TATA PEMUKIMAN

RAKOR

Pengusaha Tertarik
Tata Pemukiman di Sepanjang
DAS Sungai Musi
Kepala BP DAS Musi
melakukan tanam pohon.

Ketua FDAS Sumsel bersama anggota
Forum melakukan penanaman pohon.

(Poto rumah rakit)

Dalam sambutannya, Ass I Pemkab
Lahat H Ahdin Djasri mengatakan,
Pemkab Lahat sangat mengapresiasi
kegiatan restorasi DAS yang di
canangkan FDAS Sumsel. Ahdin
mengakui gerakan tersebut merupakan
awal dari rencana pengelolaan sungai
secara menyeluruh mengingat daerah
hulu sungai sudah banyak lahan kritis
sehingga tidak mampu menahan
longsor tanah saat musim hujan. Hal itu
berakibat sungai lematang menjadi
kotor, keruh dan berwarna coklat karena
mengangkut sedimen dari hulu ke hilir.
Oleh karena itu Bupati Lahat
menyambut baik kegiatan FDAS Sumsel
dan diharapkan bisa memfasilitasi untuk
menyamakan persepsi tiap kabupaten
sehingga dapat berkoordinasi
menyelamatan ekosistem sungai.
Sementara itu Ketua FDAS Sumsel Dr
Ir Edward Saleh MS mengatakan kondisi
DAS semakin rusak, hal ini dapat dilihat
dari sungai yang semakin keruh, tanah
dihulu dibawa ke hilir, sementara
masyarakat di hilir sungai belum
bersinergis. FDAS Sumsel yang difasilitasi
BP DAS Musi, mencanangkan program
kerja lima tahun kedepan yakni restorasi
DAS atau usaha mengembalikan sungai
ke fungsi semula.
“Kita juga melakukan rapat
koordinasi dengan para pihak
diantaranya, Pemkab Lahat, Mura,
Muaraenim, EmLat lawang, Lubuk
Linggau, Pagar Alam, Perusahaan
Pertambangan Batubara,
Pertambangan Migas, Perkebunan
Kelapa Sawit dan masyarakat umum
untuk menyamakan presepsi dalam
menyelamatkan ekosistem sungai,”
ujarnya. (yen)

FOTO-FOTO DOKUMEN FORUM DAS SUMSEL

Suasana pemukiman di sepanjang Sungai Musi.

Sejumlah Pengusaha
property di Sumatera selatan
tertarik untuk menata
pemukiman warga yang ada di
sepanjang Daerah Aliran Sungai
Musi, utamanya di Kota
Palembang. Penataan itu
merupakan salah satu program
jangka panjang pengusaha yang
tergabung dalam Dewan
pimpinan daerah Real Estate
Indonesia (DPD REI) Sumsel.
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ELAMA ini penataan lingkungan
di kawasan DAS tidak
memperhatikan kepentingan
pelestarian alam dan estetika.
“Seharusnya seluruh rumah warga
menghadap ke sungai bukan
membelakanginya karena akan
terkesan jorok. Warga seharusnya turut
memperhatikan luasan aliran sungai,”
kata Albert Wijaya.
Pebisnis asal Jakarta yang tengah
melakukan liburan bersama
keluarganya di kawasan Pulo Kemaro
ini, mengatakan Sungai Musi bisa
menjadi objek wisata yang menarik bila

ditata dengan baik. Dia meminta
pemerintah dan pengusaha setempat
untuk mencontoh pengembangan dan
penataan DAS di beberapa Negara Asia
bahkan dunia. “Contohlah Bangkok dan
mungkin di Belanda, disana sungai
mengalir lancar dan warnanya tetap
bening,” kata Albert belum lama ini.
Selain di kawasan Pulo Kemaro,
Albert juga mengaku sempat bersantap
malam bersama keluarga di sekitar
Benteng kuto besak (BKB). Dia juga
mengkritisi di kawasan tersebut masih
terlihat bangunan yang menyentuh
badan sungai. Di sana juga kata Albert

Poto bersama usai penanaman pohon ditepi Sungai Lematang.
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Forum Daerah Aliran Sungai Sumsel

Gelar Rakor Restorasi
Das Dan Penanaman Pohon
Forum Daerah Aliran
Sungai Provinsi Sumsel
(FDAS Sumsel) kembali
melakukan gerakan restorasi
daerah aliran sungai, kali ini
FDAS Sumsel bersama
Pemerintah Kabupaten Lahat
menggelar penanaman pohon
ditepi Sungai Lematang
sebagai tanda dimulainya
gerakan restorasi DAS diulu
Sungai Musi.

P

ENANAMAN pohon dilakukan,
Kamis (1/12) di tepi Sungai
Lematang, oleh Asisten I
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Kadishutbun Lahat menyampaikan sambutan dalam Rakor FDAS Sumsel.

Pemkab Lahat H Ahdin Djasri, Ketua
Forum DAS Sumsel Dr Ir Edward Saleh
MS, Kepala Balai Pengelolaan DAS

Musi Sumardjo, dan Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Pemkab
Lahat Hapit Fadli.

Kepala BP DAS Musi dan Ketua FDAS Sumsel serta
ASS I Pemkab Lahat melakukan penanaman pohon.

masih banyak enceng gondok yang
menyangkut di tiang bangunan dan
perahu. “DAS yang baik akan menarik
bagi investor untuk berbisnis disini.
Kalau sekarang sepertinya masih agak
meragukan kami,” ujarnya.
Dewan Pimpinan Daerah Real Estate
Indonesia (REI) Sumatera Selatan
pernah merilis rencana mereka untuk
ikut serta dalam penataan perumahan
warga di sepanjang DAS Sungai Musi
dalam wilayah Kota Palembang. Ketua
DPD REI Sumsel Oka Moerod,
mengatakan planning tersebut program
jangka panjang para pengusaha. “REI
Sumsel akan menata tepian sungai
Musi agar terlihat rapi dan indah.
Program tersebut akan dimasukan
dalam jangka panjang karena penataan
itu memerlukan pendanaan cukup
besar.”
Untuk sumber pendanaan bagi
penataan perumahan warga di DAS
Musi menurut Oka, masih akan
melakukan kajian terhadap sumber
dana tersebut. “Penataan pinggiran
sungai tersebut, membutuhkan biaya
cukup besar. REI akan melakukan kajian
untuk sumber dana tersebut,” ujarnya.
Dengan penataan pinggiran Sungai
Musi, Oka Moerod optimis, sungai yang
membelah Kota Palembang tersebut
dengan jembatan Amperanya akan
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terlihat semakin indah dan elok.
Oleh karena itu, katanya, penataan
pingiran sungai yang juga terdapat
pabrik PT Pusri dan PT Pertamina
tersebut penting dilaksanakan sehingga
Palembang bisa menjadi objek wisata
andalan. Namun, kata dia, yang lebih
utama lagi agar penduduk di bantaran
sungai tersebut lebih teratur dan
semakin sehat. Penduduk di pinggiran
Sungai Musi Palembang menggunakan
rumah rakit sebagai tempat tinggal dan

hal itu sudah menjadi tradisi mereka
secara turun temurun.
Namun, katanya, rumah rakit
tersebut perlu ditata lagi sehingga
semakin teratur. Penataan juga
menyangkut dataran pinggiran sungai
yang menjadi kebanggaan masyarakat
Kota Palembang itu. “Mudah-mudahan
program tersebut dapat direalisasikan
sehingga Palembang yang akan
menjadi kota internasional semakin
menarik,” kata dia. (nis)
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