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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu dari 7 

(tujuh) Provinsi yang bercirikan kepulauan di Indonesia, secara 

geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 pulau 

utama yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang terpisah dari 

daratan utamanya yaitu Pulau Sumatera.  

Batas-batas wilayah Kepulauan Bangka Belitung disebelah Barat 

dengan Selat Bangka, Disebelah Timur dengan selat karimata, 

disebelah Utara dengan Laut Natuna dan disebelah Selatan dengan 

Laut Jawa. Kepulauan Bangka Belitung merupakan gugusan dua 

pulau yaitu pulau Bangka dan pulau Belitung yang sekitarnya 

dikelilingi dengan pulau-pulau kecil.Pulau yang mengelilingi pulau 

Bangka antara lain P.Nangka, P.Penyu, P.Burung, P.Lepar, P.Pongok, 

P.Gelasa serta P.Panjang. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh 

pulau-pulau kecil antara lain P.Lima, P.Lengkuas, P.Selindung dan 

pulau-pulau kecil lainnya. 

Sebagai provinsi kepulauan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

memiliki luas laut sebesar 65.301,00 Km2 atau 79,90% dari total luas 

wilayah administratifnya yang sebesar 81.725,14 Km2 sementara sisa 

sebesar 16.424, 14 Km2 atau sebesar 20,10% adalah daratan yang 

dihuni oleh lebih dari 1.300.000 jiwa.  

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya 

yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang 

berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang 

batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai 

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan 

(Undang-undang no.37 tahun 2014). Pendapat lain mengatakan 

(Sudjarwadi, 1985), Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah 

kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografis dan 

berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air beserta 

sedimen, unsur hara melalui sistem sungai, mengeluarkannya melalui 

outlet tunggal.  

DAS juga diartikan sebagai sebuah unit hidrologi dimana 

presipitasi (hujan) menjadi input utamanya dan debit (Q) merupakan 

outputnya (Seyhan,1977). Lebih lanjut Seyhan (1977) menyatakan 

bahwa Daerah Aliran Sungai merupakan suatu sistem hidrologi yang 

terkait dengan unsur-unsur iklim, tanah (topografi, tanah, geologi, 

geomorfologi), dan tata guna lahan. DAS sebagai suatu sistem hidrologi 



 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(gambar 1) menerima input berupa hujan dan menghasilkan keluaran 

berupa aliran air di sungai. Karakteristik aliran yang dihasilkan 

ditentukan oleh masukan dan karakteristik DAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. DAS sebagai Sistem (Seyhan, 1977 dengan 
modifikasi) 

 

Sebagai suatu kesatuan ekosistem, DAS terbagi dalam tiga 

sistem ekologi yaitu; daerah hulu, daerah tengah dan daerah hilir. 

Daerah hulu dicirikan oleh karakteristik; merupakan daerah 

konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, kemiringan 

lereng tinggi (lebih dari 15%), bukan daerah banjir pengaturan 

pemakaian air ditentukan oleh pola drainase serta jenis vegetasi 

umumnya hutan. Daerah hilir mempunyai karakteristik; Merupakan 

daerah pemanfaatan, kerapatan drainase lebih kecil dan kemiringan 

lereng relatif rendah (kurang dari 8%). Daerah tengah merupakan 

daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda 

dengan daerah Hulu dan Hilir DAS (Asdak, 2004). 

Daerah hulu dan hilir secara biofisik memiliki keterkaitan, 

dimana proses-proses yang terjadi di daerah hulu akan memberikan 

dampak terhadap daerah hilir. Erosi yang terjadi di daerah hulu 

bukan hanya menimbulkan dampak penurunan produktifitas lahan 

di wilayah tersebut, akan tetapi juga menimbulkan dampak di 

daerah hilir berupa perubahan fluktuasi debit dan meningkatnya 

transport sedimen sehingga lebih lanjut dapat menyebabkan 

penurunan kapasitas tampung sungai dan memicu terjadinya banjir. 

Daerah hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai 

fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS. Oleh sebab itu 

daerah hulu seringkali menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS 

(Asdak, 2004). 

 
   

B. Dasar Hukum 
 

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);  

2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 



Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 52);  

3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 

10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 11);  

 

C. Gambaran Umum Wilayah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi 

kepulauan terbagi kedalam DAS-DAS yang membagi habis daratan 

menjadi ekosistem kecil DAS yang ada. Kondisi ekosistem DAS di 

kepulauan Bangka Belitung memiliki tipologi yang cukup berbeda, 

sebab jumlah DAS yang ada sangat banyak (433 DAS) dan didominasi 

oleh DAS dengan luasan yang tergolong kecil (<10.000 Ha). Curahan 

presipitasi air hujan yang jatuh kedalam DAS akan cepat dialirkan ke 

hilir DAS dan hanya sebentar tersekap dalam DAS yang kecil, sehingga 

perlu menjaga kondisi ini agar selalu terjaga dengan baik. Tingkat 

ekspolitasi Sumberdaya Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

juga memiliki peranan yang sangat tinggi dalam menyebabkan 

perubahan Kondisi Ekosistem DAS di Kepulauan Bangka Belitung, 

disatu sisi memang memberikan kontribusi ekonomi yang cukup tinggi 

bagi masyarakat, akan tetapi eksploitasi SDA ini seringkali 

mengakibatkan ketidakseimbangan kondisi ekosistem. 

 

 



BAB II 

INVENTARISASI KARAKTERISTIK DAS 

 

A. Nama DAS 

Nama DAS berasal dari nama sungai/ nama daerah setempat 

atau nama-nama pulau. Nama-nama DAS di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung terdapat pada lampiran Tabel 1. 

Jumlah DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 

433 DAS. 357 DAS sudah memiliki nama sedangkan sebanyak 76 DAS 

belum memiliki nama. DAS yang belum memiliki nama merupakan 

DAS pada wilayah pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.  

Nama DAS yang belum memiliki nama di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan gubernur 

setelah dilakukannya inventarisasi oleh instansi terkait.   

 

B. Letak DAS 

Pengertian Letak DAS adalah letak posisi DAS/ posisi geografis 

pada peta DAS. 

 

C. Kodefikasi dan Luas DAS 

Pengertian kodefikasi adalah Kode penamaan DAS dan luas DAS 

merupakan luas polygon daerah tangkapan air dalam DAS. 

  
    



BAB III 

IDENTIFIKASI MASALAH DAN STAKEHOLDER 

 

A. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah untuk penentuan prioritas penanganan 

didasarkan pada tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai. Kerusakan 

DAS merupakan penurunan daya dukung DAS disebabkan oleh 

kegiatan pemanfaatan Sumber Daya DAS. Daya Dukung DAS adalah 

kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian 

ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.  

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung semakin mengalami kerusakan lingkungan dari tahun ke 

tahun. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi 

mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif 

antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan 

cadangan air serta tingginya laju sendimentasi dan erosi. Dampak yang 

dirasakan kemudian adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan 

kekeringan di musim kemarau. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

pun mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai yang mengalami 

pencemaran yang diakibatkan oleh erosi dari lahan kritis, limbah 

rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian (perkebunan) dan 

limbah pertambangan. 

Berdasarkan klasifikasi DAS, DAS yang dipulihkan daya 

dukungnya sebanyak 162 DAS sedangkan DAS yang dipertahankan 

sebanyak 271 DAS. Prioritas pengelolaan DAS diutamakan pada DAS-

DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Dengan dipulihkan dan 

dipertahankannya daya dukung DAS maka tujuan mewujudkan 

kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan, mewujudkan 

kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang optimal 

menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 

Klasifikasi DAS dipertahankan pada lampiran Tabel 2, dan DAS 

dipulihkan terdapat pada lampiran Tabel 3. Prioritas pengelolaan DAS 

pada DAS dipulihkan sesuai lampiran Tabel 4.  

  Secara umum, sungai sangat rentan terhadap pengotoran atau 

pencemaran dari luar. Hal ini disebabkan karena hampir semua 

buangan dan sisa aktivitas manusia dilimpahkan kepada air atau 

dicuci dengan air, dan pada waktu tertentu masuk atau terbuang ke 

dalam badan air sungai. Berdasarkan hasil pemantauan tim peneliti, 

sebagian besar sungai-sungai yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka 



Belitung mengalami penurunan kualitas air, terutama kualitas fisik 

dan kimia.  

Indikasi pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh berbagai faktor, 

yaitu kegiatan pembangunan yang belum terkendali dan tidak 

berwawasan lingkungan, serta masih kurangnya pengetahuan, 

pemahaman dan kesadaran dari para pihak stakerholder pelaku 

kegiatan pembangunan.  

Kerusakan ekosistem akibat penambangan merupakan dampak 

lingkungan jangka panjang, berupa kolam-kolam bekas tambang 

(kolong), lahan kritis (tailing), dan berkurangnya vegetasi.  Saat ini, 

penambangan timah mulai marak di daerah aliran sungai atau pun di 

pantai.  Setidaknya 15 sungai besar di wilayah ini telah rusak yang 

menyebabkan flora dan fauna berada di ambang kepunahan. Ini 

disebabkan banyaknya pelanggaran aturan, dalam bentuk 

penambangan di luar wilayah Kuasa Penambangan (KP) yang telah 

ditetapkan atau menjual hasil penambangan kepada pihak lain selain 

kepada pemilik KP.   

Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi area 

pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai 

pertukaran energi (energy circuits), siklus hidrologi, rantai makanan 

mahkluk hidup (food chains), mempertahankan keanekaragaman 

hayati (diversity patterns), daur nutrien (nutrien cycles) dan pengendali 

ketika terjadi pencemaran (control/cybernetics).  Beberapa contoh 

kerusakan ekosistem misalnyakawasan tererosi dan sungai-sungai pun 

mengalami abrasi, terjadi sedimentasi yang tinggi, pencemaran 

ekosistem sungai dan kematian beberapa biota perairan, dan 

kekeringan. 

Dampak negatif penambangan timah sangat merugikan yaitu 

akan mencemari dan merusak Daerah Aliran Sungai (DAS).  Menurut 

Dubey et al.(2006) dalam Priasty (2014), kegiatan penambangan 

menyebabkan terjadinya perubahan besar pada landscape dan 

berdampak negatif pada ekologi karena hilangnya flora and fauna serta 

kesuburan tanah, menyebabkan erosi, menurunkan kualitas air dan 

menghancurkan komunitas mikrobial. Lebih lanjut pada tahun 2007 

kerusakan hutan akibat kegiatan penambangan timah di seluruh 

wilayah Bangka Belitung, mencapai 400 ribu hektar atau 60 % dari 

total luas hutan.Disebutkan dalam www.bangkapos.com. (2014), 

bahwa kerusakan DAS yang kritis di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung adalah akibat praktek-praktek pertambangan dan pembukaan 

http://www.bangkapos.com/


lahan yang membabibuta yang seharusnya menjadi penahan, 

pelindung, dan penyerapan air hujan.  

Beberapa data empiris yang menunjukkan dampak 

penambangan terhadap DAS diantaranya dikemukan oleh Dewi (2008) 

bahwa sisa pembuangan tanah dari kegiatan tambang timahdapat 

menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai dan kerusakan berat 

pada daerah aliran sungai.Dampak kerusakan DAS tersebut terlihat 

pada daerah-daerah yang mengalami bencana banjir di 

kabupaten/kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 

2013 (BLH Kep. Bangka Belitung, 2013). Terjadinya kerusakan DAS 

mulai dari Kecamatan Mentok, Jebus di Kabupaten Bangka Barat, 

Kecamatan Merawang di Kabupaten Bangka Induk, dan Kabupaten 

Bangka Tengah serta Kabupaten Bangka Selatan. Tingkat kerusakan 

lingkungan hidup di beberapa tempat di Pulau Bangka juga sudah 

sangat mengkhawatirkan, seperti terjadinya pencemaran air Sungai 

Rangkui di kota Pangkalpinang, kerusakan hutan lindung di bukit 

Menumbing Kabupaten Bangka Barat dan kerusakan sepanjang pantai 

Tanjung Ratu di Bangka Selatan serta Pantai Rebo di Kabupaten 

Bangka Induk (BLH Kep. Bangka Belitung, 2013). 

Bencana banjir akibat gangguan terhadap peran dan fungsi 

DAS akibat aktivitas penambangan timah telah dilaporkan misalnya 

Ketua Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bangka 

(FKDAS Bangka) Jauhari menilai bahwa banjir yang terjadi di Desa 

Mapur adalah akibat kerusakan aliran DAS sungai Mapur.  Kondisi 

yang sangat memprihatinkan bahwa ternyata Daerah Aliran Sungaidi 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerusakan yang 

parahyaitu mencapaihampir 90 persenterutamayang berakibat pada 

penurunan kualitas air(www.tribunnews.com tanggal 11 Juni 2013). 

Berdasarkan hasil survei lokasi dan wawancara langsung 

dengan stakeholder terkait, kerusakan DAS di Kecamatan Mentok 

Kabupaten Bangka Barat sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas 

penambangan timah khususnya penambangan timah yang diusahakan 

penduduk setempat.   Sepanjang aliran sungai terjadi pendangkalan 

mulai dari bagian hulu ke hilir yang berdampak pada menurunnya 

debit air dan perubahan fisik air (warna dan aroma) yang merupakan 

sumber air bersih bagi masyarakat setempat. 

Kekhasan permasalahan terkait Pengelolaan DAS pada Provinsi 

Bangka Belitung didasari kenyataan bahwa sebagai wilayah kepulauan 

yang terdiri dari pulau besar dankecil, setiap pulau yang memiliki DAS 

dengan hulu pada daerah perbukitan dan bermuara ke laut 

memberikan gambaran nyata bahwa Pengelolaan DAS sepenuhnya 

http://bangka.tribunnews.com/tag/banjir/


harus mendapat perhatian dari semua pihak dan masyarakat Bangka 

Belitung itu sendiri mengingat bahwa segala dampak yang akan terjadi 

secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat provinsi kepulauan 

ini, berbeda halnya jika dibandingkan dengan provinsi lain yang 

berbatasan langsung secara administrasi dan geografis dengan provinsi 

tetangganya.    

Kerusakan lingkungan di wilayah Bangka Belitung sangat 

specifik yaitu sebagian besar disebabkan oleh aktivitas penambangan 

timah.  Menurut Nurtjahya, et.al. (2008), bahwa dampak utama 

penambangan timah adalahterbentuknya lahan terganggu, rusaknya 

bentang alam danhabitat alami, berkurangnya keanekaragaman 

hayati, sertatimbulnya polusi.   Dampak penambangan timah berarti 

perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha 

eksploitasi timah baik perubahan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan 

maupun lingkungan alam (biofisik) sebagaimana tersaji pada Gambar 

di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Dampak yang Timbul Akibat Aktifitas Penambangan 

 

 

B. Identifikasi Stakeholder 

Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak 

pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan 

kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan 

peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, 

dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya 

berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, 

penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga 

secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin 

kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan 

kesejahteraan masyarakat. 



Perubahan-perubahan kondisi daya dukung DAS perlu 

dilakukan pemantauan oleh stakeholders, DAS-DAS dengan klasifikasi 

DAS dipertahankan dapat menjadi DAS dipulihkan bila daya 

dukungnya menurun. Demikian pula dengan DAS-DAS dengan 

klasifikasi dipulihkan perlu dilakukan tindakan agar dicapai 

kesesuaian daya dukung lingkungan. Pemantauan daya dukung DAS 

dapat dilakukan oleh instansi perangkat daerah maupun instansi 

vertikal kementerian.  

 Pengelolaan DAS dijalankan berdasarkan prinsip kelestarian 

sumberdaya yang menyiratkan keterpaduan antara prinsip 

produktifitas dan konservasi SDA dalam mencapai tujuan pengelolaan 

DAS.  Prinsip keberlanjutan menjadi acuan dalam mengelola DAS, 

dimana fungsi ekologis, ekonomi dan sosial-budaya dari sumberdaya 

dalam DAS dapat terjamin secara berimbang (Kartodihardjo et al. 

2004). Menjaga kelestarian sumberdaya DAS berarti juga menjaga 

kesinambungan aliran sungai pada suatu DAS dari hulu sampai hilir 

dalam kuantitas dan kualitas optimal sepanjang tahun.  Kondisi ini 

dapat dicapai antara lain apabila perangkat kebijakan yang akan 

diterapkan dalam pengelolaan DAS dan konservasi tanah dan air di 

daerah hulu merupakan “alat” mencapai pembangunan sumberdaya 

air dan tanah yang berkelanjutan, sehingga keterpaduan pengelolaan 

DAS dari hulu ke hilir merupakan suatu keharusan (Asdak 1995).  

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa pengelolaan 

DAS harus dilakukan secara terpadu, karena : 

• Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam 

pengelolaan sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya. 

• Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan 

mencakup berbagai bidang kegiatan. 

• Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan 

batas wilayah administrasi pemerintahan. 

• Interaksi daerah hulu sampai hilir dapat berdampak 

negatif maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar 

pihak. 

Apabila DAS dikelola secara sektoral dan tanpa perencanaan 

yang baik, maka upaya yang dilakukan tidak akan memberikan hasil 

yang memuaskan. Oleh karena itu agar pengelolaan DAS yang 

dilakukan dapat memberikan hasil yang baik, maka pengelolaan DAS 

harus dilakukan secara terencana dan terpadu seperti yang 

diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 

P.39/Menhut-II/2009 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS 

Terpadu. 



BAB IV 
RUMUSAN TUJUAN DAN SARAN 

 

A. Tujuan 

Tujuan untuk DAS baik yang dipulihkan maupun DAS yang 

dipertahankan dilakukan dengan mengacu perumusan masalah dan 

mengutamakan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor 

serta wilayah administrasi. 

Terlaksananya koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS. 

Terkendalinya hubungan timbul balik sumberdaya alam dan lingkungan 

DAS dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

 
 

B. Saran 
 

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan poartisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan DAS secara berkelanjutan sehingga dapat 

meingkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Agar masyarakat lebih peduli menjaga dan mengelola DAS sehingga 

dapat berfungsi dengan baik. 

