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"Merancang Pesona Danau Situ Cipondoh yang Estetik untuk menjadi kota yang berdaya saing” my dreams…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“MENGELOLA SITU CIPONDOH atau SIPOND LAKE, 

SEBAGAI FUNGSI DAN MANFAAT” 
 

 Sharing  Session  dalam  BINWAS Perencanaan Bidang Infrastruktur Sumberdaya Air” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mensiratkan pada 
Bagian Kesatu Penguasaan Negara Pasal 5 “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut dikatakan pada Pasal 6 
bahwa “Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal 
sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas 
yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau”. Terkait penguasaan 
sumber daya air ini dijelaskan pada Pasal 7 “Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau 
dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha”. 

CATATAN MINGGUAN MINGGU AKHIR BULAN DESEMBER 2021 

 

SITU atau sering disebut juga dengan Danau, telaga, atau tasik (Inggris: lake). SITU atau Danau adalah daerah 
perairan yang terbentuk secara alami, berupa basin air yang sangat luas. Danau adalah cekungan besar di permukaan 
bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan, 
merupakan fenomena alam buatan manusia yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Situ Cipondoh 
merupakan situ atau danau buatan yang terdapat di Wilayah Kota Tangerang, tepatnya berada di Jalan K.H Hasyim 
Ashari, Tangerang, Banten dengan luas sekitar 126,17hektar ( kilometer persegi). SITU/Danau ini berupa cekungan tanah 
luas yang berisi atau menampung air dalam jumlah banyak. Di musim penghujan, biasanya menampung air hujan agar 
tidak masuk dan menyebabkan banjir pada permukiman warga. 

SITU CIPONDOH adalah aset sumber air Pemerintah Provinsi Banten yang terletak di Kota Tangerang sangat 
memerlukan bahkan harus memiliki  perawatan dan pemanfaatan danau/situ, karena  sudah menjadi hal penting yang 
harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tidak lain agar kondisi danau tetap normal, bebas sampah, dan dapat 
berfungsi secara optimal untuk mencegah risiko banjir yang biasanya potensi terjadi. Hal lain, bahwa bukan hanya 
memastikan SITU/danau bebas sampah, sudah seharusnya memang  Pemerintah Daerah juga melakukan pengerukan 
danau agar mempunyai daya tampung yang lebih besar sebagai tahap awal mengembalikan fungsi sumber daya air dan 
ketahanan lingkungan. 

Selain untuk mencegah terjadinya bencana banjir akibat kondisi sekitar lingkungan yang makin berkurang 
daya resapan akibat banyak timbulnya permukiman-permukiman baru, situ/danau memiliki beberapa manfaat yang tidak 
kalah penting bagi kehidupan. Situ/Danau diketahui mempunyai peranan penting dalam penyediaan cadangan air 
bersih, sumber daya untuk membangkitkan tenaga listrik, hingga manfaat rekreasi yang dapat dinikmati oleh 
masyarakat umum. Dengan alasan banyaknya manfaat SITU atau danau bagi kehidupan manusia maka sangatlah 
penting bagi kita semua (Pemerintah dan Masyarakat)  untuk mulai menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan di 
sekitar SITU atau danau. Minimal contoh saja “tidak membuang sampah sembarangan di tengah maupun tepian danau”, 
menjadi salah satu tindakan nyata yang dapat menyelamatkan kesehatan lingkungan. 

 

Oleh : Slamet Haryono 
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Berpijak pada UU tersebut di atas, maka untuk mendorong pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya air SITU/danau diharapkan akan menjamin terciptanya kepastian 
hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan 
Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan. 

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air melalui UU No17/2019 tersebut dilakukan agar 
Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, 
keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan 
lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi 
dan akuntabilitas. Yang perlu dicermati dalam UU ini adalah terkait Tujuan dari Pengaturan 
SDA yaitu bertujuan untuk:  
1. Memberikan pelindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;  
2. Menjamin keberlanjutan ketersedian Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat 

secara adil bagi masyarakat;  
3. Menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan 

pembangunan;  
4. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin pelindungan dan pemberdayaan 
masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan 
pendayagunaan SDA;  

5. Mengendalikan Daya Rusak Air. 
Penulis mencoba mengungkap perbedaan antara SITU, DANAU, EMBUNG dan WADUK  

(SDEW) menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 30 
Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung dan Waduk sebagai berikut: 
 Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air 

di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan 
sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya. 

 Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh 
melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 

 Embung adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan 
pada saat musim kemarau 

 Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai 
dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai 

 

SIPOND LAKE atau SITU CIPONDOH SUATU 

KONSEP PEMANFAATAN LAHAN SDA  WAJIB  

MENGEMBALIKAN FUNGSI PENAMPUNG AIR 

HUJAN, MEMPERTAHANKAN FUNGSI 

LINDUNG,  BUDI DAYA 

PERTANIAN/PERKEBUNAN ATAU WISATA 

AGRO (AGROPOLITAN), DAN UNTUK 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA 

TANGERANG 

Zona Sipond Lake (Situ 
Cipondoh) sebagai Zona 
Culinary Centre, Floating 

Restorant, Open Mall, 
Water Taxi, Iconic Bridge, 

Community Activity 
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Fungsi 

Situ dapat juga Berfungsi sebagai penampung air pada saat musim hujan dan menjadi 
sumber air pada musim kemarau. Embung digunakan sebagai sumber air untuk pertanian, 
peternakan, air minum dan kebutuhan lainnya di musim kemarau. Adapun beberapa fungsi 
SITU dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai fungsi : suplai air minum, irigasi, kontrol 
banjir (memfungsikan inlet/outlet), perikanan, transportasi, pembangkit listrik, 
konservasi, dan rekreasi. Artinya, Sipond Lake atau Situ Cipondoh dapat lebih berfungsi 
optimal selain sebagai fungsi lindung, fungsi budi daya pertanian/perkebunan sekaligus 
wisata agro, juga harus menjadi dukungan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 30 Tahun 2019 juga 
mengatur ketentuan dalam pengelolaan aset tanah/lahan SDEW. Pada tahap awal setelah 
dilakukan pendaftaran tanah areal SDEW maka Pemerintah/Pemerintah Daerah mencatat 
sebagai barang milik negara/daerah. Data SDEW yang tercatat sebagai barang milik 
negara/daerah akan menjadi masukan untuk alokasi anggaran pemeliharaan.  

Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki SDEW sebagai aset milik 
negara/daerah wajib memelihara batas wilayah agar tidak berkurang atau bahkan hilang. 
Salah satu upaya yang efektif adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam 
bentuk pengelolaan dan pelestarian SDEW secara partisipatif. Selain itu perlu dilakukan 
upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak menggarap lahan sempadan SDEW. 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB III PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN MUTU AIR Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pasal 107 : 
(1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 

dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air. 
(2)  Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
       a. Badan Air permukaan meliputi: 

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya; 
2. danau dan sejenisnya; 
3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atarr 

       b. akuifer. 
{3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengengendalian; dan d. 
pemeliharaan. 
 

Zona Pemanfaatan Ruang Pada Sumber Air (SITU/DANAU) 
 

Yang dimaksud dengan "zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air" adalah ruang 
pada Sumber Air (waduk, danau, rawa, sungai, atau Cekungan Air Tanah) yang dialokasikan, 
baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu 
waduk, situ/danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang 
yang dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, 
transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau 
dilindungi, dan/atau pelestarian cagar budaya.  

Penentuan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan untuk 
mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada Sumber Air yang bersangkutan secara 
berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam 
penetapal zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, selain untuk menentukan dan 
memperjelas batas tiap-tiap zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau 
kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya. 

