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Peringati Hari Air Dunia Tahun 2017,
Pemerintah Kota Tangerang Menggalang Komitmen Swasta dan Masyarakat
Melestarikan DAS Cisadane

Tahukah Anda, bumi membutuhkan 3.000 tahun untuk mengembalikan kualitas air menjadi air
baru (fresh water)?
Air adalah hajat hidup utama dan penting bagi manusia. Walaupun air adalah sumber daya alam
yang dapat diperbarukan, tapi jumlahnya sangatlah terbatas. Kebutuhan air bersih semakin lama
semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi kehidupan di dunia. Penggunaan air
yang berlebihan dapat menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan pelestarian air di
sumber-sumber air. Bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah terutama di musim
kemarau menjadikan kita semakin memahami pentingnya melestarikan sumber daya air.
Tangerang, 26 Maret 2017 - Kehidupan 20 juta masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sangat bergantung pada sumber air dari Daerah Aliran
Sungai (DAS) Cisadane yang membentang sepanjang 137,6 km melewati dua provinsi tersebut.
DAS Cisadane juga menjadi sumber utama untuk air minum masyarakat dan bahan baku sejumlah
industri di Jawa Barat dan Banten.
DAS Cisadane berhulu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan Taman Nasional
Gunung Halimun-Salak berpotensi sebagai penyedia air bersih sampai dengan 213 milyar liter
dalam satu tahun.
Kondisi DAS Cisadane saat ini perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak karena
kuantitas, kualitas, dan kondisi ekologis di perairan maupun bantarannya sudah terancam
mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya untuk menjaga kelestarian dan
mitigasi resiko DAS Cisadane harus dilakukan bersama-sama mengingat cakupan DAS ini sangat
luas sampai dengan 1.367 km2. Pengambilan langkah kolaboratif dirasa perlu untuk dilakukan
antara beberapa pemangku kepentingan yang mewakili sektor pemerintah, swasta, LSM, dan

masyarakat yang bermukim di area sekitar DAS Cisadane. Tanpa langkah pelestarian yang
konkret, DAS Cisadane berpotensi menghadapi ancaman kekeringan air dan resiko banjir.
Rencana Aksi Pelestarian Sungai Cisadane: Pemerintah, Swasta dan Komunitas Bersatu
Pada 14-16 September 2016 lalu, UNIDO, salah satu Badan PBB yang mempunyai mandat utama
untuk mempromosikan pembangunan industri berkelanjutan dan inklusif memfasilitasi lokakarya
pelestarian DAS Cisadane yang diusung oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk di Bogor dan
melibatkan 30 perwakilan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan akademisi. Lokakarya tersebut
menelurkan 12 rekomendasi langkah prioritas dan upaya kolektif yang perlu diambil untuk
melestarikan DAS Cisadane.

12 inisiatif hasil dari lokakarya bersama UNIDO ini kemudian menjadi dasar komitmen bersama
antara pihak pemangku kepentingan terkait, yang tergabung dalam Aliansi Air DAS Cisadane
untuk memulai inisiatif awal terhadap perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya
air di DAS Cisadane.

Atas dasar inilah pada 26 Maret 2017, dengan mengambil momentum peringatan Hari Air Dunia
Tahun 2017, komitmen kerjasama pelestarian DAS Cisadane dibentuk dan ditandatangani.
Perwakilan sektor pemerintah terdiri dari Pemerintah Kota Tangerang, Kementerian Pekerjaan
Umum & Perumahan Rakyat, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, PDAM Tirta Kerta Raharja
Kab. Tangerang dan UNIDO. Perwakilan industri yang ikut terlibat antara lain adalah PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk, PT. PZ Cussons Indonesia, PT. Iron Wire Works Indonesia, dan PT. Polari
Limunusainti. Sementara dari sektor masyarakat selaku pelaksana adalah LSM Metta Morphosa
dan Saka Kalpataru Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Tangerang.
“Penandatangan komitmen bersama antara pemerintah, industri dan komunitas masyarakat
sebagai bukti langkah konkret pentingnya pelestarian Sungai Cisadane serta menjamin manfaat
konservasi air yang adil dan merata bagi masyarakat. Lewat kegiatan ini juga, kami mengajak
masyarakat untuk berpartisipasi melindungi Sungai Cisadane misalnya dengan memperbaiki
pengelolaan limbah rumah rumah tangga” kata Arief R. Wismansyah, Walikota Tangerang.
Hal senada disampaikan pula oleh Shadia Hajarabi, representatif UNIDO untuk Indonesia dan
Timor Leste, “Setelah 12 prioritas penyelamatan yang dirumuskan pada lokakarya bersama
UNIDO, kami harap Komitmen Bersama ini dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi
masyarakat serta mempercepat pelaksanaan 12 prioritas tersebut untuk menjaga kelestarian
DAS Cisadane”.
Peringatan Hari Air di Tangerang ini diisi dengan berbagai macam perlombaan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya DAS Cisadane sekaligus memeriahkan
Hari Air Dunia Tahun 2017.
“Multi Bintang, sebagai salah satu perwakilan industri yang mempunyai kepedulian terhadap air
khususnya DAS Cisadane, mendukung dan turut mensukseskan program kerja Pemerintah
Daerah untuk mengimplementasikan Komitmen Bersama Penyelamatan DAS Cisadane. Hal ini
sejalan dengan komitmen program keberlanjutan Multi Bintang yaitu untuk melindungi sumber
daya air”, ujar Hning Wicaksono, Direktur Sumber Daya Manusia Multi Bintang.

Tentang UNIDO- www.unido.org
Berdiri sejak 1966, The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) adalah badan khusus Perserikatan BangsaBangsa yang mempromosikan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang dan transisi
ekonomi. Jumlah negara anggota UNIDO saat ini 171 negara termasuk Indonesia.

Tentang PT Multi Bintang Indonesia Tbk. – www.multibintang.co.id

Multi Bintang tumbuh kuat menjadi perusahaan minuman yang terkemuka dan bertanggung jawab serta dengan bangga
menjadi bagian sejarah Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Multi Bintang identic dengan Bir Bintang, merek bir ikonik di
Indonesia. Selain itu, Multi Bintang juga menawarkan portfolio merek bir seperti Heineken (merek bir premium di dunia),
Bintang Radler dengan kadar alkohol rendah, dan minuman non alkohol seperti Bintang Radler 0.0%, Bintang Zero 0.0%,
Bintang Maxx, Green Sands dan Fayrouz di Indonesia. Baru-baru ini, Multi Bintang juga memasarkan Strongbow, merek Cider
no 1 di dunia. Selain produk, Multi Bintang juga bersinar melalui kinerja dan sumber daya manusianya. PT Multi Bintang
Indonesia Tbk dianugerahi sebagai salah satu Indonesia Best Public Companies, Indonesian Employer of Choice, Best Water
Management di Sustainable Business Award, dan Bir Bintang dianugerahi sebagai Most Valuable Indonesian Brand.

Tentang Aliansi Air DAS Cisadane
Aliansi Air DAS Cisadane adalah komunitas gabungan antara badan pemerintah, swasta dan masyarakat yang peduli untuk
melestarikan DAS Cisadane. Komunitas ini terbentuk setelah lokakarya UNIDO dan Multi Bintang pada September 2016, yang
beranggotakan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, PT. PZ Cussons Indonesia, PT. Iron Wire Works Indonesia, PT. Polari Limunusainti,
PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, PDAM Tirta Kerta Raharja Kab Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan
Saka Kapaltaru – Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Tangerang.
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