3. Agar semua pihak/ stakeholder baik pemerintah dan lembaga 

lainnya dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan dan berkeadilan.  

4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan Pengelolaan DAS.  



BAB V 
RUMUSAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

 

A. Kebijakan 

Dalam pengelolaan DAS diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan 

tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas,kepedulian dan peran 

serta masyarakat dalam pengelolaan DAS 

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat mempunyai prinsip sebagai 

berikut: 

a. Berbasis potensi lokal 

b. Partisipatif 

c. Terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan  

d. Keterpaduan dan keberlanjutan 

e. Adil dan merata 

f. Mendorong otonomi 

Sasaran dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan 

menjadi sasaran utama, sasaran penentu dan sasaran penunjang. 

Strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan 

daya dukungnya harus mengacu kepadaperumusan tujuan. 

Strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan 

daya dukungnya meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan 

Kebijakan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang ditahankan daya 

dukungnya dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan 

dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta 

wilayah administrasi.  

Kebijakan dalam pengelolaan DAS mengacu pada RPJMD/ Renstra 

tahun 2017-2022 dan 10 tahun kedepan serta dapat dievaluasi per 5 

tahun.  

Pengelolaan DAS terpadu pada dasarnya adalah pengelolaan 

semua kegiatan dalam suatu DAS secara rasional, partisipatif dan 

integratif sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat secara lestari 

atau berkelanjutan (sustainable) dalam arti tidak terjadi kerusakan atau 

penurunan kualitas sumberdaya alam (hutan atau vegetasi, lahan, dan 

air). 

Karena DAS merupakan suatu sistem hidrologi maka bagian-

bagian dalam DAS mulai dari bagian hulu, tengah sampai hilir 

mempunyai hubungan saling ketergantungan yang sangat kuat secara 

hidrologis. Oleh sebab itu suatu kegiatan di salah satu bagian akan 

berpengaruh pada bagian lain terutama bagian hilirnya sehingga setiap 

kegiatan seyogyanya mempertimbangkan kepentingan bagian tengah 

dan hilirnya agar tidak terjadi kerusakan/penurunan kualitas SDA baik 

di bagian itu sendiri maupun di bagian tengah dan hilirnya. 



Keterpaduan pemikiran antara bagian hulu, tengah, dan hilir serta 

antara kegiatan fisik, sosial/budaya dan ekonomi politik di seluruh 

bagian DAS tersebut harus menjadi prinsip dalam pengelolaan suatu 

DAS. Dengan demikian setiap kegiatan pengelolaan DAS harus 

mengikuti kriteria teknis sektoral dan persyaratan kelestarian ekosistem 

DAS. Kriteria teknis sektoral adalah ukuran yang digunakan untuk 

menilai suatu kegiatan teknis sektor tertentu, sedangkan persyaratan 

kelestarian ekosistem DAS adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

guna terwujudnya kondisi ekosistem DAS yang lestari. Kegiatan 

pengelolaan DAS harus mewujudkan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pemanfaatan SDA 

serta antara bagian hulu dan hilir DAS dalam rangka meningkatkan 

daya guna dan hasil guna SDA secara  berkelanjutan. 

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS adalah implementasi  

rencana pengelolaan DAS terpadu oleh instansi teknis sektoral 

(Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD 

Provinsi/Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 

serta masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 

Para pihak tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS 

didasarkan kepada rencana operasional masing-masing yang mengacu 

dan/atau menjabarkan rencana pengelolaan DAS terpadu. Dengan 

demikian program dan kegiatan masing-masing pihak tersebut 

mendukung pencapaian tujuan dan sasarannya sekaligus mendukung 

pencapaian tujuan pengelolaan DAS terpadu yang telah disepakati 

bersama. 

Pola umum pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu antara lain 

meliputi pemanfaatan dan penggunaan; restorasi, rehabilitasi, dan 

reklamasi; serta konservasi sumberdaya alam (hutan, lahan, dan air) 

yang dilaksanakan pada kawasan lindung dan budidaya di bagian hulu, 

tengah dan hilir suatu DAS dengan penjelasan sebagai berikut: 

(1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada Kawasan Budidaya di Bagian 

Hulu, Tengah, dan Hilir DAS 

(a) Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air harus: 

i. Selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan 

budidaya dan sesuai dengan RTRW Provinsi dan 

kabupaten/kota yang telah disahkan;  

ii. Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air 

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

iii. Menunjang terwujudnya luas penutupan vegetasi tetap 

paling sedikit 30% dari luas DAS; 



iv. Mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor, 

dan erosi tanah dengan menerapkan teknik konservasi 

tanah dan air secara memadai termasuk kearifan lokal; 

v. Meningkatkan produktivitas hutan dan/atau lahan 

sesuai dengan daya dukungnya; 

vi. Membatasi luas penggunaan lahan untuk bangunan agar 

daerah resapan air lebih terjamin. 

(b) Restorasi, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan 

harus: 

i. Selaras dengan program pembangunan wilayah yang 

telah disahkan; 

ii. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan 

menerapkan teknologi tepat guna; 

iii. Mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor 

dan erosi tanah dengan menerapkan teknik konservasi 

tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal; 

iv. Menunjang memulihkan unsur biotik dan abiotik 

kawasan hutan melalui peningkatan tutupan vegetasi 

hutan dan kemampuan lahan di areal bekas 

pertambangan. 

v. Selaras dengan program pembangunan wilayah yang 

telah disahkan; 

(c) Konservasi Hutan, Tanah dan Air harus: 

i. Selaras dengan program pembangunan wilayah yang 

telah disahkan; 

ii. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan 

menerapkan teknologi tepat guna; 

iii. Mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor 

dan erosi tanah dengan menerapkan teknik konservasi 

tanah dan air yang memadai termasuk kearifan lokal; 

iv. Mencegah perambahan hutan, kebakaran hutan dan 

pencurian flora dan fauna; 

v. Mencegah terjadinya polusi/pencemaran tanah dan air; 

vi. Meningkatkan kegiatan pelestarian hutan dan 

keanekaragaman hayati. 

(2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada Kawasan Lindung pada 

Bagian Hulu, Tengah dan Hilir DAS 

(a) Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air 

harus: 



i. Selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan lindung 

sesuai dengan RTRW Provinsi dan kabupaten/kota yang 

telah disahkan.  

ii. Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air 

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

iii. Mempertahankan dan memperbaiki kondisi tata air DAS. 

Pemanfaatan agar dapat mendukung kuantitas, kualitas 

dan distribusi air dalam DAS sepanjang tahun; 

iv. Menunjang pencegahan terjadinya banjir, kekeringan, 

tanah longsor dan erosi tanah dengan menerapkan 

teknik konservasi tanah dan air yang memadai termasuk 

kearifan lokal 

v. Meningkatkan luas penutupan vegetasi tetap agar  

tercapai luas penutupan vegetasi tetap semaksimal 

mungkin di bagian hulu DAS; 

vi. Mempertahankan dan memperbaiki kondisi tata air DAS;  

vii. Mampu meningkatkan kuantitas, kualitas dan 

distribusi air dalam DAS sepanjang tahun; 

viii. Meningkatkan dan mempertahankan penutupan hutan 

mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan intrusi air 

laut; 

ix. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan 

masyarakat dalam melestarikan kawasan lindung. 

(b) Restorasi Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan 

Lahan harus: 

i. Selaras dengan program pembangunan wilayah yang 

telah disahkan; 

ii. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan 

menerapkan teknologi tepat guna; 

iii. Mencegah terjadinya banjir, kekeringan, erosi dan tanah 

longsor dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan 

air yang memadai termasuk kearifan lokal; 

iv. Menunjang pemulihan unsur biotik dan abiotik kawasan 

hutan melalui peningkatan tutupan vegetasi hutan dan 

kemampuan lahan di areal bekas pertambangan. 

(c) Konservasi Hutan, Tanah dan Air harus:  

i. Selaras dengan program pembangunan wilayah yang 

telah disahkan; 

ii. Melindungi dan melestarikan kualitas sumberdaya 

hutan, lahan dan air dengan menerapkan teknik 



konservasi hutan, tanah dan air yang memadai termasuk 

kearifan lokal; 

iii. Mencegah terjadinya polusi/pencemaran tanah dan air; 

iv. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan 

masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 

termasuk jasa lingkungan sehingga terwujud kelestarian 

hutan. 

v. Mencegah perambahan hutan, kebakaran hutan dan 

pencurian flora dan fauna; 

vi. Meningkatkan dan mempertahankan penutupan hutan 

mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan intrusi air 

laut. 

 

B. Program 

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan 

DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor 

terkait, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak 

pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun 

masyarakat. 

Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh 

pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun 

dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Implementasi spesifik dari kegiatan pemebrdayaan masyarakat mengacu 

pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing 

instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku 

kepentingan di dalam rencana pengelolaan DAS. 

