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Komponen Lingkungan DAS 

1.1. Komponen DAS   

DAS (Daerah Aliran Sungai), pada hakekatnya merupakan hamparan landsekap yang 

dibatasi oleh punggungan bentuk medan (topografi), sehingga setiap titik air yang jatuh akan 

mengalir melalui satu outlet (satu aliran).   

Berdasarkan alur-alur/cabang sungai, dibedakan 

menjadi (a) Sub DAS, yaitu cabang aliran sungai 

yang membentuk bagian wilayah DAS, (b) Sub-sub 

DAS, yaitu ranting sungai yang membentuk bagian 

dari Sub-DAS. Berdasarkan Wilayah Penge-

lolaannya (WP) DAS, dibedakan menjadi 3 yaitu: 

(a) WPDAS Bagian Hulu, (b) WPDAS Bagian 

Tengah, dan (c) WP DAS Bagian Hilir.  Semua 

aliran air dari hulu, tengah dan hilir, secara 

keseluruhan keluar melalui satu outlet yaitu 

bermuara di perairan laut. 

 

 

 

Sungai utama, cabang dan ranting sungai, juga dibedakan berdasarkan 

komponennya yang dipelajari menurut koridor sungai, atau penampang badan sungai. Bagian 

penting dari penutupan vegetasi di tepian sungai yang berperan sebagai penyangga/ 

sempadan sungai dikenal dengan istilah bantaran sungai, dan berdasarkan Kepres No. 32 

tahun 1990, ditetapkan sebagai Kawasan lindung penyangga sempadan sungai. 

 
*) Nara Sumber Dalam Perencanaan DAS Terpadu Jabodetabek. BPLHD DKI Jakarta, 23 Juni 2005  
**) Pembina Mata Kuliah Pengelolaan DAS Dep. Geografi FMIPA-UI 

 

Batas DAS 

Ranting Sungai 

Cabang Sungai 

Sungai Utama 

HULU 

 TENGAH 

  HILIR 

        Laut 

Gambar 1. Komponen DAS 
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1.2. Komponen Struktur Sungai 

Sempadan sungai/bantaran sungai adalah lahan pada kanan dan kiri badan sungai 

yang ditumbuhi oleh vegetasi alami spesifik (riparian) dan dipengaruhi oleh batuan dasar 

sebagai bagian dari struktur sungai. 

 

Keterangan: 

A = Bantaran sungai  

B = Tebing sungai  

C = Badan sungai  

D = Dasar sungai   

E = Tinggi air sungai  

       normal  

F = Tinggi air sungai 

semu   

       (saat debit puncak)   

G = vegetasi riparian 

 

 

1.3. Fakta Fisik Struktur Sungai Ciliwung Segmen Hilir 

 

(a). Alur Sungai 

Alur sungai adalah bagian dari muka bumi yang selalu berisi air mengalir yang bersumber 

dari aliran limpasan, aliran sub surface run-off, mata air dan air bawah tanah (base flow).  

Alur sungai Ciliwung mulai dari Batas DKI Jakarta—Kota Depok (Kampung Srengseng) 

hingga Pintu Air Manggarai tergolong sungai muda, yang dicirikan oleh kelokan sungai 

(meander).  Fakta fisik dasar sungai (Waryono, 2001) pada batas (Kampung Srengseng) 

+12,7 meter dpl, di Pasar Minggu (Bakin) +11,6 meter dpl, dan di Kampung melayu +13,1 

meter dpl.  Berdasarkan data ter-sebut, terjadi sedimentasi antara Pasar Minggu hingga 

Kampung Melayu. 

