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DARI REDAKSI
Assalamu'alaikum
warahmatullahi
wabarakatuh, salam
sejahtera untuk kita
semua.
Sebagaimana kita ketahui bahwa
air merupakan sumber
kehidupan. Oleh karena itu kita
senantiasa harus menjaga dan
melestarikan alam sebagai
wadah penampung air . Dalam
menyambut Hari Air Dunia,
Pusat Litbang SDA bekerja sama
dengan berbagai pihak untuk
mewujudkan sumber daya air
yang lebih baik melalui berbagai
kegiatan. Dalam buletin edisi kali
ini dimuat informasi tentang
salah satu kegiatan Pusat
Litbang SDA yang mendukung
kegiatan Taman Ekologi
Bandung.
Selamat membaca...

Bandung (19/3) Langkah awal untuk memulai
gerakan restorasi sungai Cikapundung ditunjukan
dengan kegiatan Tanam Perdana Taman Ekologi
Bandung. Kegiatan ini merupakan kolaborasi
dengan berbagai pihak baik Puslitbang Sumber Daya
Air (PUSAIR) Yayasan Tunas Nusa, BBWS Citarum,
Dinas PU Pengairan Kota Bandung, berbagai
Universitas, serta relawan.
Kegiatan yang juga menjadi rangkaian dalam
peringatan Hari Air Dunia ini terdiri dari aksi tanam
Pohon serta pelepasan bibit ikan di aliran sungai
Cikapundung. Dalam prakteknya, kegiatan ini juga
menarik perhatian masyarakat maupun komunitas
lain yang tengah menikmati udara pagi di Teras
Cikapundung untuk ikut terlibat dalam aksi restorasi
sungai Cikapundung ini.
Baik siswa maupun orang tua yang memiliki
kesadasaran akan tanggung jawab menjaga alam
bergotong-royong membawa bibit pohon serta ikan
dari Teras Cikapundung menuju lokasi dengan
berjalan kaki selama kurang lebih 15 menit. Selain
itu, para relawan juga tak sungkan untuk
membersihkan area perkebunan serta pinggiran
sungai dari sampah yang berserakan. Dengan
kesadaran yang timbul seiring dengan berjalannya
kegiatan ini, diharapkan bahwa aksi ini dapat
menjadi langkah untuk harmoni sungai di perkotaan
yang berkelanjutan.
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SAVE - THE- WATER
WORLD WATER DAY
22 MARCH 2017
WASTE WATER

MARI KITA JAGA
SUMBER AIR DARI LIMBAH
Sejak tahun 1992, PBB telah menetapkan tanggal 22 Maret
sebagai World Water Day atau yang kita kenal dengan HARI
AIR DUNIA. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan
informasi dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian
masyarakat dunia terhadap pentingnya air bagi
kehidupan.
Perlu diketahui bahwa pernah terjadi krisis air yang
menimpa Indonesia pada tahun 2012 silam. Warga
tampak mengambil air bersih dari lubang-lubang kecil
yang digali oleh warga di Kali Cipamingkis, Cibarusah, Jawa
Barat. Tiga desa di Kecamatan Cibarusah, Bekasi, Jawa
Barat, sempat mengalami krisis air bersih pada tahun
2012.
Indonesia ternyata juga masuk daftar negara dengan
penduduk terbanyak yang tidak bisa mengakses air bersih
versi Wateraid (2016). Negara kita berada di peringkat ke-6
dari 10 negara. Ada sekitar 32 juta orang di Indonesia
hidup tanpa air bersih. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat bahwa sampai tahun 2015, baru 70.97% rumah
tangga yang memiliki sumber air minum layak.
Hari ini adalah tahun yang ke-24 dari peringatan Hari Air
Sedunia. Adapun tema yang diusung oleh PBB tahun ini
adalah Wastewater: The Untapped Resource (Air Limbah:
Sumber Daya yang Belum Dimanfaatkan). Pasti sebagian
dari pembaca bertanya-tanya maksud dari slogan
tersebut.

Apakah yang dimaksud dengan wastewater itu?
Wastewater atau air limbah yang dimaksud adalah air yang
telah digunakan (air bekas pakai), termasuk air limbah rumah
tangga, bisnis, industri, dan institusi. Air limbah disini juga
mencakup air keran, yang dipergunakan untuk mandi dan
mencuci baju. Kampanye tahun ini bermaksud mengajak kita
untuk memanfaatkan air limbah secara lebih efektif.
Bagaimana cara membuang lebih sedikit air?
Banyak sebagian dari kita yang belum memanfaatkan secara
optimal sumber daya air, terlebih di negara Indonesia yang
pasokan airnya cukup melimpah. Namun, alangkah
bijaksananya jika kita mulai menjaga keberlangsungan sumber
daya ini supaya bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. PBB
memberikan setidaknya lima langkah sederhana untuk
melakukan efisiensi air, diantaranya:
1.
Mematikan keran air (wastafel) ketika kita sedang
menggosok gigi.
2.
Mematikan keran air ketika kita mencuci atau
membersihkan sayuran.
3.
Memasukkan sampah, minyak, kotoran, dan limbah
makanan langsung ke tempat sampah, bukan
membuangnya ke dalam air. Semakin kotor air limbah,
maka akan semakin mahal biaya yang digunakan untuk
mendaur ulang (mengembalikannya menjadi air layak
minum).
4.
Menyimpan air bekas mencuci sayuran atau air limbah
dapur untuk menyiram tanaman.
5.
Memanfaatkan air bekas mencuci piring atau baju
untuk mencuci sepeda atau mobil.
Sumber : http://www.kompasiana.com/maniksukoco/ironi-krisis-air-di-hari-airsedunia_58d23b0d3dafbd8504af5123

Dengan menerapkan lengkah-langkah tersebut, diharapkan
kita dapat berkontribusi dalam menjaga alam terutama
menghemat penggunaan air bersih demi kehidupan yang
berkelanjutan.
Selamat HARI AIR DUNIA 22 Maret 2017.

Stiker himbauann dalam rangka mewujudkan Kampus Hijau Pusair
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