
 
 
 

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) sudah merupakan agenda tetap bagi para ahli Indonesia yang 
terhimpun ke dalam organisasi Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI). Forum ini 
merupakan ajang tanggungjawab professional dalam rangka meningkatkan kapasitas keilmuan 
serta responnya terhadap berbagai tantangan yang dihadapi saat ini dan masa datang. Pada 
tahun 2006 ini PIT XXIII di tetapkan untuk dilaksanakan di Manado. 

Latar Belakang  

UU No. 7 Tahun 2004 mengemukakan bahwa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air. 
Dan UNESCO memunculkan tema HAS 2006 dengan “Water and Culture”, karena alasan 
kekeringan, penurunan kualitas lahan, yang diakibatkan oleh faktor-faktor manusia dan 
perubahan iklim yang mempengaruhi sepertiga permukaan bumi dan 1 Milyar hidup manusia. 

Kedua pesan di atas hendaknya dapat dimaknai bahwa pemberian peran yang cukup besar bagi 
masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya air sangat erat hubungannya bahkan perlu 
didahului dengan perwujudan masyarakat cinta alam dan air. Karena tidak dapat disangkal 
bahwa kekeringan, banjir dan penurunan kualitas lahan, dll., yan gtelah menjadi pandangan 
publik yang menyedihkan akhir-akhir ini terjadi antara lain karena faktor manusia. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tema PIT 2006 ini adalah “Membangun Masyarakat Cinta 
Air Melalui Pengelolaan SDA dengan Pendekatan Partisipatif” 

Sub Tema: 

1. Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau-pulau Kecil dan Daerah Krisis Air 

2. Kontribusi Kearifan Lokal terhadap Konservasi dari Pendayagunaan Sumber Daya Air 

3. Pengendalian Daya Rusak Air untuk Mitigasi Bencana 

4. Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Air yang Handal untuk Mengatasi Masalah Keairan. 

  

Maksud dan Tujuan 

Maksud diadakannya Pertemuan Ilmiah Tahunan ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai 
tempat dan wahana bagi anggota HATHI dalam menuangkan ide, gagasan dan kemampuannya, 
serta dapat dijadikan sebagai forum tukar pikiran dan pengalaman sesame anggota HATHI. 



Sedangkan Tujuannya adalah menghasilkan sumbangan pemikiran secara konkrit dari peserta 
PIT dalam mengatasi dan menjawab tantangan berbagai persoalan di bidang keairan yang telah 
dan sementara terjadi di tanah air umumnya dan di Indonesia Timur pada khususnya.  

 

Informasi Terkini! 

30/10/06 : PEMBERITAHUAN--URGENT!! 

1. Halaman Jadwal & Ketentuan telah di update. Informasi jadwal final dapat dilihat dalam 
halaman tersebut.  

2. Sampai penutupan pemasukan extended abstract, telah masuk 86 makalah. Dan 
berdasarkan pertimbangan panitia, serta melihat ketentuan seleksi makalah, semua 
makalah dapat dipresentasikan.  

3. Diharapkan kepada seluruh pemakalah yang telah diterima dapat segera 
menginformasikan kepastian keikutsertaan kepada panitia sebelum hari-H.  

4. Kepada yang belum memasukkan makalah lengkap (Full Paper), agar segera 
memasukkannya, mengingat kami akan segera memprosesnya dalam proceeding & CD 
kumpulan Full Paper dalam format .pdf (Adobe Acrobat). Bilamana seluruh makalah 
dapat terkumpul sebelum pelaksanaan PIT, maka CD proceeding akan dibagikan kepada 
seluruh peserta yang hadir.  

5. Silahkan peserta menggunakan informasi hotel dalam halaman Registrasi & Hotel untuk 
reservasi hotel.  

6. Diharapkan seluruh pemakalah yang telah memasukkan extended abstract dapat 
menghadiri PIT ini. Terima kasih.  

11/10/06 : 

1. Check Update Website: Makalah yang telah masuk & Jadwal Tentative Pemakalah.  
2. Perobahan Jadwal Hasil Rapat Panitia Tanggal 11 Oktober 2006. Antara lain yang 

penting adalah FIeld Trip dilaksanakan pada Hari Minggu pagi karena waktu 
perkunjungan ke Bunaken yang terbaik adalah di pagi hari.  

3. Pelaksanaan penyampaian makalah akan diupayakan selesai dalam satu hari, yaitu 
pada hari Sabtu mulai jam 07.30 pagi s/d jam 18.30 Sore hari. Bilamana peserta lebih 
banyak dari perkiraan, maka akan diupayakan penyampaian makalah 1(satu) sesi di hari 
minggu, usai acara field trip.  

10/10/06 : 

1. Karena permintaan dari beberapa peserta, maka batas pemasukan paper kami tunda hingga tanggal 
24 Oktober 2006  

2. Format penulisan full paper telah kami update pada halaman Seminar Event.  
3. Para peserta wajib mengirimkan soft copy dari makalah kepada panitia. Sangat diharapkan 

menggunakan CD R, bukan floppy disk, mengingat selama ini file dalam floppy disk tidak dapat 
terbaca.  

4. Para peserta yang mendaftar dalam acara Field Trip, kiranya dapat mendahulukan uang 
pendaftarannya melalui rekening Ibu Lucia Lefrandt, sebagaimana tertulis dalam halaman depan 
dan registrasi.  

5. Pihak panitia telah berupaya untuk menguruskan discount rate untuk peserta di Hotel Ritzy, yaitu 
sebesar Rp. 420.000,- per room (double bed). Namun reservasi nya kami harap dapat dilakukan 
langsung oleh peserta. Demikian agar dimaklumi.  



Para peserta dapat juga memilih alternative hotel yang lain sebagaimana tercantum dalam halaman 
registration and hotels. Hotel-2 tersebut tidak jauh dan mudah dijangkau dengan kendaraan umum dari 
lokasi seminar. 
 
 
 

HATHI Pusat 
 
Gedung G VI Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Direktorat Jenderal SDA, Dep. Pekerjaan Umum. Jl. 
Pattimura 20 Keb. Baru, Jakarta Selatan. 
 
Telp/fax : 021-72792263 
 
E-mail : hathi_pusat@yahoo.com 
 
Contact Person: Indah 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat Panitia 
 
HATHI Cabang Sulawesi Utara 
 
d/a Kantor Dinas SDA Sulawesi Utara. Jl. TNI Tikala Manado 95124. Telp/Fx: (0431) 860 607; SMS/HP 
085657172345 
 
Contact Person: Torry & Peter 
 
E-mail : assa_pkb@yahoo.com.sg 
 
No.rek: Bank BCA Cabang Manado No. 0260781766, a/n Lucia I.R. Lefrandt