(b). Dasar dan Gradien sungai 

Dasar sungai dari hulu ke hilir memperlihatkan perbedaan tinggi (elevasi), dan pada jarak 

tertentu atau keseluruhan sering disebut dengan istilah  “gradien sungai”; yang 

memberikan gambaran berapa presen rataan kelerengan sungai dari bagian hulu 

kebagian hilir. Besaran nilai gradien berpengaruh besar terhadap laju aliran air. Dasar 

sungai merupakan batuan dasar yang keras, umumnya tidak rata sering terendapkan 

material yang terbawa oleh aliran sungai (endapan lumpur). Tebal tipisnya dasar sungai 

Gambar 2. Bentuk Koridor Sungai 
   (dimodifikasi) 
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sangat dipengaruhi oleh batuan dasarnya. Gradien sungai Ciliwung mulai dari Kampung 

Srengseng—Kampung Melayu, berdasarkan fakta tahun 1987 tercatat 2,5%. Namun 

demikian berdasarkan hasil penelu-suran tahun 2001, tercatat 1,7%. Hal tersebut 

menunjukkan tingginya sedimentasi.  

(c). Bantaran sungai 

Bantaran sungai merupakan bagian dari sungai, merupakan lahan pada kanan dan kiri 

sungai, terletak mulai batas datar tebing sungai menjauh dari badan sungai ke arah 

daratan. Peranan fungsinya cukup efektif sebagai penyaring (filter) nutrien, menghambat 

aliran permukaan dan pengendali besaran laju erosi. Bantaran sungai merupakan habitat 

tetumbuhan yang spesifik (vegetasi riparian), yaitu tetumbuhan yang komunitasnya 

tertentu mampu mengendalikan air pada saat musim penghujan dan kemarau. 

Berdasarkan Kepres No. 32 tahun 1990, di wilayah perkotaan ditetapkan minimal 50 

meter pada kanan dan kiri badan sungai, sedangkan di luar daerah perkotaan ditetapkan 

100 meter.  Fakta lebar bantaran sungai Ciliwung dari batas Kampung Srengseng 

(Jagakarsa) hingga ke Bukit Duri (Tebet) rata-rata 15,73 meter pada kanan dan kiri badan 

sungai. Walaupun demikian pada beberapa lokasi ditemukan 0 meter, karena okupasi 

penduduk. 

(d). Tebing/jering sungai 

 Bentang alam yang menghubungkan antara dasar sungai dengan tanggul sungai disebut 

dengan “tebing/jering sungai”. Tebing sungai umumnya membentuk lereng atau sudut 

lereng, yang sangat tergantung dari bentuk medannya. Semakin terjal akan semakin 

besar sudut lereng yang terbentuk. Tebing sungai merupakan habitat dari komunitas 

vegetasi riparian, kadangkala sangat rawan longsor karena batuan dasarnya sering 

berbentuk cadas. Fakta fisik tebing sungai Ciliwung mulai batas Kampung Srengseng 

(Jagakarsa) hingga Kalibata menunjukkan masih relatif baik, walaupun di sekitar Condet 

sangat rawan longsor. 

(e). Tinggi aliran normal 

Keadaan rataan tinggi air sungai saat musim hujan normal. Fakta fisik tinggi aliran normal 

mulai dari batas Kampung Srengseng (Jagakarsa) hingga Kampung Melayu, rata-rata 4,8 

meter atau pada kisaran 3,1 meter—6,89 meter. 

(f). Tinggi air semu 

Batas tinggi air saat debit mencapai puncak. Di lapangan ditandai dengan plastik atau 

bekas lumpur yang menempel pada pepohonan. Kadangkala, tinggi air semu mencapai 

batas flood plain topografi (dataran banjir topografi).  Hal tersebut seperti yang telah 

terjadi pada tahun 2002 di daerah Bukit Duri (Tebet) Jakarta  Selatan.  
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1.4. Komponen Lingkungan Hidup di Sekitar Perairan Sungai 

 Komponen lingkungan hidup dalam DAS, ditelaah berdasarkan penggunaan 

lahan/tanah. Pada dasarnya penggunaan tanah dibedakan menjadi: (a) hutan, (b) 

permukiman, (c) kebun/pekarangan, (d) perkebunan, (e) pesawahan, (f) kawasan tandon air, 

dan sebagainya.   

Walaupun pemahaman terhadap komponen lingkungan hidup di sekitar sungai 

(tepian sungai) sama pengertiannya dalam DAS, akan tetapi jangkauan wilayahnya lebih 

sempit, yaitu antara 100-500 meter pada kanan dan kiri badan sungai. Pengertian komponen 

lingkungan hidup pada tepian sungai meliputi (a) badan sungai, (b) bantaran sungai, dan 

hamparan lahan sejauh minimal 100 meter dari kanan dan kiri sungai.   

