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1. PENDAHULUAN 

 

Istilah pembangunan menurut Todaro (1998), pada hakikatnya merupakan cerminan 

proses terjadinya perubahan sosial suatu masyarakat, tanpa mengabaikan keragamaan kebutuhan 

dasar dan keinginaan individual maupun kelompok sosial atau institusi yang ada di dalamnya 

untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan istilah pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987) adalah 

proses pembangunan yang mencakup tidak hanya wilayah (lahan, kota) tetapi juga semua unsur, 

bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan".  

Sementara itu pengertian dan penerapan pembangunan wilayah pada umumnya dikaitkan 

dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara 

spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Cullis dan Jones 

(Nugroho dan Dahuri, 2004: Sugiharto, 2006). Pembangunan wilayah sangat tepat 

diimplementasikan dalam perekonomian yang tumbuh dengan mengandalkan pengelolaan 

sumber daya publik (common and public resources), antara lain sektor kehutanan, perikanan, 

atau pengelolaan wilayah.
1
 Dengan demikian pembangunan wilayah tentu saja memiliki 

kompleksitas permasalahan terkait dengan pengelolaan sumberdaya-sumberdaya tersebut, 

mengintensifkan pembinaan lingkungannya ataupun yang terkait dengan masalah moral 

                                                             
1 Sugiharto, 2006. “Pembangunan dan Pengembangan Wilayah”, Cet. Ke-1. USU Press, Medan. hlm.34. 

http://id.wikipedia.org/wiki/PBB
http://id.wikipedia.org/wiki/1987
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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pelaksananya. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri 

bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. Salah satu faktor yang harus dihadapi 

untuk mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki 

kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan 

sosial di wilayah tersebut. 

Mengingat pembangunan wilayah yang berkelanjutan memiliki makna yang 

multidimensional, maka diperlukan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat melalui 

analisis kebijakan pembangunan wilayah yang mampu mengkombinasikan dan mentransformasikan 

substansi dan metode beberapa disiplin ilmu. Lebih jauh lagi analisis tersebut harus manghasilkan 

informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik 

tersebut.   

Pembangunan DAS menjadi komponen penting dalam pembangunan suatu wilayah dan strategi 

pengelolaan sumber daya alam di banyak negara. Sebuah DAS atau tangkapan air adalah suatu wilayah 

yang mengalir ke satu titik yang sama, dapat meliputi areal seluas ukuran apa saja, karena aliran sungai 

kecil juga merupakan subbagian DAS besar tersendiri.  DAS merupakan suatu bentuk kumpulan 

sumberdaya: yaitu sebuah area dengan hubungan hidrologis yang terkoordinasi dan memerlukan 

pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang optimal oleh semua pengguna, termasuk hutan, padang 

rumput, lahan pertanian, air permukaan dan air tanah.
2
  

Menurut Sinukaban (2007), wilayah DAS adalah satu kesatuan bio-region yang harus 

dipahami secara holistik dan komprehensif oleh penyelenggara pembangunan. Prinsip dasar dari 

DAS sebagai bio-region adalah keterkaitan berbagai komponen dalam DAS secara spasial 

(ruang), fungsional, dan temporal (waktu). Perubahan salah satu bagian dari bio-region atau 

DAS akan mempengaruhi bagian lainnya, sehingga dampak dari perubahan bagian bio-region 

atau DAS tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh bagian itu sendiri (on site) tetapi juga bagian 

luarnya (off site). Rusaknya hutan di bagian hulu akan menimbulkan banjir, erosi, sedimentasi, 

dan penurunan kualitas air di bagian hilirnya. Ketidakpahaman atas implementasi prinsip 

keterkaitan SDA dalam bio-region atau DAS dapat menimbulkan konflik antar daerah/regional, 

terutama yang menyangkut alokasi dan distribusi sumberdaya. Semakin terbatas suatu SDA 

dibandingkan dengan permintaan masyarakat, maka kompetisi untuk memperoleh SDA tersebut 

                                                             
2 Kerr, John . 2007. “Watershed Management: Lessons from Common Property Theory” . International Journal of 

the Commons Vol 1 No. 1 October 2007. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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semakin tinggi dan peluang terjadinya konflik makin besar. Hal ini jelas terlihat pada konflik 

pemanfaatan sumber daya air, hutan, dan lahan.  

Dalam makalah ini akan diuraikan lebih rinci hal-hal yang terkait dengan kebijakan 

pembangunan wilayah di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula hal-hal yang terkait dengan 

pengelolaan DAS yang berkelanjutan sebagai dasar strategi perencanaan pembangunan wilayah 

yang ditawarkan sebagai basis kegiatan masyarakat. Pada gilirannya kegiatan-kegiatan tersebut 

diharapkan dapat memberikan alternatif solusi mengatasi masalah pembangunan wilayah. 

Dengan demikian tujuan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dapat tercapai dan dapat 

dipertahankan hingga generasi yang akan datang. 
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2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH 

 

2.1. Dasar hukum kebijakan pembangunan wilayah di Indonesia 

Pengertian wilayah dipahami sebagai ruang permukaan bumi dimana manusia dan 

makhluk lainnya dapat hidup dan beraktifitas. Sementara itu wilayah menurut Hanafiah (1982) 

adalah unit tata ruang yang terdiri atas jarak, lokasi, bentuk dan ukuran atau skala. Dengan 

demikian sebagai satu unit tata ruang yang dimanfaatkan manusia, maka penataan dan 

penggunaan wilayah dapat terpelihara. Sedangkan Hadjisaroso (1994) menyatakan bahwa 

wilayah adalah sebutan untuk lingkungan pada umumnya dan tertentu batasnya. Misalnya 

nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam kekuasaan Negara, dan daerah adalah sebutan 

untuk batas wilayah dalam batas kewenangan daerah. Selanjutnya menurut Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan atau aspek fungsional.  