 

Berlandaskan pada UU SDA, PP 22 Tahun 2021, dan tinjauan pada Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, dan Waduk menjadi suatu pertimbangan bahwa 
kekayaan negara berupa situ, danau, embung, dan waduk memiliki nilai strategis sehingga 
perlu dijaga, dikelola, dan dilestarikan oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat.  
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Berpijak pada aturan tersebut maka Penulis mencoba membuka PERATURAN 
DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KOTA TANGERANG 2012-2032, bahwa tahun 2012 sudah ada komitmen terkait 
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota pada Pasal 8 ayat (12) Strategi pelestarian dan 
peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf l meliputi: 

a. menetapkan daerah perairan dan sempadan Sungai Cisadane serta situ yang ada di dalam 
wilayah Kota Tangerang sebagai kawasan strategis kota berfungsi lindung; 

b. mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu dan mengurangi fungsi 
lindung pada kawasan sempadan sungai dan situ; dan 

c. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang 
yang berkembang di dalam dan di sekitar sempadan sungai dan situ. 

Berlandaskan pada komitmen tersebut, maka diperlukan konsistensi untuk 
keberlanjutan mengimplementasikan apa yang sudah ditetapkan pada Tahun 2012 oleh 
Pemerintah Kota Tangerang, dan pada saat ini oleh Pemerintah Provinsi Banten. Namun, untuk 
persiapan dalam pengembangan SIPOND LAKE (Situ Cipondoh), Pemerintah Provinsi Banten 
hendaknya harus menyelesaikan permasalahan aset lahan secara kongkrit dan menghindari 
tuntutan risiko atas kepastian lahan yang bebas dari permasalahan keberlanjutannya. 

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Provinsi juga harus memastikan kondisi 
kedalaman situ dan kedalaman kontur dasar danau (kegiatan BATHIMETRI) dan melalui 
kegiatan pemetaan tanah serta kegiatan fisik berupa normalisasi atau naturalisasi 
(mengembalikan sesuai kondisi semula dimana terdapat lahan situ sebagai penampung debit 
air, sebagai fungsi lindung, fungsi budidaya pertanian/perkebunan atau kawasan agro wisata 
yang merupakan zona lahan basah), dan dukungan kesejahteraan masyarakat khususnya 
wilayah kota Tangerang dan seluruh warga masyarakat Provinsi Banten. 

Pada tahap perencanaan harus pula dilakukan feasibility study secara kongkrit dan 
akuntabel, karena hasilnya akan menjadi landasan kuat untuk merencanakan suatu Detail 
Engineering Desain yang mampu mengembalikan kawasan lahan situ sebagai fungsi 
penampung air hujan, fungsi lindung, fungsi budidaya, dan dukungan kesejahteraan 
masyarakat. Hal tersebut dapat pula dilakukan Kerjasama Pemerintah dengan Bada Usaha 
(Investor) yang sangat kompeten, handal dan profesional dibidangnya. Selain itu, Pemerintah 
Provinsi perlu juga melakukan studi banding ke negara tetangga terdekat Singapura terkait 
masterplan kawasan wisata JURONG sebagai referensi dalam perencanaan atau ke negara 
lainnya yang memiliki aset danau/situ yang manfaat. 

Namun yang harus dicermati dan dianalisa terhadap kawasan Situ Cipondoh adalah 
kondisi kawasan yang dikelilingi oleh padatnya permukiman penduduk dan kawasan 
perdagangan (pergudangan), rendahanya kawasan ersapan air, sehingga diperlukan cara 
berpikir dan bekerja lebih keras untuk melakukan mitigasi risiko baik mulai dari tahap persiapan, 
perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta pengelolaan dan pemanfaatannya.  

  
Sebelum dan Sesudah????.... 
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Semoga Allah SWT memudahkan jalan untuk membangun provinsi Banten melalui 
pembangunan dan pengembangan Iconic Sipond Lake atau Situ Cipondoh di kota Tangerang 
dengan baik, transparan, tepat sasaran dan tepat manfaat dalam rangka mewujudkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat kota Tangerang pada khususnya dan Masyarakat Provinsi Banten 
pada umumnya. Dengan Rencana yang Baik, Pelaksanaan Konstruksi yang Baik, maka 
akan terbangun Output yang Baik dan bermanfaat pula. Situ Cipondoh tersenyum maka 
masyarakat Banten pun akan sejahtera. Semoga akan menambah dan memberikan keberkahan 
Pemerintah provinsi Banten dan masyarakat Banten pada umumnya. Semoga manfaat….. 
Salam Sehat Selalu ….(31122021) 

 

 

 

 

 


