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EDITORIAL

Kompleksnya Permasalahan DAS
Harus Jadi Perhatian Seluruh Pihak

L

AHAN kritis di Provinsi Sumsel
semakin bertambah,
sedimentasi sungaipun semakin
parah, belum lagi konversi
hutan dan penebangan hutan liar di
daerah bantaran sungai semakin tak
terkendali. Jika permasalahan Daerah
Aliran Sungai ini tidak menjadi

perhatian seluruh pihak, baik
masyarakat hilir, masyarakat hulu,
pemerintah, swasta, BUMD, BUMN,
LSM, media serta lembaga-lembaga
yang ada di Provinsi Sumsel, maka
bukan tidak mungkin di masa yang akan
datang Sungai Musi akan musnah.
Kompleksnya permasalahan DAS
menjadi perhatian Rektor Universitas
IBA Dr Ir Karlin Agustina, M Si yang
juga menjabat sebagai Anggota Forum
DAS Sumsel. Jurnalis Buletin Forum
DAS, Yenni Putriana mencoba
mewawancarainya, Kamis (19/9) di
ruang kerjanya Kampus Universitas
IBA Palembang Berikut petikan
wawancaranya :
Bisa diceritakan kepada
pembaca mengenai background
ibu serta bagaimana kecintaan
pada alam bisa tumbuh di dalam
jiwa ibu?
Saya dari kecil memang
lebih menyukai alam dan
bersentuhan
langsung dengan
alam. Berbagai
kegiatan saya
tidak pernah
lepas dari
kegiatan di
luar
ruangan.

Dr Ir Karlin Agustina, M Si
Rektor Universitas IBA
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Dulu waktu masih SMA kan sering ada
lomba lintas alam, nah saya gak pernah
ketinggalan untuk ikut lomba. Dulu
memang agak tomboy, teman lebih
banyak teman laki-laki daripada teman
perempuan. Selain itu, sejak masih
duduk di bangku sekolah saya hobinya
berorganisasi, baik internal sekolah
maupun organisasi di luar sekolah
seperti karang taruna, KNPI dan
sebagainya. Tetapi meskipun banyak
kegiatan di luar sekolah, pelajaran dan
pendidikan di sekolah tetap menjadi
priortas, dan itu memang ditekankan
oleh orangtua. Dan Alhamdulillah, di
sekolah tetap bisa berprestasi.
Kecintaan pada alam kemudian saya
lanjutkan di perguruan tinggi dengan
memilih Fakultas Pertanian jurusan budi
daya pertanian. Nah dari situlah mulai
bercocok tanam dan memahami lebih
dalam bagimana cara bertani,
mengelola dan mengembangkan
pertanian.
Terkait dengan DAS, apa yang
melatarbelakangi ibu untuk bergabung
di Forum DAS Sumsel mengingat
banyak sekali kesibukan dan kegiatan
ibu sebagai Rektor dan juga di
berbagai organisasi lainnya?
Waktu Forum DAS Sumsel pertama
kali dibentuk itu tahun 2010, pada saat
ini saya masih menyelesaikan S3 di
luar, waktu saya pulang dan terdengar
ada pembentukan Forum DAS Sumsel
yang di SK-kan oleh Bapak Gubernur H
Alex Noerdin dan kebetulan Ketua dan
Anggota Forum itu banyak dari
kalangan akademisi dan juga sahabatsahabat yang saya tau semuanya
berkualitas, maka tidak pikir lama-lama
saya langsung “terjun bebas”
bergabung. Persoalan DAS yang saya
lihat memang sudah semakin kompleks,
terutama Sungai Musi yang secara
kasat mata saja terlihat begitu
keruh. Saya berharap dapat
ikut menyumbangkan ilmu
pengetahuan yang saya
punya untuk membantu
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F

ORUM DAS Sumsel mencanangkan program restorasi

ekosistem sungai sebagai program kerja lima tahun
ke depan menyikapi kerusakan DAS.

Kepala BP DAS Musi Sumardjo mengatakan, keberadaan

Forum DAS Sumsel memang sangat diperlukan sebagai
fasilitator pengelolaan sungai di Sumsel. BP DAS Musi
mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang dilaksanakan
Forum DAS Sumsel untuk memperbaiki kerusakan sungai
dengan pencanangan restorasi DAS Musi.
“Kita harapkan nantinya dapat menghasilkan rencana
pengelolaan DAS Musi yang menyeluruh dan terpadu dari
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wilayah hulu hingga hilir, lintas sektor yang mencakup
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perumusan pemecahan masalah, sasaran, dan tujuan

Mercy
Design Grafis:
Dian Cahyani Fitri
Mutia Mayang Sari
Penerbit:

pengelolaan DAS, kebijakan, program, dan implementasinya,”
ujarnya.
Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Musi memerlukan
kebijakan antar provinsi, dan kewenangan Kementerian
Pekerjaan Umum.
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