Struktur perencanaan pembangunan nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. UU tersebut mengamanahkan bahwa 

kepala daerah terpilih diharuskan menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 

dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) di daerah masing-masing. Dokumen RPJM ini 

akan menjadi acuan pembangunan daerah yang memuat, antara lain visi, misi, arah kebijakan, 

dan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan. Sementara itu juga, dengan 

dikeluarkan UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, maka ke dalam – dan menjadi 

bagian – dari kerangka perencanaan pembangunan tersebut di semua tingkatan pemerintahan 

perlu mengintegrasikan aspek wilayah/spasial. Dengan demikian 33 provinsi dan 496 

kabupaten/kota yang ada di Indonesia harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam 

perencanaan pembangunan daerahnya masing-masing). Seluruh kegiatan pembangunan harus 

direncanakan berdasarkan data (spasial dan nonspasial) dan informasi yang akurat serta dapat 

dipertanggungjawabkan.
3
  

Sesungguhnya landasan hukum kebijakan pembangunan wilayah di Indonesia terkait 

dengan penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada UU tentang Penataan 

                                                             
3 Meneg PPN/Ketua Bappenas, 2009. Seminar Nasional Sosialisasi RUU Informasi Geospasial: Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan yang Didukung Data Geospasial. Hotel Borobudur, Jakarta – 26 November  

http://blog.unila.ac.id/redha/tag/perencanaan/
http://blog.unila.ac.id/redha/tag/perencanaan/
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Ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi kewajiban setiap provinsi, kabupaten 

dan kota menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah. 

Rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai 

tingkat yang sangat perinci seperti dicerminkan dari tata ruang tingkat provinsi, kabupaten, 

perkotaan, desa, dan bahkan untuk tata ruang yang bersifat tematis, misalnya untuk kawasan 

pesisir, pulau-pulau kecil, jaringan jalan, dan lain sebagainya. Kewajiban daerah menyusun tata 

ruang berkaitan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Menindaklanjuti undang-

undang tersebut, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 

menetapkan enam pedoman bidang penataan ruang, meliputi: 

1. Pedoman penyusunan RTRW provinsi. 

2. Pedoman penyusunan kembali RTRW provinsi. 

3. Pedoman penyusunan RTRW kabupaten. 

4. Pedoman penyusunan kembali RTRW kabupaten. 

5. Pedoman penyusunan RTRW perkotaan. 

6. Pedoman penyusunan kembali RTRW perkotaan. 

Mengingat rencana tata ruang merupakan salah satu aspek dalam rencana pembangunan 

nasional dan pembangunan daerah, tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan 

satu kesatuan yang saling terkait dan dari aspek substansi dan operasional harus konsistensi.  

Adanya peraturan perundang-undangan penyusunan tata ruang yang bersifat nasional, seperti UU 

No. 25 Tahun 2004 dan Kepmen Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tersebut, kiranya dapat 

digunakan pula sebagai dasar dalam melaksanakan pemetaan mintakat ruang sesuai dengan asas 

optimal dan lestari. 

Dengan demikian, terkait kondisi tersebut, dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Dengan kata lain, RTRW yang ada 

merupakan bagian terjemahan visi, misi daerah yang dipresentasikan dalam bentuk pola dan 

struktur pemanfaatan ruang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. RTRW nasional merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara 

yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang antarpulau dan antarprovinsi. 

RTRW nasional yang disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1 juta untuk jangka waktu 

selama 25 tahun. 
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2. RTRW provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan runag wilayah 

provinsi yang berfokus pada keterkaitan antarkawasan/kabupaten/kota. RTRW provinsi 

disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250 ribu untuk jangka waktu 15 tahun. Berdasar pada 

landasan hukum dan pedoman umum penyusunan tata ruang, substansi data dan analisis 

penyusunan RTRW provinsi mencakup kebijakan pembangunan, analisis regional, ekonomi 

regional, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam, sistem permukiman, 

penggunaan lahan, dan analisis kelembagaan. Substansi RTRW provinsi meliputi: Arahan 

struktur dan pola pemanfaatan ruang; arahan pengelolaan kawasan lindung dan budi daya; 

arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tematik; arahan pengembangan 

kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan 

kawasan lainnya; arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; 

arahan pengembangan sistem prasarana wilayah; arahan pengembangan kawasan yang 

diprioritaskan; arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain. 

3. RTRW kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang yang disusun berdasar pada perkiraan 

kecenderuangan dan arahan perkembangan untuk pembangunan daerah di masa depan. 

RTRW kabupaten/kota disusun pada tingkat ketelitian 1:100 ribu untuk kabupaten dan 1:25 

ribu untuk daerah perkotaan, untuk jangka waktu 5–10 tahun sesuai dengan perkembangan 

daerah. 

 

2.2. Kebijakan otonomi daerah dan pembangunan wilayah 

Pembangunan dalam bidang apapun pada hakikatnya menghendaki terjadinya 

keseimbangan, dan tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan. Terkait erat dengan 

idealisasi pembangunan serta pelaksanaan pembangunan yang berimbang di daerah, maka 

diterbitkanlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini 

mengamanahkan pemberian kewenangan (otonomi) oleh Pemerintah Pusat kepada  Pemerintah 

Daerah. Otonomi daerah (OTDA) yang secara universal dikenal sebagai desentralisasi, bukan 

hanya sekedar proses administrasi politik menyangkut pelimpahan wewenang kepada pemerintah 

daerah semata, namun yang lebih penting lagi adalah transfer proses pengambilan keputusan 

(transfer of decision-making process) dalam merencanakan, melaksanakan dan mempercepat 



 7 

kegiatan pembangunan, oleh daerah sendiri dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakayat 

di daerah tersebut. 

Penerapan desentralisasi merupakan respon atas gagalnya sistem pembangunan nasional 

yang sentralistik dan keinginan berbagai daerah untuk mendapatkan manfaat dan rasa keadilan 

dalam alokasi hasil pengelolaan sumberdaya alam. Sistem sentralistik yang diterapkan di 

Indonesia selama masa orde baru selama 32 tahun (1966-1998) telah berakhir dengan kondisi 

antiklimaks ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi, sosial, dan politik. Proses pembangunan 

dan peningkatan kemakmuran sebagai hasil pembangunan selama ini lebih terkonsentrasi di 

Pulau Jawa. Sentralisasi ekonomi dan pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintahan orde 

baru telah banyak menguras sumberdaya alam (SDA) lokal dan mengalirkan keuntungan 

ekonomi yang diperoleh ke pusat pemerintahan dan bisnis di Jakarta sehingga menimbulkan 

ketimpangan ekonomi dan sosial di daerah. Indikator hasil pengurasan SDA secara sentralistik di 

Indonesia ditunjukkan dengan terjadinya kesenjangan ekonomi antara daerah dan pusat, 

distribusi pendapatan semakin melebar, tingginya tingkat kemiskinan di daerah, kerusakan 

lingkungan hidup di daerah , dan lemahnya kelembagaan di daerah. 

Pelaksanaan OTDA dalam pembangunan wilayah diharapkan dapat mendorong 

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta 

masyarakat, dan mengembangkan fungsi dan peran kelembagaan (legislatif) di daerah. 