Program ini memiliki komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sumberdaya Alam  

2. Tindakan untuk meminimumkan laju degradasi dan memperbaiki 

sumberdaya alam 

3. Pengelolaan sumberdaya alam: lahan, hutan dan Air 

4. Diversifikasi Mata Pencaharian  

Prinsip pelaksanaan pengelolaan DAS untuk DAS yang akan 

dipertahankan daya dukungnya meliputi: 

a. pemanfaatan  lahan  ditekankan  pada  upaya  memelihara  

produktivitas dan keutuhan ekosistem; 

b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada upaya menjaga fungsi 

hidrologis; 

c. pengelolaan    vegetasi    ditekankan    pada    upaya    

mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan 

dan ekosistem. 



Implementasi kegiatan pemberdayaan  masyarakat  

diselenggarakan  oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana 

yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para 

pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. 

Implementasi  spesifik  dari  kegiatan  pemberdayaan  

masyarakat  mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

dari masing-masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para 

pemangku kepentingan di dalam rencana pengelolaan DAS. 

Dalam pemanfaatan Sumber Daya Air dengan pemanfaatan kolong 

sebagai sumber air dan dapat dijadikan wisata alam bagi pariwisata. 

Dalam pelaksanaan pemnafaatan sumber daya DAS harus mengacu 

pada Rencana DAS Terpadu dan RTRW Provinsi.  

Pengendalian banjir pada dasarnya dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, namun yang penting adalah dipertimbangkan secara 

keseluruhan dan dicari sistem yang optimal. Adapun masing-masing 

cara penanganan banjir akan diuraikan seperti tersebut di bawah ini. 1. 

Normalisasi Alur Sungai dan Tanggul Normalisasi sungai merupakan 

usaha untuk memperbesar kapasitas dari pengaliran dari sungai itu 

sendiri. Penanganan banjir dengan cara ini dapat dilakukan pada 

hampir seluruh sungai di bagian hilir. Faktor-faktor yang perlu pada 

cara penanganan ini adalah penggunaan penampang ganda dengan 

debit dominan untuk penampang bawah, perencanaan alur yang stabil 

terhadap proses erosi dan sedimentasi dasar sungai maupun erosi 

tebing dan elevasi muka air banjir. 2. Pembuatan Alur Pengendali Banjir 

(Flood Way) Pembuatan Flood Way dimaksudkan untuk mengurangi 

debit banjir pada alur sungai lama dan mengalirkannya melalui flood 

way. Pembuatan flood way dapat dilakukan apabila kondisi setempat 

sangat mendukung, misalnya tersedianya alur sungai yang akan 

digunakan untuk jalur flood way. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam perencanaan pembuatan flood way antara lain adalah :  

• Sulit tidaknya dilaksanakan normalisasi sesuai dengan debit 

design pada alur lama yang melewati kota; • Sulit tidaknya pembebasan 

tanah apabila dilakukan normalisasi atau flood way; • Kondisi alur lama 

yang berbelok-belok terlalu jauh untuk menuju ke laut sangat tidak 

menguntungkan dari segi hidrologis; • Terdapatnya jalur untuk alur 

baru yang lebih pendek menuju ke laut dengan menggunakan sungai 

kecil yang ada; • Tidak terganggunya pemanfaatan sumber daya air yang 

ada; • Besar kecilnya dampak negatif (sosial-ekonomi) yang ditimbulkan.  

 

                        



Gambar 2.1. Flood Way  

 

 

 

 

 

 

 

3. Pembuatan Retarding Basin  Pada pembuatan Retarding Basin, 

daerah depresi sangat diperlukan untuk menampung volume air banjir 

yang akan datang dari hulu, untuk sementara waktu dan kemudian 

melepaskan kembali saat banjir surut. Penanganan banjir dengan cara 

ini sangat tergantung dari kondisi lapangan. Sedangkan daerah 

cekungan atau depresi yang dapat dipergunakan untuk kolam banjir 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : • Daerah cekungan yang 

akan digunakan sebagai daerah retensi harus merupakan daerah yang 

tidak efektif pemanfaatannya dan produktifitasnya rendah. • 

Pemanfaatan retarding basin harus bermanfaatdan efektif untuk daerah 

yang ada di bagian hilirnya.  

• Daerah tersebut harus mempunyai potensi dan efektif untuk 

dijadikan sebagai daerah retensi • Daerah tersebut harus mempunyai 

area atau volume tampungan yang besar Adapun bangunan yang 

diperlukan dalam penanganan banjir dengan cara ini yaitu : • Tanggul 

kolam penampungan • Pintu pengatur kolam  
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5. Waduk Pengendali Banjir Waduk yang mempunyai faktor tampungan 

yang besar berpengaruh terhadap aliran air di hilir waduk. Dengan 

kata lain waduk dapat merubah pola inflow-outflow hidrograf. 

Perubahan outflow hidrograf di hilir waduk biasanya menguntungkan 

tehadap pengendalian banjir yang lebih kecil dan adanya 

perlambatan banjir. Pengendalian banjir dengan waduk biasanya 

hanya dapat dilakukan pada bagian hulu dan biasanya dikaitkan 

dengan pengembangan sumber daya air. Beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pembangunan waduk antara lain : • Fungsi 

waduk untuk pengendali banjir agar mendapatkan manfaat yang 

lebih besar harus didesain atau dilengkapi dengan pintu pengendali 



banjir, sehingga penurunan debit banjir di hilir waduk akan lebih 

besar atau perubahan antara inflow dan outflow hidrograf yang 

besar. • Alokasi volume waduk untuk pengendali banjir berbanding 

lurus dengan penurunan outflow hidrograf banjir di hilir waduk atau 

dengan kata lain semakin besar volume waduk maka semakin besar 

pula penurunan outflow hidrograf banjir di hilir waduk • Operasional 

dan pemeliharaan dari waduk yang mempunyai pintu pengendali 

banjir memerlukan biaya yang besar tetap akan menurunkan atau 

kolam daerah yang dilindungi dari banjir Inflow outlow memperkecil 

biaya normalisasi dan pemeliharaan dari sungai di bagian hilir 

waduk • Untuk memjaga keandalan dari pintu pengendali banjir 

sebaiknya pengoperasian dari pintu pengendali banjir dilakukan 

secara otomatis dan dilengkapi dengan operasi secara manual (untuk 

keadaan darurat) • Pada waktu multi purpose perlu adanya analisa 

inflow-outflow hidrograf untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

waduk terhadap debit banjir di hilir waduk • Diperlukan penelusuran 

banjir atau flood routing yang dimaksudkan untuk mengetahui 

karakteristik hidrograf outflow atau keluaran yang sangat diperlukan 

dalam pengendalian banjir.  (Ir. Sugiyanto, Pengendalian Banjir, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua kegiatan tersebut diatas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengalirkan debit banjir ke laut secepat mungkin dengan kapasitas 

cukup di bagian hilir dan menurunkan serta memperlambat debit di 

hulu, sehingga tidak mengganggu daerah aliran sungai. Dari beberapa 

macam pengendalian banjir diatas, maka salah satu alternatif 

pengendalian banjir yang dipilih adalah perencanaan normalisasi 

sungai.  

Normalisasi Sungai Normalisasi sungai terutama dilakukan 

berkaitan dengan pengendalian banjir, yang merupakan usaha untuk 

memperbesar kapasitas pengaliran sungai. Hal ini dimaksudkan untuk 

menampung debit banjir yang terjadi untuk selanjutnya disalurkan 

sedimentasi Alokasi vol. Waduk untuk yang lain Alokasi vol. Waduk 



untuk pengendalian banjir ke sungai yang lebih besar atau langsung 

menuju ke muara/laut, sehingga tidak terjadi air limpasan dari sungai 

tersebut.  Pekerjaan normalisasi alur aliran sungai pada dasarnya 

meliputi kegiatan yang terdiri dari : • Perhitungan debit banjir rencana • 

Analisa kapasitas awal sungai (existing capacity analisis) • Perhitungan 

penampang melintang dan memanjang sungai rencana • Melakukan 

sudetan pada alur sungai meander • Menentukan tinggi jagaan • 

Menstabilkan alur terhadap erosi, longsoran  • Perencanaan Tanggul  • 

Tinjauan pengaruh  back water akibat pasang surut  

Perhitungan Debit Banjir Rencana Ada beberapa metode untuk 

memperkirakan laju aliran puncak (debit banjir). Metode yang dipakai 

pada suatu lokasi lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan data. 

Dalam praktek, perkiraan debit banjir dilakukan dengan beberapa 

metoda, dan debit banjir rencana ditentukan berdasarkan pertimbangan 

teknis (engineering judgement). Debit banjir rencana hasil perhitungan 

itu nantinya untuk mendimensi penampang sungai yang akan 

dinormalisasi.  Perhitungan debit banjir rencana dibagi menjadi dua, 

yaitu : a. Debit Banjir Rencana berdasarkan Curah Hujan Besarnya 

debit banjir sungai ditentukan oleh besarnya curah hujan, waktu hujan, 

luas daerah aliran sungai dan karakteristik daerah aliran sungai itu. 

Untuk menghitung debit banjir rencana berdasarkan curah hujan dapat 

digunakan metode FSR Jawa Sumatra, Rasional, Melchior, Weduwen, 

Haspers, dan Gama I. b. Debit Banjir Rencana Berdasarkan Data Debit 

Besarnya debit banjir sungai ditentukan oleh besarnya debit, waktu 

hujan, dan luas daerah aliran sungai. Untuk menghitung debit banjir 

rencana berdasarkan debit dapat digunakan Metode Hidrograf Satuan, 

dan Passing Capacity.  