Berikut ini merupakan contoh koridor sungai Ciliwung di Kampung Melayu Jakarta 

Timur, berdasarkan analisis citra ekonos 2004, yang menggambarkan morfologi (koridor) 

sungai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penggunaan tanah di sepanjang Ciliwung 

mulai dari Kapung Srengseng (jagakarsa)—Pintu Air manggarai selebar 200 meter dari kanan 

dan kiri badan sungai diperoleh hasil berikut: 

Penggunaan tanah untuk permukiman tercatat paling 

besar yaitu 80,4%, baik meliputi permukiman teratur 

maupun tidak teratur. Penggunaan tanah berikutnya 

adalah sarana jalan 12,7%, baik jalan raya maupun jalan 

setapak (konblok), dan penggunaan tanah pusat-pusat 

kegiatan ekonomi 4,1%, baik pasar maupun home 

industri (tahu tempe), dan kawasan hijau (bantaran 

sungai) 2,8%.  

 

 

Gambar 2-3. Contoh Profil Koridor Sungai Ciliwung (Kp. Melayu) 
(Sumber Waryono, 2004) 
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Panjang S. Ciliwung asli di wilayah DKI Jakarta tercatat 50,2 km. Berdasarkan penggunaan 

tanahnya, sejauh 200 meter dari badan sungai ke arah daratan, menunjukkan tingkat 

kepadatan permukiman yang tinggi. 

 

 

 

Konsepsi Dasar Pengelolaan DAS 

 

2.1. Urgensi Pengelolaan DAS 

Pengelolaan DAS secara menyeluruh, pendekatan yang lazim dilakukan melalui 

manajemen bioregional.  Prinsip dasar pendekatan  tersebut,  dilakukan melalui: (a) pengen-

dalian di daerah hulu dan tengah, (b) penyelamatan daerah hilir, dan (c) pemberdayaan 

masyarakat. Meski demikian, pendekatan di wilayah perkotaan agak berbeda, yaitu: (a) 

pemulihan dan pemantapan daerah sempadan sungai, (b) penanganan okupasi penduduk, 

dan (c) pengendalian pencemaran perairan sungai.  

Penyelamatan terhadap sempadan sungai lebih diarahkan agar bantaran sungai tetap 

utuh sesuai dengan tetapan Kepres No. 32/1990, yaitu 200 meter pada kanan dan kiri badan 

sungai. Di sisi lain, perlu dilakukan pengukuhan lahan bantaran sebagai kawasan lindung, 

serta ditandai dengan tata batas lahan bantaran. Pengedalian dan penanganan pengokupasi 

penduduk melalui konsolidasi lahan, serta melakukan tindakkan resetlemen penduduk. 

Langkah berikutnya, yaitu: (a) pengawasan, pengendalian pencemaran sungai akibat dari 

limbah domestik, industri dan home industri, melalui program kalibersih. Demikian halnya 

dengan pemberdayaan stakeholder, termasuk masyarakat sekitar bantaran untuk peduli 

terhadap kawasan penyangga badan sungai, melalui sosialisasi pentingnya kawasan lindung. 

Pelestarian bertujuan untuk tetap mempertahankan jenis-jenis asli riparian. Hal 

tersebut dimaksudkan agar peranan fungsi jasa bio-eko-hidrologis sempadan sungai tidak 

berubah, serta mampu sebagai wahana dan habitat kehidupan liar. Untuk itulah pentingnya 

restorasi ekologi bantaran sungai secara terpadu berkelanjutan. Sedangkan pemanfaatan 

optimal dimaksudkan untuk memanfaatkan fungsi badan dan bantaran sebagai wahana 

rekreasi dan wisata alam, serta laboratorium biologi, untuk kepentingan siswa didik baik 

tingkat SD, SLP, dan SLTA.   