Asumsinya adalah dengan desentralisasi maka rentang birokrasi semakin pendek, sehingga 

pembangunan dapat dijalankan lebih terfokus dan tepat sesuai dengan  aspirasi dan 

perkembangan masyarakat serta dinamika pembangunan. Daerah mendapat kewenangan yang 

luas dalam pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah secara berkeadilan. Kebijakan desentralisasi yang menitikberatkan 

pada penyelenggaraan otonomi di suatu daerah, menurut Djohan, 1998 (dalam Kartodihardjo, 

2004) pada hakekatnya adalah: 

1. Mendekatkan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah dengan masyarakat, sehingga 

kebijakan yang disusun akan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat; 

2. Mendekatkan pemerintah dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, sehingga 

pemerintah dengan cepat mengetahui dan memantau perkembangan kualitas kehidupan 

masyarakat; 
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3. Menyesuaikan kebijakan-kebijakan maupun program pemerintah dengan kebutuhan 

masyarakat baik ekonomi, sosial, politik, budaya, spiritual maupun faktor-faktor 

lokal/indigeneous lainnya; 

4. Menggunakan sistem nilai dan mekanisme sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat 

setempat sebagai rujukan untuk sistem dan mekanisme birokrasi pemerintahan daerah; 

5. Mengoptimalkan upaya pengembangan produktivitas sektor-sektor yang memiliki 

keunggulan komparatif atau dominan di kabupaten/kota/wilayah untuk dapat dikembangkan 

secara maksimal bersama-sama perintah daerah; 

6. Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan kondisi kedaerahan 

dan karakter penduduknya masing-masing, sehingga akan terwujud suatu manajemen 

pemerintahan daerah yang berbeda satu sama lain; 

7. Meringankan beban tugas pemerintah (pusat)/instansi vertikal dengan memberikan 

pelimpahan wewenang kepada daerah dengan tetap memperhatikan azas efisiensi dan 

efektivitas, dan; 

8. Mengutamakan kepentingan kabupaten/kota yang dapat menampilkan keunggulan, 

keistimewaan dan kreativitasnya. 

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, dalam rangka implementasi desentralisasi, daerah akan 

memperoleh alokasi dana pembangunan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Bagian daerah tersebut berasal dari hasil pajak dan hasil non pajak 

yakni penerimaan dari sumberdaya alam. Sesungguhnya desentralisasi menyangkut masalah 

ekonomi secara keseluruhan, terutama yang menyangkut distribusi hasil pemanfaatan 

sumberdaya alam (SDA) yang lebih merata dan dinikmati lebih besar oleh masyarakat di daerah. 

Beberapa peran dan manfaat yang diharapkan dari penerapan desentralisasi  antara lain adalah: 

(a) mempercepat terselenggaranya pelayanan publik dan pengadaan fasilitas kepada masyarakat, 

sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ,(b) alokasi dan distribusi hasil 

pemanfaatan sumberdaya alam lebih adil dan merata, (c) membuka peluang berkembangnya 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah yang lebih merata, (d) meningkatkan peran 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara lebih efisien, 

efektif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat di daerah, dan (e) menempatkan posisi 

pengambil kebijakan lebih dekat dengan kepentingan masyarakat. 
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3. PENGELOLAAN DAS TERPADU DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI BASIS 

PEMBANGUNAN WILAYAH 

 

3.1. Pengelolaan DAS Berkelanjutan 

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu megasistem kompleks yang dibangun atas 

sistem fisik (physical systems), sistem biologis (biological systems) dan sistem manusia (human 

systems) yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Tiap komponen dalam sistem/sub 

sistemnya memiliki sifat yang khas dan keberadaannya berhubungan dengan komponen lain 

membentuk kesatuan sistem ekologis (ekosistem). Dengan demikian jika terdapat gangguan atau 

ketidakseimbangan pada salah satu komponen maka akan memiliki dampak berantai terhadap 

komponen lainnya. 

Pengertian DAS sendiri dapat dipahami tidak hanya dari sudut pandang fisik tetapi juga 

dari sudut pandang institusi. Menurut Kartodihardjo, dkk, 2004), secara fisik DAS didefinisikan 

sebagai suatu hamparan wilayah yang dibatasi secara alamiah oleh punggung bukit yang 

menerima dan mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui 

sungai utama dan keluar pada satu titik outlet. Batasan tersebut menunjukkan bahwa di dalam 

DAS terdapat wilayah yang berfungsi menampung dan meresapkan air (wilayah hulu) dan 

wilayah tempat air hampir berakhir mengalir (wilayah hilir). Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa 

perbedaan karakteristik fisik tersebut, ditentukan oleh dua faktor yakni: (1) Lahan (ground 

factors, seperti topografi, tanah, geologi dan geomorfologi) dan (2) vegetasi dan penggunaan 

lahan. Berdasarkan sifat-sifat biofisik DAS itu  serta didukung oleh berbagai faktor yang 

kompleks tersebut, terutama oleh aktifitas penduduk di dalamnya, maka kualitas output 

ekosistem dalam DAS akan sangat terpengaruh. Kualitas ekosistem tersebut secara fisik terlihat 

dari besar erosi, aliran permukaan, sedimentasi, fluktuasi debit dan produktifitas lahan. 

Adapun pengertian DAS dari sudut pandang institusi atau kelembagaan, menurut 

Kartodihardjo, dkk, 2004), ada tiga, yakni: (1) DAS sebagai suatu bentang alam, maka ia 

merupakan sumberdaya stock (modal) yang tidak hanya menghasilkan komoditas tetapi juga 

menghasilkan jasa; (2) Di dalam DAS terdapat berbagai bentuk kepemilikan baik berupa hak 

individu, hak komunitas, hak negara (private, common and state property) serta berbagai hak 

turunannya sesuai strata hak pemilikan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah seperti 

hak sewa, hak guna usaha dan lain-lain (owner, proprietor, claimant, dan autorized user). 
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Namun demikian, mengingat pengelolaan DAS seharusnya ditujukan terhadap jasa yang 

dihasilkan oleh DAS, maka sifat kepemilikannya tidak pernah cukup jika hanya diklaim sebagai 

pemilikan individu (ownership rights) semata; melainkan juga untuk kelompok masyarakat 

maupun bagi publik yang lebih luas lagi; (3) Terkait dengan sifat pemilikan tersebut, maka 

diperlukan institusi yang mengatur dan menetapkan aturan main yang sesuai yang tidak hanya 

ditentukan berdasarkan mekanisme pasar semata, mengingat bahwa dalam pengelolaan DAS 

sebagai sumberdaya terdapat dua masalah pokok yakni  masalah ongkos eksklusi (ongkos yang 

dikeluarkan oleh pemilik hak untuk mencegah pihak lain memanfaatkan sumberdaya yang 

dimilikinya) dan ongkos transaksi (ongkos membuat kontrak, ongkos informasi dan ongkos 

pemantauan dan pelaksanaan hukum) yang tinggi, yang dapat menurunkan nilai ekonominya. 