Dalam hal didapatkan data debit yang cukup panjang secara 

statistik dan probabilistik dapat langsung dipergunakan metode analisa 

frekuensi dengan tidak meninjau kejadian Curah Hujannya. Akan tetapi 

bila data debit tidak ada atau kurang panjang perlu dikumpulkan data 

curah hujan.  

Analisa Frekuensi   Analisa frekuensi adalah kejadian yang 

diharapkan terjadi, rata-rata sekali setiap N tahun atau dengan 

perkataan lain tahun berulangnya N tahun. Kejadian pada setiap kurun 

waktu tertentu tidak berarti akan terjadi sekali setiap 10 tahun akan 

tetapi terdapat suatu kemungkinan dalam 1000 tahun akan terjadi 100 

kali kejadian 10 tahunan.  Data yang diperlukan untuk menunjang teori 

kemungkinan ini adalah minimum 10 besaran hujan atau debit dengan 

harga tertinggi dalam setahun, jelasnya diperlukan data minimal 10 

tahun.  



Program dan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan 

pembangunan konservasi tanah dan air, meliputi: 

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara sipil teknis : pembuatan 

gully plug dan Dam Penahan 
 

Dam Penahan 

Dam Penahan (DPn) adalah bendungan kecil yang lolos air dengan 
konstruksi bronjong batu, pasangan batu spesi atau trucuk 
bambu/kayu  dibuat  pada  alur  jurang  dengan  tinggi  

maksimum  4 meter yang berfungsi untuk 
mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi dan aliran 

permukaan (run off). 
 
Persyaratan teknis lokasi DPn : 
a.  Luas DTA 10 – 30 Ha; 
b.  Kemiringan alur  35%; 
c.  Tinggi maksimu 4 meter; 
d.  Kemiringan rata-rata DTA 10% – 35%; 

 Untuk DPn yang secara seri, persyaratan luas DTA mengikuti 
kondisi lapangan; 

 Dengan tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi dan 
mampu menampung aliran permukaan besar; dan/atau; 
Merupakan lokasi penanganan dampak bencana alam. 
 
Data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembuatan DAM 
Penahan : 
a.  Topografi lokasi bangunan; 
b.  Penutupan dan pola tanam; 

c.  Tanah (jenis, tekstur, permeabilitas) 
d.  Luas DTA; 
e.  Kemiringan rata-rata DTA; 
f.   Tinggi Muka Air (H). 
g.  Tinggi Muka Air Rendah (H); 

h.  Lebar Dasar Alur Rata-Rata (B); 
i.   Lebar Penampang Atas Alur Rata-Rata (B). 

 

Pelaksanaan pembuatan Dam Penahan mengacu pada Peraturan 

Direktur Jenderal PDASHL Nomor : P.6/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017 

tentang Petunjuk Teknis Bangunan Konservasi Tanah dan Air. Salah 

satu  contoh  gambar  rencana  dam  penahan  type  batu  bronjong, 

dengan tinggi = 2,5 meter dan  Lebar = 9 meter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Gambar Potongan Tampak Atas (A) dan Potongan A-A 
 

 
 
 

1.  Gambar Potongan Melintang Saluran



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Gambar Potongan Melintang Saluran 
 
 
3.2  Pengendali Jurang (Gully Plug ) 

 

Gully Plug   (GP)   adalah   upaya   teknik   konservasi   tanah   untuk 
mencegah/ mengendalikan  erosi  jurang  agar  tidak  meluas  dan 

berkembang sehingga merusak lingkungan sekitarnya. 
 

Persyaratan teknis lokasi GP : 
 

a.  Kemiringan DTA > 35 % dan terjadi erosi parit/alur; 

b.  Pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka; 
c.   Luas DTA 1 - 5 ha; 
d.  Kemiringan alur ≤ 10%; 
e. Tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi dan mampu menampung 

aliran permukaan yang besar; dan/atau 
f.    Merupakan lokasi penanganan dampak bencana alam. 

 
Data teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembuatan DAM 
Penahan : 

 

a. Data primer 
Data primer diperoleh dengan cara survey dan pengukuran 

dilapangan, meliputi : 

1. Topografi lokasi bangunan; 
2. Penutupan dan pola tanam; 

3. Tanah (jenis, tekstur, permeabilitas). 
4. Luas DTA; 
5. Kemiringan rata-rata DTA; 
6. Kemiringan alur; 
7. Tinggi Muka Air (H); 

8. Tinggi Muka Air Rendah (H); 
9. Lebar Dasar Alur Rata-Rata (B); 

10. Lebar Penampang Atas Alur Rata-Rata (B).



 
 
 

b. Data Sekunder 

Data sekuder dapat diperoleh dengan cara pengumpulan data 
yang telah ada/tersedia di instansi pemerintah/swasta meliputi ; 

1. Administrasi wilayah. 
2. Sosial ekonomi masyarakat. 
3. Erosi dan sedimentasi. 

4. Curah hujan (jumlah, intensitas dan hari hujan). 
 

Pelaksanaan pembuatan Pengendali Jurang/Gully Plug (GP) mengacu 
pada  Peraturan  Direktur  Jenderal  PDASHL  Nomor  :  P.6/PDASHL 

/SET/KUM.1/8/2017 tentang Petunjuk Teknis Bangunan Konservasi 
Tanah dan Air. Salah satu contoh Gambar rencana GP dengan ukuran 
tinggi = 2 meter dan lebar = 5 meter sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Gambar Penampang Saluran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Gambar Tampak Atas



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Gambar Melintang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Gambar Potongan B-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Layout Penempatan bronjong



 
 
 
3.3  Pelaksanaan Pembuatan Bangunan KTA 

 
Persiapan 

a. Perencanaan 
 

1) Analisis penetapan lokasi kegiatan KTA melalui desk analysis 

dan survey calon lokasi (groundcheck). 
2) Pengukuran/pemetaan. 

 

b. Penyiapan Tim Pelaksana 

1) Penyiapan Tim Administrasi. 
2) Penyiapan    Tim    Penyusun    Rancangan,    Tim    Pengawas, 

Pendamping. 
3) Pelatihan    Tim    Penyusun    Rancangan,    Tim    Pengawas, 

Pendamping. 
 

c.  Penyusunan rancangan kegiatan oleh Tim Penyusun Rancangan 

1) Tim Penyusun rancangan dapat terdiri dari unsur BPDASHL, 
Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota, Dinas PU Kabupaten/Kota, 
yang   ditetapkan   melalui   Surat   Keputusan   (SK)   Kepala 

BPDASHL. Khusus untuk DPi wajib melibatkan PU 
Kabupaten/Kota. 

2) 1  (satu)  Tim  Penyusun  rancangan  DPn  dapat  menyusun 
rancangan 5 unit DPn. 

3) 1 (satu) Tim Penyusun rancangan dapat menyusun rancangan 

10 unit gully plug. 
4) Apabila  penyusunan  rancangan  dilaksanakan  oleh  Pihak  III, 

maka  harus  dibentuk  Tim  Pengendali  Pekerjaan  yang  dapat 

terdiri dari unsur BPDASHL, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas 
PU Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi dan ditetapkan dengan 

Surat Keputusan (SK) Kepala BPDASHL. 
5) Rancangan  disusun  (Sun)  oleh  Tim  Penyusun  Rancangan, 

dinilai (Lai) oleh Kepala Seksi Program BPDASHL, kecuali DPi 
dinilai  oleh  Kepala  Seksi  pada  Dinas  PU  Kab/Kota  dan  di 
sahkan (Sah) oleh Kepala BPDASHL. 

 

d. Persiapan 

1) Pertemuan    dengan    masyarakat/kelompok    dalam    rangka 
sosialisasi rencana pelaksanaan pembuatan DPn. 

2) Pembentukan organisasi dan penyusunan program kerja. 
3) Lahan yang terpakai untuk badan bendung, daerah genangan, 

saluran air, bangunan pelimpah, jalan dan sarana yang lain 

tidak disediakan anggaran ganti rugi. 
 

e.  Pengadaan sarana dan prasarana 

Pengadaan  peralatan/sarpras  diutamakan  untuk  jenis  peralatan 
dan bahan habis pakai yang bertujuan untuk memperlancar 
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

 
f.  Pelaksanaan Pembuatan 
1. Dam penahan 

a. Persiapan Lapangan 

1) Pembersihan lapangan 
Pembersihan    lapangan    dilakukan    pada    sekitar    lokasi 

pembangunan DPn  dari pepohonan, semak belukar, dll yang 
dapat mengganggu jalannya pekerjaan. 

 

2) Pengukuran  kembali dan pematokan



 
 
 

Lokasi yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran 
kembali sekaligus memberi patok yang bertujuan untuk 
menentukan   posisi   dan   letak   bangunan,   letak   saluran 

pelimpah dan bak penenang. 
 

 
 

3) Pemasangan bouwplank 
Papan  bangunan(bouwplank)  berfungsi  untuk  mendapatkan 

titik-titik bangunan yang diperlukan sesuai dengan hasil 
pengukuran. 

