
SEKRETARIAT TKPSDA WS BENGAWAN SOLO  

 

P E N G U M U M A N 

No.  35/SEK TKPSDAWSBS/V/2018 

 

PENJARINGAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SDA WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO  

UNSUR NON PEMERINTAH PERIODE TAHUN 2018 – 2023 

 

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bengawan Solo adalah suatu wadah koordinasi 
pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas 
dasar prinsip keterwakilan (sektor,wilayah,kelompok pengguna, dan pengusaha sumber daya air). Tugas pokok TKPSDA-WS adalah 
membantu Menteri (PU) dalam melakukan koordinasi: (a) perumusan pola dan rencana PSDA WS sebagai bahan penetapan pola dan 
rencana PSDA, (b) pembahasan rancangan program dan kegiatan PSDA pada ws sebagai bahan pertimbangan penetapan program 
dan kegiatan PSDA, (c) pembahasan usulan alokasi air dari setiap sumber air guna perumusan dan penetapan alokasi air, (d) 
pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi sda, dll.  

 

TKPSDA WS Bengawan Solo mengundang organisasi /asosiasi untuk menjadi anggota TKPSDA WS Bengawan Solo Unsur Non 
Pemerintah periode tahun 2018 – 2023 dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Organisasi/asosiasi non pemerintah yang masuk dalam salah satu kelompok  unsur  berikut : 

a) Organisasi/assosiasi masyarakat adat; 

b) organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air;  

c) organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air; 

d) organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian;  

e) organisasi/asosiasi pengusaha air minum;  

f) organisasi/asosiasi industri pengguna air;  

g) organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan;  

h) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik; 

i) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi; 

j) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air  untuk pariwisata/olah raga;  

k) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan; dan  

l) organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan. 

Catatan : Organisasi / asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 12 kelompok unsur diatas 

 

2. Wilayah kerja organisasi/asosiasi meliputi seluruh Wilayah Sungai Bengawan Solo; 

3. Organisasi/asosiasi sekurang – kurangnya telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang relevan / berkaitan erat dengan 
kelompok unsur yang akan diwakili (melampirkan dokumentasi daftar kegiatan 2 tahun terakhir yang relevan disertai 
keterangan yang memuat nama kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, target dan manfaat kegiatan) ; 

4. organisasi /asosiasi yang Berbadan Hukum Indonesia (bukan perwakilan organisasi negara asing) dengan melampirkan Foto 
Copy  akta pendirian organisasi/asosiasi dan perubahannya yang disyahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarakan di 
kantor Pengadilan Negeri Setempat ; 

5. Untuk asosiasi sekurang – kurangnya mempunyai anggota 5 (lima) organisasi / mitra (melampirkan struktur organisasi, daftar 
nama, alamat, nomor telepon/faksimile/email); 

6. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi/asosiasi diatas materei Rp. 6.000 (Formulir 
pendaftaran dapat diambil di Sekretariat TKPSDA WS Bengawan Solo dengan alamat Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan 
Solo Up. Bidang Operasi & Pemeliharaan Jl. Solo – Kartosuro KM 7 Pabelan Surakarta atau dapat didownload melalui website 
Balai Besar WS Bengawan Solo : bbwssolo.pdsda.net, mulai tanggal 21 Mei 2018 dan dikembalikan paling lambat tanggal 28 
Mei 2018 pada jam kerja; 

7. Berkas pendaftaran yang masuk ke sekretariat tidak akan dikembalikan dan hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan 
yang akan dilakukan verifikasi; 

8. Selama proses seleksi pendaftar tidak dipungut biaya apapun.  

 

Seluruh berkas sudah harus diterima Sekretariat TKPSDA WS Bnegawan Solo selambat – lambatnya tanggal 28 Mei 2018 berkas 
dapat dikirm melalui email, pos atau diantar sendiri. 

SEKRETARIAT TKPSDA WS BENGAWAN SOLO 

BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO 

Jalan Solo – Kartosuro KM 7 Pabelan, Kec. Kartosuro, Sukoharjo 

Telp.  0271 -  7654256/ Fak. 0271 – 716428 

Email. tkpsdawsbengawansolo@gmail.com 

. 

 

 

Surakarta, 21  Mei 2018 

Kepala Sekretariat TKPSDA WS Bengawan Solo 


