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Saat ini Indonesia memiliki 129 gunung berapi aktif dan berpotensi untuk mengeluarkan sedimen berupa lahar, pasir dan batu-batuan. Untuk mengelola sedimen akibat gunung berapi itu, kemudian berkembang suatu teknologi bernama SABO. Teknologi Sabo sangat diperlukan di Indonesia mengingat banyaknya gunung berapi aktif tersebut, yang seringkali menimbulkan dampak negatif seperti

erosi dan bencana alam.Hal ini dikatakan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai membuka Konferensi Internasional Integrated Sediment Related Disaster Management 2005 di Graha SabhaPramana Universitas Gajah Mada Yogyakarta (4/8).

Teknologi Sabo yang dikembangkan sejak tiga dasawarsa lalu, telah diterapkan di beberapa tempat seperti Gunung Galunggung, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Agung dan gunung-gunung yang berlokasi di Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di Indonesiateknologi Sabo mulai dikembangkan pada tahun 1970, sejak
kedatangan Mr. TomoakiYokota seorang tenaga ahli dari Jepang dibidang teknik Sabo. Saat itu teknologiSabo dipandang sebagai salah satu alternatif terbaik dalam rangka upayapenanggulangan bencana alam akibat erosi, aliran sedimen dan proses sedimentasidi Indonesia. Menteri PU mengharapkan teknologi Sabo harus terus dikuasai karena bencana akibat banjir lahar gunung berapi di
Indonesia masih mungkin akan terus terjadi. Djoko jjuga menambahkan, teknologi Sabo perlu ditingkatkan dan diperbarui berdasarkan pengalaman masa lalu untuk menghadapi bencana di masa datang.

Dibangunnya Sabo Dam, bertujuan untuk mengendalikan lahar agar masyarakat aman dari bahaya banjir lahar. Dengan didirikannya Sabo dam, yang berasal dari bahasa Jepang Sa (pasir) dan Bo (pencegahan), maka manusia dan lingkungan tempat tinggalnya akan aman dari bencana alam akibat lahar dan juga kelestarian alam sekitar gunung
berapi akan tetap terpelihara.

Begitu pentingnya teknologi Sabo bagi Indonesia, sehingga kemudian di Jepang terbentuk suatu wadah bernama Himpunan Keluarga Sabo Jepang dan di Indonesia terbentuk pula Himpunan Keluarga Sabo Indonesia. Untuk itu, Menteri PU memandang ke depan, perlu ditingkatkan kerjasama antara kedua himpunan itu. Sebagai salah satu usaha untuk itu, diadakan Internasional Conference di
Yogyakarta, yang menurut Djoko isinya difokuskan tidak hanya pada bahasan teknis tetapi juga mempererat persahabatan dua kelompok ahli Sabo Indonesia dan Jepang.

Lebih lanjut Djoko mengatakan, teknologi Sabo yang dikembangkan di Indonesia, tidak hanya untuk mengatasi bajir lahar tetapi yang terpenting adalah memberi pemahaman jika suatu saat terjadi banjir lahar. "Jadi, pertama akan difokuskan bagi peningkatan teknologinya sendiri, kedua melalui teknologi Sabo setiap saat masyarakat selalu waspada akan bencana lahar dan masyarakat di daerah
bencana lahar gunung berapi juga akan sadar terhadap lingkungannya.

Beberapa pejabat yang hadir dalampembukaan Konferensi Sabo di Yogyakarta (4/8) yakni Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pakualam IX, perwakilan Kedubers Jepang untuk Indonesia Masado watanabe, perwakilan JICA di Indonesia Koiichi Sato, perwakilan dari Kementerian Jepang Hiroshi Makino, Direktur Jenderal SDA Departemen PU Siswoko, Kepala Bapekon & SDM Iwan
Nursyirwan, Kepala Balitbang Basoeki Hadimoeljono. Sebanyak kurang lebih 500 peserta berasal dari keluarga Sabo Indonesia, keluarga Sabo Jepang dan perwakilan negara-negara rawan bencana, memadati gedung Graha Sabha Permana UGM. Konferensi yang diselanggarakan dalam 3 hari sejak tanggal 3-5 Agustus mengambil tema Sediment Related Disaster in 21st century-Challenge for
Improving Awareness and Efforts to Improve Quality of Life. (Lis/ipul)
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