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1 Mendampingi Gubernur menerima Tim DRD - Tim DRD menyampaikan alternatif solusi dengan polder dan - - -

tentang Usulan Penanganan Banjir dan Rob di tanggul laut serta perbaikan tanah menggunakan Grouting

Jateng di RR Gubernur (injeksi semen + air kedalam tanah yang lunak)

- Secara spesifik untuk polder banger minta segera difungsikan

pompa yang sudah terpasang

2 Mendampingi Gubernur Road Show ke - Menebar benih ikan dan menanam penghijauan di Kali Ujung - - -

Sarasehan Sekolah Sungai di Klaten Klaten

- Memberikan arahan dalam sarasehan sekolah sungai yang

intinya mengajak untuk mewujudkan visi menciptakan sungai

terbersih didunia 2045 dengan aksi nyata mengolah sampah dan

menjaga agar sungai tetap bersih

- Terkait SDA masyarakat mengusulkan pengerukan hulu Bendung

Woro untuk embung dan akan dicek dan dikaji kelayakannya

oleh Balai PSDA bengawan Solo

3 Rakor Percepatan Pembangunan 1000 Embung - Dipimpin oleh Sekda untuk minta komitmen para pengusaha dan - - -

melalu CSR di Gedung A Lantai 2 Setda Prov. BUMN/D di Jateng untuk ikut membangung embung

Jateng - Terkumpul ada 15 embung yang diminati akan dibangun melalui

CSR namun butuh konfirmasi lebih lanjut yang akan difasilitasi

oleh Dinas PSDA Prov. Jateng

4 Groundbreaking Tol Pemalang-Batang-Smg Menghadiri Groundbreaking pembangunan ruas tol - - -

oleh Presiden RI di Batang Pemalang-Batang- dan Batang-Smg dengan pola PPP (Public

Private Partnership) bersama Menteri PUPR dan Menteri BUMN

didampingi Wagub Jateng dan Bupati Batang
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5 Kunjungan Lapangan ke Rob Kaligawe - Melihat sumber masuknya rob di kaligawe dan mencek efektifitas - - -

Semarang Timur peninggian tanggul dengan karung plastik

- Ternyata masih banyak lubang-lubang masuknya air rob yang

belum tertutup dan tanggul yang kurang tinggi

- Menentukan letak/lokasi pompa gebangsari dan bawah tol,

sekitar terminal terboyo, depan masjid kali Sringin lama dan

sekitar Polsek Genuk

6 Mendampingi Bpk. Menteri PUPR ke Rob - Melihat langsung lokasi-lokasi genangan jalan akibat rob mulai - - -

Kaligawe Semarang dari bawah tol, sekitar terboyo dan polsek genuk kemudian

pompa kali banger dan terakhir ke rumah pompa kolam retensi

semarang

- Rakor kecil di Kantor BBWS Pemali Juana bersama Wawali

Semarang yang intinya :

- H-7 hingga H+7 lebaran jalan kaligawe harus bebas dari rob

- Langkah darurat dengan memasang 10 pompa pada

  lokasi-lokasi genangan dan peninggian serta perkuatan tanggul

  yang rendah dengan karung plastik isi tanah sepanjang 6.5 km

- Setelah lebaran karung-karung plastik diganti dengan parapet

- Membentuk Tim Satgas untuk mengawasi setiap hari akan

  beroperasinya pompa dengan maksimal

- Mulai besok senin 20 Juni 2016 sudah mulai selama 1 minggu

  harus selesai

- Penanganan permanen tahun 2017 sudah dimulai dengan

  membangun tanggul disepanjang Kali tenggang dan Sringin

  dengan konsep polder pada sistem Sringin dan Tenggang

  dilengkapi dengan tanggul laut di muara dan penutupan muara

  K. Tenggang dan K. Sringin

- Sedang untuk polder banger disepakati pompa segera

  difungsikan, DED penutupan kali banger minggu depan akan

  selesai dikaji dan direkomendasi oleh Puslitbang sehingga bisa

  dikerjakan oleh Pemkot tahun 2016 ini dengan rekomendasi 

  teknis dilengkapi Trashboom dan pemompaan dilaksanakan

  secara hati-hati agar tak meruntuhkan sheetpile yang ada

- Rakor lanjutan dengan Gubernur yang intinya menyampaikan

langkah darurat dan permanen yang akan dilakukan Kementerian

PUPR untuk mangatasi rob kaligawe dan minta pemprov untuk

mengawal agar pekerjaan dapat dilaksanakan optimal
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