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Dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum yaitu Pengadan tanah
untuk Pernbangunan Jaringan lrigasi (Saluran Sekunder) Bendung Dl Pitap di
Kabupaten Balangan, kami sampaikan hal sebagai berikut :

l. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam Peraturan

Presiden Nomor 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Prioritras Nasional ke lima

adalah ketahanan pangan (food security) dan Prioritas Nasional ke enam adalah
pembangunan infrastruktur dengan salah satu sub sektor prioritas adalah

infrastruktur peng€ndalian banjir. Kegiatan pembangunan Bendung Pitap dan
jaringan irigasi Pitap ini penting dilaksanakan dalam rangka mervuiudkan bendung

sebagai infrastruldur penyedian air baku, air irigasi dan sekaligus berfungsi

sebagai pengendali banjir.

Program pembangunan Jaringan lrigasi Dl. Pitap yang dilaksanakan oleh Satuan

Keria Balai Wlayah Sungai lGlimantan ll yang bersumber dari APBN, adalah

salah satu pembangunan prasarana keairan yang mendapat prioritas untuk

dilaksanakan.

Pembangunan Jaringan lrigasi Dl. Pitap dimaksudkan untuk meniamin suplai air

irQasi secara kontinyu/herkesinambungan pada areal irigasi 4.000 ha, sehingga

menrberikan implikasi posibT terhadap peningkatan pendapafian petani melalui

program intensift kasi dan ekstensifi kasi pertanian.

2. Tujuan
Adapun tuiuan dari Pembangunan Jaringan lrigasi Dl Pitap adalah sebagai

berikut:



Untuk meningkatkan keseiahteraan masyarakat, terutama melalui

pembangunan sub sektor irigasi yaitu untuk menunjang program peningkatan

produksi pertanian dengan sasaran utama swasembada beras.

Meningkatkan kinerja jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi

layanan irigasi,

Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui penambahan luas

layanan jaringan irigasi,

Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi.

Untuk meningkatkan taraf hidup dan etrandar hidup masyarakat di daerah

proyek khususnya petani melalui peningkatan areal tanaman dan produksi

pertanian.

f. Meningkatkan intensitas tanam.
g. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan

jaringan irigasi perdesaan.

ll. Letak dan Luas Tanah Yang Dibutuhkan

Rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan (saluran sekunder) irigasi

Bendung Dl Pitap di Kabupaten Balangan terletak meliputi di 3 (tiga) wilayah

kecamatan, yakni Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumardi dan Kecarnatan

Paringin $elatan dengan luas tranah yang dibutuhkan sekitar 55,15 ha.

lll.Pekiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah
proses pengadaan tanah dimulai pada awal tahun 2015 dan diharapkan dapat

selesai pada tahun anggaran 2015, dengan iadwal sebagai berikut :

- Januari 2015 : Perencanaan

- Januaris.d Pebruari 2015 : Persiapan

b.

c.

d.

e.

- Maret s.d Mei2015
- Juni 2015

:Pelaksanaan
: Penyerahan hasil

lV.Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Wal(u pelaksanaan pembangunan untuk Pembangunan Jaringan lrigasi Bendung

Dl Pitap di rencanakan setelah proses pengadaan tanah selesaidilaksanakan.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan ataE perhatiannya diucapkan

terimakasih.
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