propinsi Jawa Timur untuk lakukan lawatan kerja
ke beberapa lokasi. Meresmikan Bendungan Semantok.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan walau periode kedudukannya hanya
kurang dari satu tahun, tetapi itu bukan dia anggap masalah.

Presiden Jokowi belum ungkap siapa figur KSAL alternatif Laksamana Yudo Margono yang
dikukuhkan sebagai Panglima TNI. Ada 4 nama bintang tiga.

Presiden Jokowi rupanya masihlah ikuti laga Liga 1 yang pernah disetop sementara karena
bencana Kanjuruhan. Ia menonton Tepat versus Persib.


