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DARI REDAKSI
Assalamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh,
salam sejahtera untuk kita
semua.
Water is such a lifesaver
into which we cannot breathe
but without taking it into us
we cannot live
- Munia Khan -

REDAKSI
HUMAS
PUSAT LITBANG
SUMBER DAYA AIR
Jl. Ir. H. Juanda No. 193,
Bandung (40135)
SK Kepala Pusat
Litbang Sumber
Daya Air
No.30/KPTS/La/2013

Sebagaimana yang kita ketahui
bahwa keberlangsungan sumber
daya air merupakan hal yang
perlu dijaga dan dikelola oleh
seluruh warga negara Indonesia.
Sebagai badan yang bertugas
untuk mengembangkan teknologi
dalam pemanfaatan sumber daya
air, Puslitbang SDA wajib turut
serta dalam mendapatkan solusi
dari pengelolaan sumber daya air
di Indonesia. Salah satunya
membantu pemerintah dalam
menangani bencana banjir yang
terjadi.
Dalam buletin kali ini, memuat
ulasan tentang penyelenggaraan
Seminar Solusi Penanggulangan
Banjir Citarum.

Selamat Membaca.......

Bandung (15/11) berkaitan dengan kondisi banjir
yang melanda Kota Bandung beberapa waktu lalu,
Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) bekerjasama
dengan Dinas PSDA Jabar serta BBWS Citarum
menggelar kegiatan seminar dengan tema “Solusi
Penanggulangan Sungai Citarum”. Kegiatan yang
diadakan di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung
ini diisi oleh beberapa pembicara dari berbagai
pihak terkait diantaranya BBWS Citarum, BMKG,
Puslitbang SDA, BPDAS Citarum Ciliwung,
Kementerian LHK, Puslit Air Tanah dan Geologi Tata
Lingkungan, Kementerian ESDM, Pusat
Pengembangan SDA ITB, serta BBWS Cimanuk.
Seperti yang diketahui bahwa sungai Citarum
merupakan sungai utama di Jawa Barat yang
melayani hampir 25 juta penduduk. Terdapat tiga
waduk besar di aliran sungainya yakni Saguling,
Cirata, dan Juanda yang dimanfaatkan untuk
pembangkit tenaga listrik. Namun saat ini kondisi
sungai Citarum sangat memprihatinkan. Kualitas air
sungai yang sangat buruk disebabkan oleh
pencemaran limbah rumah tangga, limbah industri.
Untuk itu pemerintah akan melakukan berbagai
upaya untuk mengelola sumber daya air sungai
C i ta r u m a ga r b i s a d i m a n fa a t ka n u n t u k
kesejahteraan masyarakat dengan berkelanjutan.
Salah satunya adalah dengan mendukung berbagai
kegiatan yang akan menjaring aspirasi serta solusi
dalam penanganan masalah sungai Citarum.
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Dalam sambutan Menteri PUPR yang diwakilkan oleh Ir.
Hari Suprayogi, M.Eng sebagai Direktur Sungai dan Pantai,
Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, beliau
menyampaikan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini
diharapkan dapat menggali pemikiran serta gagasan dan
rekomendasi untuk mengatasi masalah sungai Citarum.
“Pengelolaan sungai Citarum termasuk penanganan banjir
harus dilakukan secara sinergi, terpadu, dan
terkoordinasi,” ungkap Hari yang membacakan sambutan
Menteri PUPR Dr. Ir. M. Basoeki Hadimoeljono, M. Sc.
Kepala BPLHD Jawa Barat Dr. Ir. Anang Sudarna, Ph.D.
sebagai wakil dari Gubernur Jawa Barat Dr. (H.C.) H. Ahmad
Heryawan, Lc., M.Si menjelaskan bahwa Pemerintah
Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 memulai gerakan
Citarum Lestari sebagai upaya pemulihan kualitas
lingkungan DAS Citarum. “Gerakan ini akan maksimal
apabila seluruh pemangku kepentingan terlibat secara
aktif dan nyata di lapangan,” jelasnya. Mengingat beratnya
gerakan Citarum Lestari ini, Pemerintah mengharapkan
bahwa melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, dan Kementerian lainnya yaitu
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Pusat
bisa berkoordinasi dengan baik untuk menentukan
keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Sebagai salah satu instansi pemerintah yang juga
mempunyai peran dalam menjaga keberlangsungan
Sumber Daya Air, Pusat Litbang SDA yang diwakilkan oleh
Dr. Ir. Fransiska Mulyantari turut menjadi pengisi materi
dalam acara seminar dengan paparan mengenai
Karakteristik Aliran Sungai Citarum. Ia menjelaskan bahwa
Citarum Hulu itu dikelilingin oleh bukit-bukit sehingga bisa
disebut kondisinya berada pada cekungan. Saat ini kondisi
sungai Citaurum rawan menyebabkan banjir ketika semua
di sebagian besar atas semua DASnya terjadi hujan dengan
curah yang tinggi. Dalam paparan singkatnya pula
diketahui bahwa salah satu yang juga menjadi penyebab
terjadinya banjir meski curah hujannya tidak terlalu tinggi
adalah tata guna lahan yang saat ini sudah banyak beralih
fungsi dengan tidak memperhatikan kelestarian
lingkungan. (hms)

Bertepatan dengan pelantikan Ir. Danis H. Sumadilaga, M.
Eng. Sc, sebagai Kepala Balitbang baru pada 14 Oktober
2016, kemarin (8/11) Dharma Wanita Persatuan Balitbang
Kementerian PUPR menyelenggarakan acara Pisah
Sambut Ibu Kepala Balitbang yang dilaksanakan di Ruang
sidang lantai 2 Gedung Utama Pusat Litbang SDA. Acara
yang juga memuat kegiatan Bazaar dan Seminar Sehari ini
dihadiri oleh istri dari Kepala Pusat Litbang SDA Ibu Sasi
William, istri dari mantan Kepala Balitbang Ibu Zuhriati
Arie Setiadi, dan istri dari Kepala Balitbang yang baru yaitu
Ibu Erna Danis.
Dalam sambutan pembukaannya Ibu Sasi William
menyampaikan bahwa secara pribadi sulit megatakan
pisah dengan Ibu Zuhriati Arie Setiadi karena pada
dasarnya Balitbang merupakan rumah bagi semuanya.
“Saya harapkan ibu di rumah yang baru walaupun lebih
mewah dan lebih bagus jangan sampai lupa kepada ibu-ibu
senior di sini dan kita semua yang masih perlu bantuan.
Dan juga selamat datang kepada Ibu Erna Danis. Mudahmudahan ibu betah dengan kita di sini karena kita di sini
sedikit rada santai bu jadi mohon maklum kalau kita butuh
bimbingan juga dari ibu,” ungkapnya.
Menaggapi sambutan tersebut, Ibu Zuhriati selaku istri
dari mantan Kepala Balitbang Dr. Arie Setiadi Moerwanto,
M. Sc. mengatakan bahwa Balitbang terutama Pusat
Litbang SDA memang sudah seperti rumah baginya karena
secara pribadi ia banyak belajar dari para senior. Beliau
juga menyampaikan terima kasih yang sebesarsebesarnya kepada para pengurus DWP Balitbang atas
segala kebersamaan, partisipasi, dan kontribusinya untuk
membangun keluarga Balitbang. “Terus terang saya sangat
mengharapkan Ibu Erna betah di Balitbang, kalau ga betah
juga pasti dipaksa untuk betah. Karena semboyannya
Balitbang itu Sekali Balitbang tetap Balitbang,” candanya.
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