 

Syarat-syarat memasang bouwplank : 

a) Kedudukannya harus kuat dan tidak mudah goyah. 
b) Berjarak  cukup  dekat  dari  rencana  galian,  diusahakan 

bouwplank tidak goyang akibat pelaksanaan galian. 
c)  Terdapat titik atau dibuat tanda-tanda. 

d) Sisi atas bouwplank harus terletak satu bidang (horizontal) 
dengan papan bouwplank lainnya. 

e)  Letak kedudukan bouwplank  harus seragam (menghadap 

kedalam bangunan semua). 
f)  Garis  benang  bouwplank  merupakan  as  (garis  tengah) 

daripada pondasi dan dinding batu bata. 
 

Bentuk  hasil  pemasangan  bouwplank  dapat  dilihat  pada 

gambar berikut : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Cara pemasangan bouwplank 
 

b. Pekerjaan pembuatan 
1) Pemasangan profil 

Pembuatan dan pemasangan profil bangunan dimaksudkan 
untuk menentukan batas, ukuran, dan bentuk bangunan. 
Profil dapat dibuat dari kayu atau bambu yang lurus atau 

bahan lain yang sesuai dengan rancangan. 
 

2) Penggalian pondasi bangunan 

Penggalian pondasi dilakukan dengan cara menggali tanah 
sepanjang badan bendung dengan kedalaman secukupnya 
sesuai dengan rancangan yang telah disusun. 

 

3) Penganyaman/pembuatan bronjong 

Bronjong kawat merupakan kotak yang terbuat dari anyaman 
kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu 
untuk mecegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi- 

tepi sungai, yang proses pengayamannya menggunakan mesin 
maupun manual.



 
 
 

Spesifikasi teknis bronjong kawat sebagai berikut : 
a) Bronjong kawat harus kokoh. 

b) Bentuk  anyaman  heksagonal  dengan  lilitan  ganda  dan 
berjarak 40 mm serta harus simetri. 

c) Lilitan  harus  erat,  tidak  terjadi  kerenggangan  hubungan 
antara kawat sisi dan kawat anyaman. 

d) Jumlah  lilitan  minimum  3  kali  sehingga  kawat  mampu 

menahan beban dari segala urusan. 
e) Toleransi ukuran kotak bronjong kawat (panjang, tinggi dan 

lebar) sebesar 5 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 Spesifikasi teknis bronjong DPn 
 

4) Pemasangan bronjong 

Metode pemasangan bronjong kawat, sebagai berikut : 
a) Pemasangan  bronjong  dilakukan  lapis  demi  lapis  agar 

bronjong  yang  satu  dengan  yang  lainnya  yang  terdapat 
dalam satu lapisan dapat diikat dengan baik dan kuat. 

b) Keranjang   bronjong   harus   dibentangkan   dengan   kuat 
untuk memperoleh bentuk serta posisi yang benar dengan 

menggunakan batang  penarik  atau  ulir  penarik  kecil 
sebelum pengisian   batu   ke   dalam   kawat   bronjong. 
Sambungan antara  keranjang  haruslah  sekuat  seperti 

anyaman itu sendiri. Setiap segi enam harus menerima 
paling sedikit tiga lilitan kawat pengikat dan kerangka 

bronjong antara segi enam tepi paling sedikit tiga lilitan. 
Paling sedikit 15 cm kawat pengikat harus ditinggalkan 

sesudah pengikatan terakhir dan dibengkokkan ke dalam 
keranjang. 

c) Pemasangan  bronjong  dilakukan  lapis  demi  lapis  agar 
bronjong yang satu dengan yang lainnya yang terdapat 

dalam satu lapisan dapat diikat dengan baik dan kuat.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11 Tata cara pemasangan bronjong 
 

5) Pengisian bronjong 
Metode pemasangan bronjong kawat, sebagai berikut : 

a) Diameter batu yang dipilih berukuran lebih besar dari pada 
lubang anyaman bronjong. 

b) Batu harus dimasukkan satu demi satu sehingga diperoleh 

kepadatan maksimum dan rongga seminimal mungkin. 
c) Pemasangan  bronjong  dilakukan  lapis  demi  lapis,  mulai 

dari lapisan yang paling bawah sesuai dengan desain DPn 

pada rancangan teknis. 
 

6) Pengikatan bronjong 

Pemasangan bronjong kawat pada dasar bendungan perlu 
dilengkapi dengan cerucuk yang terbuat dari besi, kayu, 

bambu dll. yang berfungsi untuk memperkuat dan 
memperkokoh badan bendung. Sedangkan kawat di atasnya 
diikat menggunakan kawat yang telah digalvanisir yang 

berdiameter 3 mm. 
 

7) Pembuatan saluran pelimpah (spillway) 
Bangunan pelimpah adalah bangunan pelengkap dari suatu 

bendungan yang berguna untuk mengalirkan kelebihan air 
reservoir agar bangunan tetap aman pada saat terjadi banjir. 
Pembuatan saluran pelimpah dilakukan setelah pemasangan 

bronjong lapisan teratas selesai dikerjakan. ukuran spillway 
disesuaikan dengan debit banjir maksimum lokasi tersebut, 

semakin tinggi debit banjir maka semakin besar ukuran 
spillway. 

 

8) Pembuatan bak penenang 
Bak penenang berfungsi untuk untuk mencegah turbulensi 
air yang dapat menggerus samping kiri dan kanan sungai 
sehingga  menyebabkan  daya  tahan  DPn  terhadap  tekanan 

arus sungai  menjadi  berkurang.  Pembuatan bak penenang 
dilakukan setelah pemasangan bangunan utama/bronjong 

selesai dilakukan.



 
 
 

2. Pengendali Jurang/Gully Plug (GP) 

a. Persiapan Lapangan 
1) Pembersihan lapangan 

Pembersihan lapangan dilakukan pada sekitar lokasi 
pembangunan DPn  dari pepohonan, semak belukar, dll yang 
dapat mengganggu jalannya pekerjaan. 

 

2) Pengukuran  kembali dan pematokan 
Lokasi yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran 

kembali sekaligus memberi patok yang bertujuan untuk 
menentukan posisi dan letak bangunan, letak saluran 
pelimpah dan bak penenang. 

 

3) Pemasangan bouwplank 

Papan bangunan (bouwplank) berfungsi untuk mendapatkan 

titik-titik bangunan yang diperlukan sesuai dengan hasil 
pengukuran. 

 

Syarat-syarat memasang bouwplank : 

a) Kedudukannya harus kuat dan tidak mudah goyah. 
b) Berjarak  cukup  dekat  dari  rencana  galian,  diusahakan 

bouwplank tidak goyang akibat pelaksanaan galian. 
c)  Terdapat titik atau dibuat tanda-tanda. 
d) Sisi   atas   bouwplank   harus   terletak   satu   bidang 

(horizontal) dengan papan bouwplank lainnya. 
e)  Letak kedudukan bouwplank harus seragam (menghadap 

kedalam bangunan semua). 
f)  Garis  benang  bouwplank  merupakan  as  (garis  tengah) 

daripada pondasi dan dinding batu bata. 
 

Bentuk hasil pemasangan bouwplank dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12 Cara pemasangan bouwplank 
b. Pekerjaan pembuatan 

1) Pemasangan profil 

Pembuatan dan pemasangan profil bangunan dimaksudkan 

untuk menentukan batas, ukuran, dan bentuk bangunan. 
Profil dapat dibuat dari kayu atau bambu yang lurus atau 
bahan lain yang sesuai dengan rancangan.



 
 
 

2) Stabilisasi ujung jurang dilakukan melalui : 
 

a) Pembuatan teras-teras dan bangunan terjunan air yang 

terbuat dari bahan batu, bambu, dan atau kayu. 
 

b) Pelandaian lereng (filling dan shaping). 
 

c)  Pembuatan saluran diversi mengelilingi bagian atas lereng. 
 

3) Stabilisasi tebing jurang dilakukan melalui : 
 

a)  Pelandaian lereng/tebing 
 

b) Pelandaian    tebing    dimaksudkan    untuk    mengurangi 
kemiringan tebing yang terlalu curam/membahayakan. 

 

c)  Penguatan lereng/tebing (rip rap/bank sloping) 
 

Penguatan lereng/tebing dapat dibuat dari pasangan batu 
kali, gebalan rumput/geojute. 

 

4) Stabilisasi dasar jurang (gradient stabilization) terhadap 
bangunan pengendali lolos air dan bangunan pengendali tidak 

lolos air. 
 

a) Jenis bangunan pengendali jurang yang dapat meloloskan 
air adalah sebagai berikut : 

 

i. Pasangan batu kosong (loose rock) dapat dibuat sebagai 
bangunan terjunan (gully drop) atau sebagai badan 

bendung. 
 

ii. Bronjong   kawat   (wire-boundloose    rock)   bentuknya 

hampir sama    dengan    pasangan    batu    kosong, 
perbedaanya tipe ini diikat dengan bronjong kawat agar 

membentuk kesatuan yang kuat. 
 

iii. Pagar  kawat  tunggal  (single  fence)  yang  terbuat  dari 
pagar kawat yang diperkuat dengan patok besi yang 

ditanamkan sedalam 60 cm pada dasar jurang dengan 
jarak patok maksimal 1,2 m dan diisi dengan batu belah 
pada bagian hulu jurang. 