 

 

2.2. Konsepsi Evaluasi Program Pengelolaan DAS 

Evaluasi program pada hakekatnya merupakan telaah dari hasil monitoring/ 

pemantauan terhadap kegiatan yang telah dan atau sedang dilakukan, untuk mengukur, 
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menilai secara obyektif, atas hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai, serta beberapa aspek 

baik pengelolaan maupun impaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam 

evaluasi seyogianya diawali dengan kegiatan: 

(a).  Penelusuran rincian kegiatan yang telah dilakukan dan atau sedang dilaksankan. Hasil 

penelusuran ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan bidang kegiatan yang terlingkup 

di dalam Tupoksi lingkungan BPLHD. 

(b). Evaluasi didasarkan atas urgensi tatanan penyelamatan dan pelestarian, serta 

pemanfaatan secara optimal. 

 

 

2.3. Konsepsi Sistem Penilaian Dalam Pengelolaan DAS 

A. Sistem penilaian berulang 

 Pengelolaan DAS pada hakekatnya merupakan upaya penanganan dan pengen-

dalian lingkungan fisik kritis mulai dari hulu hingga ke daerah hilir, melalui kiat-kiat rehabilitasi 

dan pemulihan, agar fungsi jasa ekosistemnya dapat berperan secara optimal. 

 Sistem penilaian berulang, pada dasarnya merupakan pemantauan dan atau 

monitoring termasuk evaluasinya yang dilakukan secara periodik. Kegiatan dimaksud 

bertujuan untuk mengetahui sejauhmana program/kegiatan pembangunan yang dilakukan 

semua pihak, berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas dalam ekosistem DAS pada 

dasarnya merupakan upaya untuk menurunkan bentuk-bentuk ancaman terhadap kualitas 

perairan sungai, maupun pulih kembalinya kerusakan fisik dan terdegradasinya ekosistem 

DAS. Pemahaman makna kuantitas, memberikan pengertian sebagai upaya mengurangi 

beban ancaman-ancaman terhadap kondisi fisik perairan, maupun kerusakan lingkungan 

hidup berdasarkan sebaran, luasan, dan atau pengurangan terhadap dampak yang dirasakan 

bagi kehidupan manusia, maupun hidupan liar lainnya.  

Penerapan sistem penilaian berulang ini menjadi urgen, selain memantau terhadap 

kegiatan pengendalian dan pemulihan yang telah dilakukan, juga memperoleh informasi dari 

hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam penilaian, koordinasi dengan Dinas Teknis terkait di 

lingkungan Pemda DKI Jakarta, juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya 

secara regional, baik Pemerintahan Kota/Kabupaten di daerah hulu sungai, sebagai mitra 

pengelolaan DAS Ciliwung secara terpadu. 

 

B. Sasaran penilaian 

 Sasaran penilaian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dapat 

dibedakan menjadi 4 kelompok yaitu: 
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(1). Penilaian terhadap kualitas air, dideteksi dengan besaran peubah (faktor) yang ber-

pengaruh dominan, yaitu sumber pencemar baik industri, home industri maupun limbah 

domestik. 

(2). Penilaian kerusakan fisik badan sungai, baik dalam bentuk longsoran, gerusan, maupun 

beban sedimentasi (lumpur dan atau sampah) pada dasar sungai. 

(3). Penilaian terhadap kondisi fisik penutupan komunitas vegetasi bantaran sungai, 

keterkaitannya dengan jenis-jenis asli riparian dan introduksi, ukuran lebar bantaran dari 

kanan dan kiri sungai, tata letak dan jumlah unit bangunan okupasi penduduk. 

(4). Penilaian terhadap upaya-upaya pemulihan dan atau rehabilitasi komunitas bantaran, 

maupun kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan bantaran dan badan 

sungai, untuk kepentingan ekowisata dan atau laboratorium alam. 

 

C. Sifat penilaian 

 Sifat penilaian dari setiap tahapan, sebenarnya berfungsi sebagai koreksi terhadap 

semua asumsi yang dipakai (terutama yang bersifat kuantitatif) yang dipergunakan sebagai 

dasar pengembangan program pemulihan lingkungan hidup pada DAS Ciliwung bagian hilir 

berdasarkan segmen aliran sungai. 

