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SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI 
DALAM NEGERI 

NOMOR 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 DAN PU.124/KPTS/1984 TAHUN 1984 

TENTANG 

PENANGANAN KONSERVASI TANAH DALAM RANGKA PENGAMANAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 
PRIORITAS 

 

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, 

 

Menimbang: 

a. bahwa upaya penyelamatan hutan tanah dan sumber-sumber air adalah tanggung jawab bersama baik 
masyarakat pada umumnya maupun instansi Pemerintah pada khususnya. 

b. bahwa agar kegiatan pelaksanaan upaya menyelamatkan hutan, tanah dan sumber-sumber air mencapai 
sasarannya perlu diselenggarakan secara terarah, terpadu, terorganisir dan saling mendukung; 

c. bahwa kegiatan konservasi tanah, baik yang berupa kegiatan pengendalian erosi banjir, pengaturan 
pemanfaatan air, peningkatan daya guna, lahan produksi dan pendapatan petani, peningkatan peran serta 
masyarakat harus terpadu dan mendukung serta mengamankan pembangunan prasarana dan bangunan-
bangunan pengairan; 

d. bahwa untuk dapat mencapai sasaran di dalam penanganan konservasi tanah yang berdaya guna dan 
berhasil guna pada daerah-daerah diprioritaskan perlu dikelola dengan mendasarkan pada wilayah 
Daerah Aliran Sungai (DAS); 

e. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Bersama 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penanganan 
Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas. 

 

Mengingat: 

1. Pasal 4 ayat (1) pasal 33 UUD 1945; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; 

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 

8. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV; 

9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen. 

 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan: 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEHUTANAN DAN MENTERI PEKERJAAN 
UMUM TENTANG PENANGANAN KONSERVASI TANAH DALAM RANGKA PENGAMANAN DAERAH ALIRAN 
SUNGAI PRIORITAS 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Surat Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan: 

a. Konservasi tanah adalah upaya untuk mempertahankan atau memperhatikan daya guna lahan termasuk 
kesuburan tanah dengan cara pembuatan bangunan teknis sipil di samping tanam-menanam (vegetatif), 
agar tidak terjadi kerusakan tanah dan kemunduran daya guna dan produktivitas lahan. 

b. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah sungai yang dipisahkan dari wilayah lain oleh pemisah 
topografi yang berupa punggung bukit di mana air hujan yang jatuh dalam wilayah tersebut, mengalir dan 
meresap menuju ke suatu sungai dan bermuara di laut. Sub DAS adalah bagian dari DAS di mana air 
hujan yang jatuh dalam wilayah tersebut mengalir dan meresap menuju ke suatu anak sungai dan 
bermuara di sungai utama. 

c. Daerah Aliran Sungai Prioritas, adalah suatu DAS terpilih yang dalam penanganan konservasi tanah 
dijadikan sasaran utama. 

d. DAS "Super Prioritas" adalah DAS di antara DAS Prioritas yang penanganan konservasi tanahnya akan 
lebih diutamakan untuk diselesaikan dalam Pelita IV. 

e. DAS Prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

(a) Daerah yang hidroorologis kritis, ditandai oleh besarnya angka perbandingan antara debiet 
maksimum (musim hujan), dan debiet minimum (musim kemarau) serta kandungan (lumpur 
(sediment) load) yang berlebihan. 

(b) Daerah yang telah, sedang, atau akan dibangun bangunan vital dengan investasi besar, antara lain: 
waduk, bendung, dan bangunan pengairan lainnya. 

(c) Daerah yang rawan terhadap banjir dan kekeringan. 

(d) Daerah perladangan berpindah dan atau daerah dengan penggarapan tanah yang merusak tanah 
dan lingkungan. 

(e) Daerah di mana tingkat kesadaran masyarakat terhadap usaha konservasi tanah masih rendah. 

(f) Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

a. Maksud penanganan konservasi tanah pada DAS Prioritas adalah: 

(a) Mengintiensifikan penanganan konservasi tanah secara lebih terpadu. 
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(b) Meningkatkan kemampuan petani dan atau pemakai lahan (land user). 

b. Tujuan penanganan konservasi tanah pada DAS prioritas adalah: 

(a) Mengendalikan erosi, banjir dan mengurangi kekeringan. 

(b) Meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktifitas lahan. 

(c) Membina perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. 

 

BAB III 

POLA PENANGANAN 

 

Pasal 3 

Pola penanganan konservasi tanah terdiri dari dua bentuk: 

a. Bantuan bangunan konservasi tanah secara kelompok hamparan untuk kepentingan bersama dengan 
pendekatan proyek. Pemeliharaan bangunan konservasi tanah selanjutnya dilaksanakan dengan 
swadaya petani pemakai lahan. 

b. Bantuan teknis dan bantuan dana kepada para petani/pemakai tanah secara perorangan pada areal 
dampak Unit Percontohan dalam Program Bantuan Inpres Reboisasi dari Penghijauan dalam DA$ 
Prioritas. 

 

BAB IV 

LOKASI DAN WILAYAH KERJA 

 

Pasal 4 

Lokasi yang menjadi sasaran penanganan konservasi tanah adalah: 

a. Daerah hulu sungai yang menjadi sumber erosi, banjir, dan kekeringan yang menyebabkan 
pelumpuran/sedimentasi dan kerusakan bangunan pengairan vital. 

b. Daerah sepanjang kiri kanan alur sungai, danau, waduk, sekitar sumber mata air, dan bangunan 
pengairan. 

c. Daerah yang tanahnya labil dan sering terjadi tanah longsor. 

 

Pasal 5 

Wilayah kerja penanganan konservasi tanah dikonsentrasikan pada 22 (dua puluh dua) DAS Super Prioritas 
seperti tercantum dalam lampiran keputusan bersama ini. 

 

BAB V 

KEGIATAN 

 

Pasal 6 
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a. Kegiatan penanganan konservasi tanah diutamakan dengan metode teknik sipil (antara lain pembuatan 
teras secara lengkap, dan pengendalian dan penahan sedimen/bahan erosi, dan sebagainya). 

b. Kegiatan penanganan konservasi tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan bimbingan teknis 
pelaksanaan pemeliharaan, monitoring, dan penyuluhan kepada masyarakat. 

 

BAB VI 

BANTUAN 

 

Pasal 7 

Bantuan penanganan konservasi tanah yang diberikan kepada petani/pemakai lahan berupa: 

a. Bangunan konservasi tanah. 

b. Bantuan dana. 

c. Bantuan teknik. 

 

BAB VII 

SANKSI 

 

Pasal 8 

Kepada para pemilik lahan dan para pemakai lahan baik perorangan, pemegang Hak Guna Bangunan, Hak 
Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Milik yang menelantarkan lahannya dan atau mengolahnya secara tidak benar 
dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan 
dan atau yang mengakibatkan timbulnya bahaya lain, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB VIII 

PENUTUP 

 

Pasal 9 

Pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan bersama ini diatur bersama oleh Direktur Jenderal Reboisasi dan 
Rehabilitasi Lahan, Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam 
Negeri dan Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum. 

 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian. 

 

Pasal 11 

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 4 April 1984 

MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI DALAM NEGERI, 

Ttd. Ttd.  

SUYONO SOSRODARSONO SOEDJARWO SOEPARDJO 

 