Hal ini diperkuat oleh karakteristik seluruh sumber daya dalam DAS tersebut baik sumberdaya 

alam (natural capital), sumberdaya manusia (human capital) beserta pranata institusi formal 

maupun informal masyarakat (social capital), maupun sumberdaya buatan (human made capital) 

yang satu sama lain saling interdependensi dan berinteraksi.
4
  

Lebih lanjut lagi menurut Kartodihardho (2004) pengelolaan DAS dipahami sebagai 

pengelolaan seluruh sumberdaya yang ada di dalam secara rasional dengan tujuan mencapai 

keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak terbatas dengan resiko kerusakan lingkungan 

yang seminimal mungkin, atau dengan kata lain dilaksanakan dengan prinsip kelestarian 

sumberdaya (resources sustainability). Dalam konteks pengelolaan yang luas, maka pengelolaan 

DAS dapat dipandang sebagai suatu sistem sumberdaya (ekologis), satuan pengembangan sosial 

ekonomi dan satuan pengaturan tata ruang wilayah yang menyiratkan keterpaduan dan 

keseimbangan antara prinsip produktifitas dan konservasi sumberdaya alam. 

Lebih lanjut Kartodihardjo (2004) menjelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan DAS 

secara biofisik antara lain: (1) Terjaminnya penggunaan sumberdaya alam yang lestari; (2) 

Tercapainya keseimbangan ekologis lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan; (3) 

Terjaminnya jumlah dan kualitas air yang baik sepanjang tahun; (4) Terkendalinya aliran 

permukaan dan bajir; (5) Terkendalinya erosi tanah dan proses degradasi lahan lainnya. 

Sedangkan kriteria umum yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan DAS 

dengan pendekatan institusi adalah tercapainya pembangunan ekonomi dengan mempertahankan 

                                                             
4 Kartodihardjo, H., Murtilaksono, K., dan Sudadi, U., 2004. Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Konsep 

dan Pengantar Analisis Kebijakan . Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. 
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kepentingan sosial kemasyarakatan dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup. 

Dengan demikian tujuan pengelolaan DAS dari sudut pandang institusi adalah untuk 

meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku pengendali perubahan 

lingkungan fisik DAS yang cenderung semakin menurun kualitasnya.  

Sementara itu menurut Kerr (2007) pengelolaan DAS harus diupayakan tidak hanya 

untuk mengelola hubungan hidrologis (pemanenan air dan konservasi tanah) tetapi juga memiliki 

tiga tujuan yakni: (1) melestarikan dan memperkuat basis sumber daya alam dengan 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk konservasi; (2) meningkatkan produktivitas 

pertanian dan sumber daya alam lainnya (termasuk tanah, air, padang rumput, dan hutan) yang 

berbasis kegiatan (misalnya perikanan, padang gembalaan, irigasi, produksi biomassa), dan; (3) 

mendukung mata pencaharian pedesaan untuk mengurangi dan/ mengentaskan kemiskinan. Kerr 

juga menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan DAS dapat berbeda satu sama lain, tergantung pada 

masalah daerahnya. Di Amerika Serikat, pengelolaan DAS terutama untuk melindungi kualitas 

air, di banyak daerah terkait pengendalian banjir. Di perbukitan, daerah semi-kering India, fokus 

pada panen air, atau penangkapan air hujan selama musim hujan untuk digunakan ketika air 

langka, atau pada upaya peningkatan kelembaban tanah untuk meningkatkan produktivitas 

pertanian sawah tadah hujan.  

 

3.2. Kebijakan Otonomi Daerah untuk Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan DAS 

Berkelanjutan 

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 

tersebut memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Terkait dengan hal 

tersebut, pemerintah daerah perlu lebih mengenal kondisi sumberdaya baik biofisik, sosial 

ekonomi maupun sumberdaya buatan di wilayahnya. Melalui pengenalan kondisi dan potensi 

wilayah diharapkan terwujud komitmen bersama dari semua pihak terhadap penanganan 

sumberdaya tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, data dan informasi kondisi 

sumberdaya di daerah perlu dilengkapi agar daerah dapat menyusun rencana dengan baik. 

Daerah otonom dengan kewenangan yang diberikan sesungguhnya memiliki tanggung-

jawab yang lebih besar dalam menjamin keberhasilan kinerja pembangunan di daerah. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Kartodihardjo (1999 dalam Sinukaban 2007; 2004), kinerja 
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pembangunan pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu sumberdaya alam 

(natural capital), sumberdaya manusia (human capital), sumberdaya buatan manusia (man made 

capital), dan kelembagaan formal maupun informal masyarakat (social capital). Layaknya 

dengan empat faktor penentu keberhasilan pengelolaan DAS, maka pemahaman pembangunan 

wilayah dengan prinsip OTDA juga tidak boleh parsial, tetapi harus menyeluruh dan 

komprehensif di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang 

menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara bertanggung jawab dengan memperhatikan 

kelestarian fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial budaya.  

Kesadaran dan pemahaman akan prinsip pembangunan berkelanjutan tampaknya belum 

dimiliki oleh sebagian besar pemimpin di daerah. Dalam pelaksanaan OTDA masih banyak yang 

memprioritaskan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal utama untuk membiayai 

pembangunan daerahnya.Upaya eksploitasi SDA secara besar-besaran di beberapa daerah untuk 

mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) disinyalir telah meningkatkan laju kerusakan 

SDA. Banyak pelaku pembangunan di daerah mengejar PAD sebesar-besarnya sebagai indikator 

keberhasilan pelaksanaan OTDA yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. 

Dampak kerusakan lingkungan tidak  hanya terjadi pada daerah setempat (on-site effects) seperti 

longsor dan erosi tanah tetapi juga di luar daerah setempat (off-site effects) seperti banjir dan 

sedimentasi. Fenomena degradasi lingkungan seperti banjir, erosi, longsor, sedimentasi dimusim 

hujan serta kekeringan dimusim kemarau itu sudah terjadi dengan frekuensi yang semakin sering 

dan intensitas yang semakin parah.  