Oleh karena itu hasil penilaian yang diperoleh, pada suatu tahapan tertentu bersifat 

mengikat terhadap hasil penilaian tahapan sebelumnya, dan atau tahapan mendatang.  

Bentuk ikatan ini dapat berupa perubahan kualitas dan kuantitas hasil-hasil pengendalian 

yang telah dilakukan, sebagai dasar koreksi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan 

di DAS Ciliwung. 

 

D. Jangka Waktu Penilaian 

Penilaian dan pemantauan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di 

DAS Ciliwung, paling tidak dilakukan dalam 2 tatanan waktu, yaitu: (a) penilaian tahunan 

untuk memantau program-program pembangunan baik yang telah dilakukan, dan atau 

kegiatan tahun berjalan, maupun (b) penilaian berjangka waktu 3 dan atau 5 tahunan, untuk 

melihat sejauhmana pulih kembalinya kualitas lingkungan hidup, atas peranan fungsi jasa-

jasanya.  

 

 
2.4. Konsepsi Proses Pengambilan Keputusan  
       Dalam Pengelolaan DAS 

Secara umum dibedakan menjadi 3 bentuk keputusan berdasarkan sifat dalam 

pengambilan keputusan,  yaitu (a)  keputusan dalam kepastian (decition under certainty), (b) 
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keputusan dalam resiko (decition under risk), dan (c) keputusan dalam ketidak pastian 

(decition under uncertainty). 

Dicapainya suatu kesepakatan, dalam proses pengambilan keputusan dirasakan atas 

kesulitan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kehati-hatian merupakan salah satu cara yang 

paling tepat. Disamping pengalaman bagi pengambil keputusan, juga pentingnya 

pemaduserasian antara kriteria wilayah dengan alokasi pembangunan yang direncanakan. 

 
A. Keputusan dalam kepastian 

Penilaian kelayakan terhadap peningkatan mutu perairan Ciliwung bagian hilir 

(Segmen-4 dan 5), cenderung masuk ke dalam katagori proses keputusan dalam kepastian.  

(1). Pengendalian pencemaran perairan Ciliwung bagian hilir (wilayah DKI Jakarta) untuk 

tujuan peningkatan sumber air baku, menjadi urgen untuk dilakukan. Hal tersebut 

mengingat bahwa dalam manajemen pengelolaan DAS, upaya menurunkan beban 

cemaran dan sedimentasi, merupakan salah satu tetapan kuncu persyaratan 

keberhasilan dalam pengelolaan DAS. 

(2). Pada lokasi-lokasi yang difungsikan sebagai wilayah resapan air, pembangunan 

kawasan hijau dan pembatasan bangunan pancang menjadi prioritas, karena berpeluang 

dalam menghambat proses tata air tanah.  

(3). Urgensi pemulihan terhadap kawasan situ/waduk/danau, menjadi strategis, selain 

berperanan fungsi sebagai kawasan tandon air pengendali limpasan air, juga dapat 

dimanfaatkan sebagai wahana rekreasi perairan. 

 

B. Keputusan dalam resiko 

Pulih kembalinya peranan fungsi jasa bio-eko-hidrologis komunitas riparian, 

cenderung masuk ke dalam katagori proses keputusan dalam resiko. Hal tersebut mengingat: 

(a) kebijakkan Pemerintah yang dituangkan melalui Kepres No. 32 tahun 1990, tentang 

kawasan lindung, dimana vegetasi riparian merupakan penyangga sepadan sungai, (b) 

kesepakatan Rio Jenario (PBB) dalam kaitannya dengan pelestarian kawasan hijau alami 

perkotaan, dimana vegetasi riparian diperan fungsikan sebagai shelter belt. 

Di sisi lain melalui Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1999, tetang RTRW 2010, sehingga 

menempatkan kawasan hijau sepadan sungai sebagai salah satu RTH binaan lingkungan 

perkotaan yang mampu memberikan peranan fungsi jasanya secara optimal. 
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C. Keputusan dalam ketidakpastian 

 Kerjasama kemitraan dalam pengelolaan DAS secara terpadu berkelanjutan, pada 

dasarnya masuk dalam proses keputusan ketidakpastian. Definitifnya Otoda, menjadi salah 

satu faktor penyebab sulitnya untuk merealisasikan kerjasama antar daerah.  

