Sinergi Bio Farma dan BUMN Lainnya Bersihkan Waduk
Jatiluhur

Minggu, 18 Agustus 2019, dalam rangka memperingati Kemerdekaan RI ke-74 Bio Farma bersinergi
dengan Jasa Marga, Jasa Tirta II, dan PT. Len Industri menggelar acara bertajuk “Padat Karya
Tunai” yang merupakan salah satu rangkaian acara BUMN Hadir untuk Negeri. Acara ini
diselenggarakan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta dengan melibatkan sekitar 300 warga
Desa Ciririp, Kec. Sukasari, Kab. Purwakarta, untuk membersihkan tanaman eceng gondok yang
tumbuh banyak di Waduk Jatiluhur.

Eceng gondok merupakan gulma yang tumbuh di
wilayah perairan dan hidup terapung pada air yang dalam atau dangkal. Namun, pertumbuhan
eceng gondok yang berlebih dapat menimbulkan kerugian, yaitu menurunnya jumlah cahaya yang
masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air
dan mengganggu transportasi air. Hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat yang kehidupannya
masih bergantung pada waduk seperti warga Desa Ciririp, Kec. Sukasari, Kab. Purwakarta yang
tinggal disekitar kawasan waduk Jatiluhur ini.
Erwin Kurniawan selaku penanggung jawab dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bio Farma
menyampaikan bahwa pada prinsipnya eceng gondok memang dapat menguntungkan yaitu dapat
memfilter kotoran atau racun, tetapi jika terlalu berlebihan akan mengganggu aktivitas masyarakat
di waduk Jatiluhur, seperti terhambatnya perahu saat melalui waduk. Kepala Desa Ciririp, Mahdum
menambahkan “Eceng gondok yang berlebih dapat mengganggu aktivitas masyarakat Desa Ciririp.
Saya atas nama masyarakat berterima kasih kepada BUMN, dengan adanya program BUMN Hadir
Untuk Negeri ini, eceng gondok dapat dibersihkan” ujar Mahdum.

Besar harapan bahwa warga Desa Ciririp dapat menjaga lingkungan dengan baik. Diharapkan juga
melalui program ini transportasi di waduk Jatiluhur tidak lagi terhambat, sehingga memperlancar
mobilisasi masyarakat Desa Ciririp dalam aktivitasnya sehari-hari yang bermata pencaharian
sebagai nelayan dan petani ikan. Semoga program pembersihan eceng gondok yang telah diinisiasi
BUMN ini dapat terus berjalan dengan melibatkan kerjasama antar masyarakat sekitar waduk
Jatiluhur.
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