Tampak jelas bahwa salah satu tantangan sosial ekonomi terbesar untuk keberhasilan 

pembangunan wilayah sangat berkesesuaian dengan keberhasilan pengelolaan DAS, yakni 

bagaimana mendistribusikan biaya dan manfaat pembangunan/pengelolaan secara merata, 

sebagai akibat dari variasi spasial dan keragaman kepentingan penggunaan sumber daya alam 

yang ada di dalam wilayah OTDA. Konflik antara menggunakan sumberdaya di hulu dalam 

sebuah wilayah OTDA atau melindunginya guna mendukung kegiatan di hilir adalah contoh 

yang baik. Kegiatan mana yang manfaatnya dirasakan besar dan cepat, itulah yang dipilih, dan 

dirancang mekanisme biaya difusinya agar dapat dikelola, tapi umumnya sulit karena 

manfaatnya dirasakan lambat. Berdasarkan tinjauan mengenai karakteristik SDA yang ada di 

suatu wilayah maka Kartodihardjo dkk (2004) mengidentifikasi ada beberapa penyebab 

kerusakan, antara lain: (1) Berbagai kegiatan pembangunan yang lebih menitik beratkan pada 
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produksi komoditas (tangible product); (2) Kelemahan institusi dalam hal organisasi maupun 

menetapkan aturan dalam rangka mencegah kerusakan sumberdaya stock yang menghasilkan 

intangible product, dan; (3) Kelemahan institusi dalam menyelesaikan konflik dan penataan 

penguasaan hak dan pemanfaatan sumberdaya.  

Sementara itu Sinukaban (2007), mengidentifikasi beberapa  hal yang berpotensi 

menimbulkan masalah atau konflik dalam perkembangan pelaksanaan OTDA yang sedikit 

banyak dapat dianalogikan dengan masalah yang terjadi dalam pengelolaan DAS antara lain : (a) 

adanya daerah miskin (umumnya di hulu) dan kaya (umumnya di hilir) sebagai konsekuensi 

tidak meratanya distribusi sumberdaya alam (SDA) dan kesenjangan tingkat kemampuan 

sumberdaya manusia, (b) adanya perbedaan kepentingan antar daerah dalam pemanfaatan SDA 

yang dapat memicu timbulnya konflik antar daerah otonom yang berdekatan,  dan (c) 

keberhasilan pelaksanaan otonomi tidak diukur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development), sehingga OTDA mengeksploitasi SDA secara besar-besaran untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).  

Sebagaimana diketahui bahwa batas DAS dan batas administrasi pemerintahan tidak 

selalu kompatibel. Bentang alam yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, menjadi suatu 

wilayah interaksi dan saling mempengaruhi antar komoditas, barang dan jasa dari sumberdaya 

alam. Kegiatan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, pertanian dan lain-lain akan selalu 

memanfaatkan komoditas dari sumberdaya alam. Sementara itu pelestarian komoditas tersebut 

sangat tergantung dari daya dukung sumberdaya alam stock. Banyak sumber daya alam di DAS 

menjadi milik bersama kelompok masyarakat tertentu, seperti padang rumput, hutan, kolam, dan 

air tanah. Sumber daya lain cenderung dikelola secara individu, terutama lahan pertanian, juga 

beberapa petak padang rumput, dan hutan. Diperlukan tindakan kolektif semua pengguna 

sumberdaya untuk mengelola proses hidrologis agar memperoleh produktivitas maksimum 

seluruh sistem DAS. Untuk itu diperlukan kesepakatan tentang peraturan akses sumber daya, 

alokasi, dan kontrol (Steins dan Edwards 1999a dalam Kerr, 2007). 

Perkembangan pembangunan wilayah yang masih tertuju pada pertumbuhan ekonomi 

semata dan peningkatan kesempatan kerja akan selalu mengeksploitasi sumberdaya alam sebagai 

faktor produksi yang diperlukan. Orientasi ekonomi pada sumberdaya alam sebagai komoditas 

akan cenderung mengabaikan fungsi sumberdaya alam yang memberikan jasa untuk mendukung 

kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan institusi wilayah yang dapat mengendalikan pemanfaatan 
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komoditas sumberdaya alam (barang) dan dalam waktu yang sama juga dapat mempertahankan 

fungsi sumberdaya alam yang memproduksi jasa. Mengingat pula akan tingginya biaya eksklusi 

dan biaya transaksi pada sumberdaya milik bersama (Common pool resources), serta keduanya 

merupakan masalah manajemen umum dalam sumber daya milik publik, yang harus diperhatikan 

seimbang mengingat beragamnya kelompok pengguna DAS. Institusi ini juga harus dapat 

mengatasi lemahnya koordinasi antar daerah/wilayah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten 

dan atau antara sektor agar dapat mengendalikan kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran 

lingkungan hidup, melalui pendekatan baru dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 

serta evaluasi program-program pembangunan wilayah. 
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4. STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS 

PENGELOLAAN DAS TERPADU DAN BERKELANJUTAN 

 

Pembangunan berkelanjutan menurut PBB, tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu 

lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup 

kebijakan. Dari berbagai laporan PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 dijabarkan 

bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga pilar yakni pembangunan ekonomi, 

pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. 

Skema pembangunan berkelanjutan berada pada titik temu tiga pilar tersebut. Bahkan dalam 

perkembangannya, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) disebutkan 

bahwa keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi 

alam". Dengan demikian dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan 

keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sementara ini divisi PBB untuk 

Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup sebagai bagian dari Pembangunan 

Berkelanjutan: dan hampir sebagian besar di antaranya terkait dengan sumberdaya yang terdapat 

dalam sebuah DAS, di antaranya Pertanian; Atmosfir; Keanekaragaman Hayati; Pengembangan 

Kapasitas; Perubahan Iklim; Pola Konsumsi dan Produksi; Demografi; Pengurangan dan 

Manajemen Bencana; Hutan; Air Segar; Tempat tinggal; Pembuatan Keputusan yang 

terintegrasi; Pengaturan Institusional; Manajemen lahan; Gunung;; Kemisinan; Air, dan lain-lain 

Hampir seluruh sumberdaya yang terdapat dalam DAS tersebut di seluruh Indonesia 

cenderung mengalami kerusakan sehingga telah menjadi perhatian banyak pihak. Namun 

demikian pengelolaan DAS secara terpadu sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah 

yang kompleks. Kebijakan pengelolaan DAS  selama ini cenderung sektoral sehingga harus 

dilakukan secara terpadu  dari hulu dan hilir, tidak parsial atas dasar kepentingan sektor atau 

daerah pemerintahan. Untuk itu pengelolaan DAS perlu menganut prinsip keterpaduan “satu 

sistem perencanaan dalam satu Daerah Aliran Sungai” (one river one plan one 

management). Kesesuaian DAS sebagai basis pembangunan wilayah telah diuraikan terkait 

dengan pemahaman DAS sebagai stock/jasa dan komoditas. Begitu pula pemahaman bahwa 

perlu diciptakan mekanisme untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam sesuai 

kepentingan umum.  