Upaya pengelolaan DAS Ciliwung, walaupun telah dibangun kerjasama regional 

antara Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, serta ditindaklanjuti dengan 

kesepakatan antara BPLHD DKI Jakarta, dengan Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan 

Hidup baik Kota/Kabupaten terkait, tampaknya juga belum mampu mewujudkan kiat-kiat 

pengelolaan DAS secara menyeluruh. Atas dasar itulah pentingnya sekretariat bersama 

(Badan Kerjasama Antar Daerah) perlu diaktifkan kembali, untuk memulai mendayagunakan 

kerjasama dalam pengelolaan DAS Ciliwung. 

 

Peranan Informasi Dalam Pengelolaan Das 

Dalam perencanaan pengelolaan DAS secara terpadu berkelanjutan, peranan 

informasi menjadi urgen kedudukannya, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarakat.  Kenyamanan lingkungan di DKI Jakarta pada dasarnya sangat dinantikan oleh 

masyarakat secara luas. Gencarnya menginformasikan pengelolaan DAS Ciliwung dari hulu 

ke hilir, akan memacu kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan peranan 

fungsi jasa-jasa perairan sungai, khususnya di wilayah perkotaan.  

Sistem infomasi pengelolaan DAS Ciliwung pada dasarnya  merupakan perangkat 

untuk mengantarkan informasi dasar yang erat kaitannya dengan beberapa aspek 

pemberdayaan kawasan hijau, pengendalian pencemaran limbah domestik, dan industri, serta 

nilai manfaat jasa perairan sungai dalam ekosistem perkotaan. 

 

Daftar Pustaka 
 
Waryono., T. 2005. Ancaman degradasi kawasan tandon air dan aspek pengelolaanya Lokakarya Aliran 

Permukaan dan Pengendalian Banjir Sejak dari Sumbernya, Bogor 24-25 Pebuari 2005. Hotel Salak Bogor. 

__________, 2000. Pemulihan segara anakan kunci atasi banjir daerah Sidareja dan sekitarnya. Diskusi 
Pengembangan Segara Anakan Cilacap. Kapal Baruna-Nusakambangan, Departemen Kelautan dan 
Perikanan. __________, 2000. Bentuk Struktur dan Lingkungan Fisik Sungai, diskusi Ekologi Perairan 
Program Pascasarjana Biologi Universitas Indonesia. FMIPA-UI. Depok 2000. 

__________,  2000. Kajian penutupan vegetasi berdasarkan liputan penutupan lahan. Seminar hasil-hasil  
penelitian, Lembaga Penelitian  Universitas Indonesia Anggaran 1999-2000. 

__________, 2000. Hutan dan Perilaku Air. Majalah Forum Komunikasi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. 
Edisi-II Juli, tahun 2000. 

__________, 2000. Komponen lingkungan, konsep dan peran sistem infoormasi dalam pengelolaan DAS. Naskah 
Kuliah Pengelolaan DAS Departemen Geografi FMIPA-UI. 



 

 

 
 
 

10 

Kumpulan Makalah Periode 1987-2008  

__________,  2000. Konsepsi Dasar Pengelolaan Sumberdaya Alam. Studi Pustaka, naskah Kuliah Pengelolaan 
DAS Departemen Geografi FMIPA-UI.  

__________, 2007. Pengelolaan Kawasan Konservasi Sempadan Sungai, Studi Kasus Ciliwung. Naskah 
akademik dalam rangka rapat koordinasi penetapan status ekologis Sungai Ciliwung segmen perbatasan Kota 
Depok-DKI Jakarta. BPLHD, Jakarta 30 Juli 2007 

_________, 2007. Efektifitas Dan Efesiensi Pengelolaan Kawasan Hutan Berbasis Satu Kesatuan Ekosistem. 
Seminar Nasional Penjabaran PP. No.6 Tahun 2007. Departemen Kehutanan, Jakarta 7 September 2007.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