 

iv. Pagar kawat ganda (double fence) 
 

v. Terdiri dari 2 pagar kawat yang berjarak ± 0,6 m dan 
diperkuat dengan patok besi seperti pada tipe single 

fence. Batu diisi diantara pagar kawat. Bangun ini dapat 
dibangun bila debit puncak tidak melebihi 0,7 m3/detik 

dan beban yang dibawa berupa material halus. Tinggi 
bangunan tidak boleh lebih tinggi dari 1,8 m. 

 

vi. Terucuk dapat dibuat dari kayu atau bambu. Tipe ini 
sangat cocok   dilakukan   pada   daerah   yang   sulit 

mendapatkan material batu dll. 
 

b) Jenis  bangunan  pengendali  jurang  yang  tidak  dapat 
meloloskan air (non porous) adalah sebagai berikut : 

 

i. Pasangan batu bata dan beton. 

ii. Papan (wood dams).



  

 
 
 

5) Pembuatan bangunan pengendali 
jurang 

 

Bentuk, ukuran, letak dan bahan bangunan disesuaikan 
dengan rancangan yang telah disusun. Hal-hal yang 
harus diperhatikan dalam pembangunan gully plug 

sebagai berikut : 
 

a) Pada bangunan yang dibuat dari batu bronjong, 
ukuran batu harus lebih besar dari ukuran lubang 
bronjong dan bahan bronjong dapat dibuat dari kawat. 

 

b) Pada  bangunan  yang  menggunakan  tanah  dipilih  

jenis tanah tipe lempung (clay) dan dilakukan 
pemadatan selapis demi selapis. Setelah selesai 

pemadatan tanah dilakukan penutupan dengan 
gebalan rumput. 

 

c)  Pada  bangunan  yang  dibuat  dari  terucuk  
kayu/bambu, tiang penyanggah harus masuk ke 
dalam tanah 0,5 m atau lebih tergantung   kondisi   

tanah   dasar   saluran/jurang tempat akan dibuat 
bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB VI 

RUMUSAN BENTUK DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN 

 

A. Bentuk  

Rencana pengelolaan DAS dapat dilakukan oleh Forum Koordinasi 

Pengelolaan DAS Provinsi dengan wewenang tertinggi di Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung dan Forum mempunyai kedudukan sebagai 

lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis terkait 

pengelolaan DAS.  

Hubungan Forum dengan instansi atau lembaga lain pada dasarnya 

bersifat konsultatif, koordinatif dan komunikatif.   

Efektivitas FK-PDAS dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana 

koordinasi sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

Pengelolaan DAS Terpadu mencapai tujuannya. Untuk mengefektifkan 

fungsi FK-PDAS sebagai sarana koordinasi, maka lembaga ini harus 

mempunyai organisasi birokratis yang kompeten dalam mendukung 

perannya sebagai sarana koordinasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan 

DAS Terpadu. 

Kondisi dan karakteristik sosial, ekonomi dan fisik DAS berbeda antara 

satu lokasi dengan lokasi lainnya. Oleh karena itu, adalah tidak tepat 

untuk membuat suatu desain organisasi FK-PDAS yang berlaku untuk 

semua DAS. Agar dapat berperan secara optimal, maka struktur 

organisasi internal FK-PDAS harus disesuaikan dengan kebutuhan 

setempat.  Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan 

DAS terpadu harus memutuskan secara musyawarah desain struktur 

organisasi FK-PDAS.  

Dalam struktur organisasi yang disepakati, harus ditetapkan secara 

jelas dan tegas mengenai tugas dan fungsi dari setiap elemen organisasi 

dan harus ada uraian yang jelas mengenai jalur otoritas dan 

komunikasi dalam struktur organisasi tersebut. Jabatan-jabatan dalam 

organisasi diisi oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 

pengelolaan DAS terpadu. 

 



  

(a) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)     FK-

PDAS 

Kedudukan, fungsi, mekanisme kerja, struktur organisasi internal 

dan pembiayaan FK-PDAS perlu diatur dalam Anggaran Dasar (AD) 

dan Anggaran Rumah Tangga (ART).  Para pihak perlu melakukan 

musyawarah untuk  merumuskan AD/ART secara bersama-sama. 

AD/ART yang telah disepakati perlu dikonsultasikan dengan 

pemerintah setempat. 

(b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Kelembagaan 

Implementatif  yang Bersifat Sektoral dalam Pengelolaan DAS  

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kelembagaan 

implementatif  yang bersifat sektoral dalam pengelolaan DAS.  Sebagai 

pelaksana di lapangan, maka SPKD harus mensinkronkan rencana 

kegiatannya dengan rencana pengelolaan DAS terpadu yang telah 

disahkan pemerintah tersebut.  

Sebelum mengajukan usulan kegiatannya yang terkait dengan 

pengelolaan DAS ke instansi  yang menjadi atasannya, maka usulan 

tersebut harus dikonsultasikan dengan lembaga koordinasi pengelolaan 

DAS yang terkait untuk dilihat konsistensinya dengan rencana 

pengelolaan DAS terpadu yang telah disahkan. 

(c) Peran Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (FK-PDAS) dalam 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) merupakan sarana 

untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan DAS agar tidak 

menyimpang dari rencana pengelolaan DAS terpadu yang telah 

disepakati dan disahkan.  Kegiatan MONEV dilaksanakan oleh 

anggota FK-PDAS yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan 

evaluasi DAS seperti BPDAS, Bapedalda, Balai Pengelolaan 

Sumberdaya Air, Dinas Kesehatan. Meskipun demikian, untuk 

menjaga objektivitas MONEV, maka FK-PDAS dapat bekerjasama 

dengan lembaga lain yang bersifat independen yang memiliki 

kapasitas dan kapabilitas dalam hal tersebut. Hasil MONEV 



  

dilaporkan kepada pemerintah dan lembaga koordinasi untuk 

dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi dan 

memperbaiki rencana dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu di 

masa yang akan datang. 

 
 

B. Struktur Kelembagaan 

Bentuk dalam rencana pengelolaan DAS di lakukan oleh Forum 

Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi, dengan struktur organisasi Forum 

sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota, dimana 

ketua dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku 

kepentingan.  

Keanggotaan Forum terdiri dari perwakilan 4 (empat) kelompok dalam 

pengelolaan sumberdaya alam, yaitu:  

a. Kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

b. Kelompok Akademisi 

c. Kelompok Pelaku Usaha 

d. Kelompok Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB VII 

RUMUSAN SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

A. Sistem Pemantauan 

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi DAS ditekankan pada 5 

(lima) aspek yang mempengaruhi, yaitu:  

a. Lahan 

b. Tata air 

c. Sosial ekonomi 

d. Nilai inventasi bangunan dan  

e. Pemanfaatan ruang wilayah 

Monitoring kegiatan pengelolaan DAS dilakukan setiap tahun 

Evaluasi pengelolaan DAS dilakukan setiap 5 (lima) tahun 

Monitoring dan evaluasi kondisi lahan untuk mengetahui tingkat 

daya dukung lahan di DAS sebagai akibat alami maupun dampak 

intervensi manusia terhadap lahan, yang ditunjukkan dari: a. kondisi 

lahan kritis;  b. penutupan vegetasi; dan  c. tingkat erosi.  

Monitoring dan evaluasi kondisi lahan bertujuan untuk 

mengetahui perubahan kondisi daya dukung lahan di DAS terkait ada 

tidaknya kecenderungan lahan tersebut terdegradasi dari waktu ke 

waktu. 

Monitoring dan evaluasi lahan kritis  dilakukan untuk mengetahui 

persentase luas lahan kritis di DAS yang merupakan perbandingan luas 

lahan kritis dengan luas DAS.  

Monitoring dan evaluasi penutupan vegetasi  dilakukan untuk 

mengetahui persentase luas lahan berpenutupan vegetasi permanen 

(tanaman keras) di DAS yang merupakan perbandingan luas lahan 

bervegetasi permanen dengan luas DAS. 

Monitoring dan evaluasi tingkat erosi, didekati dengan nilai indeks 

erosi di DAS yang merupakan perbandingan erosi aktual dengan erosi 

yang diperkenankan. 

Monitoring dan evaluasi tata air untuk mengetahui perkembangan 

kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran air pada DAS setelah 



  

dilaksanakan kegiatan pengelolaan DAS, yang meliputi: a. debit sungai; 

b. koefisien aliran tahunan; c. muatan sedimen; d. banjir; dan  e. indeks 

penggunaan air.  

Monitoring debit sungai, dilakukan untuk mengetahui kuantitas 

aliran sungai dari waktu kewaktu, khususnya debit tertinggi 

(maksimum) pada musim hujan dan debit terendah (minimum) pada 

musim kemarau.  

Monitoring Koefisien Aliran Tahunan dilakukan untuk mengetahui 

persentase curah hujan yang menjadi aliran permukaan (run off) 

dengan membandingkan antara tebal aliran tahunan  dengan tebal 

hujan tahunan. 