http://id.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://id.wikipedia.org/wiki/2001
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertanian_Berkelanjutan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimia_Atmosfir&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keanekaragaman_Hayati&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacity_building&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacity_building&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacity_building&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_Global
http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_Segar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Land_use_planning&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Manajemen_lahan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemisinan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggunaan_Air&action=edit&redlink=1
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Untuk pembangunan wilayah dengan berbasis pengelolaan DAS, diperlukan penataan 

ruang yang optimal dengan prinsip lestari, dalam hal ini yang dimaksud pembentukan wilayah 

ekoregion. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang holistik antara potensi, kondisi, dan 

kebutuhan akan sumber daya ruang. Penyusunan tata ruang dalam konteks ini bukan sekadar 

mengalokasikan tempat untuk suatu kegiatan tertentu, melainkan menempatkan tiap kegiatan 

penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan serasi dan lestari untuk kegiatan 

masing-masing. Oleh sebab itu, hasil penyusunan tata ruang bukan tujuan, melainkan sarana. 

Tujuan penataan ekoregion ialah memperoleh manfaat total lahan/ruang dengan sebaik-baiknya 

dari kemampuan total lahan secara sinambung atau lestari.  

Pengelolaan DAS dengan pendekatan kebijakan publik (commons) muncul pada era 

1980-an. Pada awalnya tidak dapat dibayangkan bahwa semua yang dimiliki bersama dapat 

dikelola dengan baik. Pembentukan Komite Pengguna (di Indonesia dikenal dengan sebutan 

Forum DAS) yang mewakili berbagai kelompok kepentingan di DAS dan memiliki kekuasaan, 

yang tampaknya dibentuk hanya untuk mendapatkan dana proyek adalah salah satu bentuk 

pendekatan yang dipilih (Kerr dan Pender 1996). Berdasarkan observasi lapangan keberadaan 

institusi tersebut dirasakan memenuhi harapan yang lebih besar daripada yang diduga meskipun 

belum mencukupi untuk mampu mengendalikan kerusakan sumberdaya yang sedang dikelola. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan disarankan untuk meningkatkan aspek-aspek saling 

percaya (trust), reputasi (reputation), dan hubungan timbal balik (reciprocity) (Ostrom, 1998). 

Suatu kelompok masyarakat di tingkat lokal (desa/kecamatan) yang mempunyai tingkat saling 

percaya tinggi, norma-norma yang kuat untuk mendukung terjadinya hubungan timbal balik yang 

selaras, serta anggota kelompok dengan mempunyai reputasi yang baik, akan mudah 

menyelesaikan masalah dilema sosial dan mudah menjalankan aksi bersama dalam pengelolaan 

DAS secara terpadu.  

Pengelolaan sumberdaya mungkin saja diatur sendiri oleh para anggotanya (self-

governance) secara bersama, asalkan kebutuhan informasi tentang karakteristik sumberdaya 

alam tersedia dan kekuasaan untuk menjalankan aturan yang dibuat sendiri tersebut tetap terus 

berjalan, berdasarkan pemberian kewenangan pengelola sumberdaya di tingkat lokal 

(kecamatan/kota/kabupaten) dengan pemerintah daerah yang lebih tinggi (propinsi/pusat). 

Pemerintah propinsi/pemerintah pusat juga perlu menyediakan informasi tentang karakteristik 

http://blog.unila.ac.id/redha/tag/perencanaan/
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sumberdaya alam yang sedang dikelola dan memberi pengakuan hak dan kewenangan terhadap 

lembaga lokal tersebut. 

Ada 5 faktor kondusif yang mendukung munculnya lembaga-lembaga lokal untuk 

mengelola bersama sumberdaya milik bersama tersebut (Wade, 1988; Ostrom, 1990; Baland dan 

Platteau, 1996; Agrawal, 2001 dalam Kerr, 2007)., yakni: 

1. faktor karakteristik sumber daya, dengan delapan atribut yang menguntungkan yakni: (a) 

ukuran sumberdaya yang kecil; (b) batas-batas wilayah yang terdefinisi dengan baik; (c) 

mobilitas penduduk yang rendah; (d) penyimpanan manfaat yang memungkinkan; (e) 

kepastian; (f) kelayakan meningkatkan sumber daya; (g) penelusuran manfaat untuk 

intervensi manajemen, dan; (h) ketersediaan indikator kondisi sumber daya. Jarang sekali 

dijumpai DAS yang memiliki semua atribut tersebut; 

2. faktor karakteristik kelompok; 

3. faktor hubungan antara sistem sumberdaya dengan kelompok; 

4. faktor kelembagaan dan; 

5. faktor lingkungan eksternal   

Kunci keberhasilan kelompok lokal tersebut terletak pada kemampuan kelompok untuk 

membangun sistem pemerintahan baru yang efektif mengelola DAS secara bersama. Faktor-

faktor tersebut dikemukakan oleh Agrawal (dalam Kerr 2007) dapat memfasilitasi pengelolaan 

yang berkelanjutan termasuk di dalamnya aturan lokal yang dirancang sederhana, aturan 

pengelolaan akses, kemudahan menegakkan aturan, sanksi, ketersediaan biaya ajudikasi rendah, 

dan akuntabilitas monitoring kepada pengguna.  

Menurut Kerr (2007), platform analisis dan negosiasi untuk mempromosikan tindakan 

kolektif pada sumberdaya milik publik (Common Property Resources), adalah dengan 

memproduksi jurnal khusus. Platform tersebut dapat  meningkatkan manajemen, seperti 1) 

tingkat pemanfaatan berbasis pada pemangku kepentingan; 2) skala pengambilan keputusan pada 

lokasi terkecil; 3) penciptaan komunikasi terbuka-sukarela untuk mengatasi ketidaksetaraan 

(gender, etnis, pendidikan, dan keterampilan) dan dominansi hubungan kekuasaan; 4) sistem 

sumberdaya yang dinamis dan terus-menerus dibentuk kembali; 5) kesepakatan strategi dan 

tindakan untuk mendobrak struktur kekuasaan yang dapat menghalangi tindakan kolektif; 6) 

negosiasi dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pengelolaan sumberdaya; 

7) kompleksnya masalah manajemen sumberdaya menyebabkan terkadang lebih efektif 
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membiarkan platform berevolusi dari skala lebih kecil; 8) kehadiran pihak ketiga bermanfaat 

sebagai fasilitator tindakan kolektif untuk memperlancar proses negosiasi dan melindungi 

kepentingan yang lemah.  

Selanjutnya Schlager dan Ostrom, 1992 (dalam Kerr, 2007) mengemukakan bahwa 

alokasi hak dan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam menentukan tujuan siapa yang 

akan dipertimbangkan, pilihan manajemen seperti apa yang akan digunakan, waktu dan lama 

pengelolaan dilakukan, penggunaan teknologi, serta jumlah modal yang digunakan dalam 

pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian manajemen pengelolaan sumberdaya 

alam menentukan keputusan siapa yang diuntungkan, waktu, tujuan serta bentuk interaksi antar 

pihak yang dikehendaki. Dengan kata lain, keputusan mengenai manajemen pengelolaan 

sumberdaya alam adalah memutuskan siapa yang akan mendapat hak atas penguasaan dan 

pemanfaatan sumberdaya alam tersebut; keputusan mengenai manajemen pengelolaan 

sumberdaya alam adalah cermin motivasi apa yang digunakan dalam pengelolaan sumberdaya 

alam sejalan dengan tujuan pelestarian dan keadilan sosial yang ingin dicapai. Tentu saja ini 

masalah berat pembangunan yang didanai proyek secara sektoral. Itulah sebabnya mengapa 

prinsip-prinsip Ostrom tersebut sulit untuk dapat digunakan sebagai sebuah blueprint dari 

pengelolaan DAS yang terpadu. 

Pendekatan menyeluruh pembangunan wilayah berbasis pengelolaan DAS secara terpadu 

menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara 

lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemungutan manfaat. Awalnya perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia yang berbasis 

DAS lebih banyak dengan pendekatan pada faktor fisik dan bersifat sektoral. Dapat dikatakan 

bahwa dalam hubungan hidrologis hulu-hilir DAS hanya faktor eksternal yang dapat dikelola 

melalui pendekatan semacam tawar-menawar, perintah-dan-kontrol, atau pajak dan subsidi 

(Pagiola et al. 2002 dalam Kerr, 2007). Akan tetapi di negara berkembang, DAS yang memiliki 

ciri populasi padat dan kepemilikan kecil, komando dan kontrol, pajak, dan pembatasan 

penggunaan lahan hal itu sulit untuk dapat dilaksanakan. Tidak mengherankan apabila isu-isu 

penurunan kualitas lingkungan dalam pengelolaan DAS terutama isu banjir dan kekeringan 

seringkali ditanggapi sebagai isu-isu yang disebabkan oleh masalah-masalah yang bersifat teknis 

semata. Usulan-usulan pemecahan masalah pengelolaan DAS akhirnya lebih banyak dipusatkan 
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pada kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis, seperti sodetan sungai, normalisasi sungai 

pembuatan resapan aliran permukaan, penanaman di daerah hulu sungai. Masih jarang  

Dalam perkembangannya, akhirnya sejak sepuluh tahun di Indonesia telah dicoba 

melakukan pendekatan holistik tersebut, yaitu dengan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, 

antara lain dimulai di 12 DAS prioritas (Brantas, Solo, Jratunseluna, Serayu, Citanduy, Cimanuk, 

Citarum, Ciliwung, Asahan, Batanghari, Billa Walanae, dan Sadang). Terkait dengan 

implementasi keterpaduan tersebut di Indonesia, berdasarkan analisis sebuah studi yang 

dilakukan oleh Departemen Kehutanan, telah disimpulkan bahwa kinerja DAS tidak hanya 

dipengaruhi oleh satu atau dua sektor tertentu (dalam penelitian tersebut dikaji peran sektor 

kehutanan, sumberdaya air/pekerjaan umum dan sektor pertanian). Ketiga sektor pembangunan 

yang dianalisis memberikan pengaruh secara bersamaan dengan intensitas yang cukup 

signifikan. Alokasi dana pembangunan untuk kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan cenderung 

mempunyai pengaruh yang baik terhadap kinerja DAS. Demikian pula halnya investasi di sektor 

sumber daya air. Di sisi lain, investasi di sektor pertanian cenderung memperburuk kondisi DAS. 

Sebab, kegiatan-kegiatan pertanian menambah pembukaan lahan. Berdasarkan hasil-hasil 

analisis tersebut, kajian ini merekomendasikan pengelolaan DAS terpadu, artinya bukan hanya 

mengembangkan satu sektor sementara mengabaikan pengembangan sektor lainnya. Pengelolaan 

DAS seharusnya melibatkan seluruh sektor dan kegiatan di dalam sistem DAS. Bila tidak, maka 

kinerja DAS akan memperburuk yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat produksi DAS. 

Dengan demikian  menurut Departemen Kehutanan urutan prioritas pengelolaan DAS 

perlu dikaji ulang, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) urutan DAS prioritas perlu 

disesuaikan dengan pertimbangan teknik yang lebih maju dan pertimbangan kebijakan yang 

berkembang pada saat ini; (2) pengelolaan DAS juga memerlukan asas legalitas yang kuat dan 

mengikat bagi instansi terkait dalam berkoordinasi dan merencanakan kebijakan pengelolaan 

DAS, mengingat operasionalisasi konsep DAS terpadu sebagai satuan unit perencanaan dalam 

pembangunan selama ini masih terbatas pada upaya rehabilitasi dan konservasi tanah dan air, 

sedangkan organisasi (Forum DAS) masih bersifat ad.hoc, dan belum melembaga dan terpola 

secara utuh; dan (3) perubahan arah pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi.  

Kebijakan dan strategi pengelolaan DAS Terpadu menurut Kartodihardjo (2009) antara 

lain adalah: 

1. Kepastian penyelesaian pelanggaraan rencana penataan ruang; 
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2. Percepatan pembentukan wilayah ekoregion sebagai salah satu tahapan perencanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan 

wilayah ekoregion ini akan mempermudah implementasi pengelolaan DAS terpadu untuk 

itu perlu didukung oleh peraturan perundangan, antara lain dengan percepatan 

penyelesaian dan pemberlakuan UU Konservasi Tanah yang telah lama dirancang dan PP 

Pengelolaan DAS Terpadu. 

3. Pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 

Tahun 2007. Hal ini dilakukan mengingat koordinasi penanganan DAS oleh para pihak 

pemangku kepentingan belum terbangun secara optimal  sebagai akibat belum samanya 

persepsi mengenai interdependensi seluruh komponen dalam DAS sehingga perlu ada 

penyamaan persepsi di antara para pihak tentang pengertian, permasalahan dan konsep 

pengelolaan DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem yang utuh. 

4. Percepatan implementasi KLHS, anggaran dan Perundang-undangan yang berbasis 

lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan analisis sosial, budaya, dan kelembagaan secara 

proporsional dalam Pengelolaan DAS Terpadu dengan memperhatikan kondisi dan 

situasi yang ada terutama perilaku pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga kinerja 

DAS  lestari dan masyarakat sejahtera.  Pengembangan pengelolaan DAS terpadu 

hendaknya berdasarkan human-eco wellbeing yaitu kesejahteraan masyarakat dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan harus menjadi strategi nasional. Oleh 

karena itu pengelolaan DAS terpadu perlu transformasi budaya dan  penataan 

kelembagaan.; Basis data dan Sistem informasi DAS perlu lebih dikembangkan agar 

dapat diakses oleh semua pihak untuk kepentingan percepatan implementasi pengelolaan 

DAS terpadu dan berkelanjutan tersebut. Aspek ekonomi sumberdaya alam dan 

lingkungan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengelolaan DAS. 

Untuk itu perlu pengarusutamaan hal tersebut dalam kebijakan, peraturan perundangan,  

perencanaan pembangunan dan perijinan. Valuasi ekonomi pemanfaatan sumberdaya 

alam dan jasa lingkungan harus  menjadi pertimbangan dalam pengelolaan DAS terpadu. 

Berbagai alternatif sumber pendanaan perlu dikembangkan untuk pengelolaan dan 

pelestarian DAS yang melibatkan para pihak yang berkepentingan seperti mekanisme 

Pembayaran Jasa Lingkungan baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. 
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5. Pembenahan bentuk kerjasama antar daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 

Tahun 2007. Koordinasi antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS dapat 

dilakukan oleh Forum DAS yang mempunyai peran dan fungsi antara lain sebagai 

koordinator dalam perencanaan, mediator dalam ketidaksepahaman, fasilitator dalam 

koordinasi, akselerator dalam implementasi, dan inovator dalam penerapan teknologi. 

Basis data dan Sistem informasi DAS perlu lebih dikembangkan oleh Forum DAS sesuai 

dengan karakteristik masing-masing dan dibuat oleh POKJA sedemikian rupa sehingga 

mudah dikelola dan diakses oleh semua pihak termasuk menyediakan buletin/jurnal 

forum DAS. Selain itu pembentukan dan atau pengembangan Forum DAS harus 

memperhatikan aspirasi masyarakat pada tingkat lapangan. 
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5. PENUTUP 

 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu bentuk pengembangan wilayah 

yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan, dengan daerah bagian hulu dan hilir 

mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi. Oleh karena itu perubahan penggunaan 

lahan di daerah hulu akan memberikan dampak di daerah hilir dalam bentuk fluktuasi debit air, 

kualitas air dan transport sedimen serta bahan-bahan terlarut di dalamnya. Dengan demikian 

pengelolaan DAS merupakan aktifitas yang berdimensi biofisik (seperti, pengendalian erosi, 

pencegahan dan penanggulangan lahan-lahan kritis, dan pengelolaan pertanian konservatif); 

berdimensi kelembagaan (seperti, insentif dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang 

ekonomi); dan berdimensi sosial yang lebih diarahkan pada kondisi sosial budaya setempat, 

sehingga dalam perencanaan model pengembangan DAS terpadu harus mempertimbangkan 

aktifitas/teknologi pengelolaan DAS sebagai satuan unit perencanaan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan wilayah yang utuh merupakan 

konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. 

Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi DAS yang mengakibatkan 

buruk seperti yang dikemukakan di atas. Dalam upaya menciptakan pendekatan pembangunan 

wilayah berbasis pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan 

perencanaan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan 

mempertimbangkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. Dengan demikian bila ada bencana, 

apakah itu banjir maupun kekeringan, penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh 

yang meliputi DAS mulai dari daerah hulu sampai hilir. 

Perencanaan DAS tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral saja, melainkan 

perlu adanya keterkaitan antar sektor yang mewakili masing-masing sub DAS, dari sub-DAS 

hulu hingga ke hilir yang menjadi fokus perhatian dengan berpegang pada prinsip „one river one 

management’. Keterkaitan antar sektor meliputi perencanaan APBN, perencanaan 

sektor/program/proyek hingga pada tingkat koordinasi semua instansi atau lembaga terkait dalam 

pengelolaan DAS. Sungai sebagai bagian dari wilayah DAS merupakan sumberdaya yang 

mengalir (flowing resources), dimana pemanfaatan di daerah hulu akan mengurangi manfaat di 

hilirnya. Sebaliknya perbaikan di daerah hulu manfaatnya akan diterima di hilirnya. Berdasarkan 
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hal tersebut diperlukan suatu perencanaan terpadu dalam pengelolaan DAS dengan melibatkan 

semua sektor terkait, seluruh stakeholder dan daerah yang ada dalam lingkup wilayah DAS dari 

hulu hingga ke hilir. 

Operasionalisasi konsep DAS terpadu sebagai satuan unit perencanaan dalam 

pembangunan selama ini masih terbatas pada upaya rehabilitasi dan konservasi tanah dan air, 

sedangkan organisasi masih bersifat ad.hoc, dan kelembagaan yang utuh tentang pengelolaan 

DAS belum terpola. Agar pengelolaan DAS dapat dilakukan secara optimal, maka perlu 

dilibatkan seluruh pemangku kepentingan dan direncanakan secara terpadu, menyeluruh, 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. 

Untuk mewujudkan institusi yang bertugas mengelola sumberdaya yang lintas wilayah 

kabupaten/kota tidak hanya dapat dicapai dengan pendekatan legal formal dan fisik saja. Untuk 

itu diperlukan juga pendekatan sosial ekonomi serta budaya yang terwujud melalui proses 

interaksi dan pembelajaran yang cukup lama. Proses ini dapat berjalan dengan baik jika pihak-

pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam 

memperoleh manfaat serta menangung akibat atas kerusakan sumberdaya alam di wilayahnya 

serta pengaruhnya bagi wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah berbasis 

pengelolaan DAS sebagai sumberdaya lintas wilayah memerlukan otonomi dalam pengelolaan di 

wilayahnya masing-masing. 
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