Monitoring muatan sedimen, dilakukan untuk mengetahui besarnya 

kadar lumpur dalam air yang terangkut oleh aliran air sungai, atau 

banyaknya endapan sedimen pada badan-badan air dan atau waduk.   

Monitoring banjir , dilakukan untuk mengetahui frekuensi kejadian 

banjir, baik banjir bandang maupun banjir genangan.  

Monitoring penggunaan air, dilakukan untuk mengetahui 

gambaran jumlah kebutuhan air dibandingkan dengan kuantitas 

ketersediaan air pada DAS. Monitoring dan evaluasi sosial ekonomi DAS 

untuk memperoleh gambaran kondisi penghidupan (livelihood) 

masyarakat serta pengaruh hubungan timbal balik antara faktorfaktor 

sosial ekonomi masyarakat dengan kondisi sumberdaya alam (tanah, air 

dan vegetasi) di dalam DAS, yang diukur dengan kriteria: a. tekanan 

penduduk; b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan c. keberadaan dan 

penegakan aturan.  

Pengukuran tingkat tekanan didekati dengan indeks ketersediaan 

lahan yang merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian 

dengan jumlah keluarga petani di dalam DAS.  

Pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk, didekati dengan 

persentase keluarga miskin atau rata-rata tingkat pendapatan 

penduduk per-kapita per tahun.  



  

Pengukuran terhadap keberadaan dan penegakan aturan, 

didekati dengan eksistensi norma masyarakat, baik formal maupun 

informal, yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air dan tingkat 

pelaksanaan dari norma dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat.   

Monitoring dan evaluasi investasi bangunan untuk mengetahui besar 

kecilnya sumberdaya buatan manusia yang telah dibangun di DAS yang 

perlu dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh degradasi DAS, 

yang diukur dengan kriteria: a. klasifikasi kota; dan  b. klasifikasi 

bangunan air. 

Pengukuran terhadap klasifikasi kota dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan dan status/kategori kota di DAS  

Pengukuran terhadap nilai bangunan dilakukan untuk mengetahui nilai 

bangunan air (dalam rupiah) di DAS, meliputi: waduk, bendung, 

groundsil/cekdam, bangunan perkuatan tebing sungai, bangunan bagi 

maupun pengambilan baik di sungai maupun di saluran irigasi.  

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan sebagai akibat dari 

kondisi pemanfaatan ruang wilayah DAS, yang diukur dengan kriteria: 

a. kawasan lindung; dan  b. kawasan budidaya. 

Pengendalian sebagai tindakan pencegahan diperlukan dalam 

rangka menjaga tertib penyelenggaraan pengelolaan DAS, sehingga 

berbagai penyimpangan dalam setiap tahap penyelenggaraan 

pengelolaan DAS dapat dihindari.  Dengan demikian pengendalian tidak 

hanya terbatas pada tindakan korektif seperti restorasi, rehabilitasi dan 

reklamasi terhadap sumber daya yang telah terdegradasi.   

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pengelolaan DAS terpadu, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS atau forum DAS sebagai wakil 

pemangku kepentingan. 

Pengendalian kegiatan pengelolaan DAS dilakukan melalui 

kegiatan pengawasan dan penertiban yang meliputi aspek administrasi, 



  

teknis, finansial/pendanaan dan kelembagaan. Pelaksanaan 

pengendalian harus berdasarkan prinsip-prinsip transparasi, adil, 

demokratis dan akuntabel. 

Pengawasan dan penertiban dilakukan terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan DAS dalam kawasan budidaya dan kawasan 

lindung di bagian hulu dan hilir DAS dengan sasaran institusi/lembaga 

dan masyarakat.  Kegiatan pengawasan dan penertiban harus terkait 

langsung dengan hak dan tanggung-jawab para pihak, serta dapat 

menghindari terjadinya sengketa dan memberi sanksi terhadap suatu 

pelanggaran. 

Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian rencana 

pengelolaan DAS terpadu dengan realisasi pelaksanaan kegiatan 

masing-masing sektor pembangunan. Para pejabat menurut 

kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengelolaan DAS terpadu,  yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 

lembaga koordinasi atau forum pengelolaan DAS. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS 

diselenggarakan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

Pengawasan harus dilaksanakan menurut hirarki penatalaksanaan 

(governance) kegiatan dan mengikuti  pedoman-pedoman yang terkait 

dengan pengelolaan DAS. 

Penertiban bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan 

pengelolaan DAS, dan untuk menegakkan aturan.  Penertiban 

dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas pelanggaran 

terhadap pelaksanaan yang menyimpang/tidak sesuai dengan rencana 

pengelolaan DAS terpadu dan/atau peraturan perundangan yang 

terkait. Penegakan hukum dilakukan oleh instansi sesuai dengan 

kewenangannya.  

 

 

B. Evaluasi 

Pengukuran terhadap klasifikasi kota dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan dan status/kategori kota di DAS  



  

Pengukuran terhadap nilai bangunan air dilakukan untuk mengetahui 

nilai bangunan air (dalam rupiah) di DAS, meliputi: waduk, bendung, 

groundsil/cekdam, bangunan perkuatan tebing sungai, bangunan bagi 

maupun pengambilan baik di sungai maupun di saluran irigasi.  

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah untuk mengetahui 

tingkat daya dukung lahan sebagai akibat dari kondisi pemanfaatan 

ruang wilayah DAS, yang diukur dengan kriteria: a. kawasan lindung; 

dan  b. kawasan budidaya.   

Tujuan monitoring dan evaluasi pemanfataan ruang wilayah 

adalah untuk mengetahui perubahan kondisi kawasan lindung dan 

kawasan budidaya terkait ada tidak adanya kecenderungan 

pemanfaatan lahan yang menyebabkan kawasan dimaksud terdegradasi 

dari waktu kewaktu.  

Pengukuran terhadap kondisi kawasan lindung, dilakukan untuk 

mengetahui persentase liputan vegetasi kondisi kawasan lindung, yang 

merupakan perbandingan luas liputan vegetasi di dalam kawasan 

lindung dengan luas kawasan lindung dalam DAS.  

Pengukuran terhadap kondisi kawasan budidaya, dilakukan 

untuk mengetahui persentasi luas lahan dengan kelerengan 0-25% 

pada kawasan budidaya, yang merupakan perbandingan luas total 

lahan dengan kelerengan 0-25% yang berada pada kawasan budidaya 

dengan luas kawasan budidaya dalam DAS. 

Evaluasi dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS 

untuk memberikan arahan bagi para pihak dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS.  

Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk 

terlaksananya kegiatan pengelolaan DAS secara efektif dan efisien 

sesuai dengan peraturan perundangan dan rencana pengelolaan DAS.  

Pembinaan dan Evalusi pengelolaan DAS dilakukan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung. Pembinaan pengelolaan DAS dilaksanakan 

melalui kegiatan: (a) Koordinasi; (b) pemberian pedoman, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis; (c) pemberiam bimbingan, supervisi 



  

dan konsultasi; (d) pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; (e) 

pemberian bantuan teknis; (f) fasilitasi; (g) sosialisasi dan deseminasi; 

dan (h) penyediaan sarana dan prasarana. Pembinaan untuk 

memberikan arahan bagi para pihak dalam melakukan pembinaan pada 

kegiatan pengelolaan DAS.  

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan rangkaian 

proses pengawasan yang berperan sebagai masukan dan umpan balik 

untuk efektifnya penyelenggaraan pengelolaan DAS.  Berfungsinya 

pemantauan dan evaluasi yang efektif yang memenuhi tuntutan standar 

kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS akan turut memberi 

jaminan berjalannya fungsi pengendalian pengelolaan DAS. 

Pemantauan pengelolaan DAS adalah proses pengamatan dan 

pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk mengukur 

kriteria dan indikator kinerja pengelolaan yang pelaksanaannya 

dilakukan secara periodik dan terus-menerus terhadap: jalannya 

kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan (output), dampak kegiatan 

(impact and outcome) dan faktor luar atau kendala.  Pelaksanaan 

pemantauan dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi (monev) 

internal maupun oleh para pihak (stakeholders) terhadap seluruh 

rangkaian kegiatan pengelolaan DAS, yang meliputi aspek: biofisik, 

sosial, ekonomi dan kelembagaan. 

Evaluasi pengelolaan DAS adalah penilaian terhadap kinerja 

program kegiatan melalui proses analisis data dan fakta dari hasil 

pemantauan, yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya 

mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program (post 

evaluation), dan pengembangan program pengelolaan DAS.  Evaluasi 

meliputi proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis 

(dengan metode tertentu), serta analisisnya untuk menilai kinerja 

pengelolaan DAS dan/atau kinerja DAS. Evaluasi dilakukan dengan 

membandingkan pencapaian sasaran/kinerja dengan rencana, atau 

antara realisasi dengan kriteria dan standar pengelolaan DAS yang telah 

ditentukan.  



  

Evaluasi pengelolaan DAS dapat dilaksanakan oleh unit MONEV 

internal, tetapi sebaiknya perlu dilakukan oleh pihak ketiga secara 

objektif dan tidak bias. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS meliputi aspek 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dengan 

kriteria penilaian mencakup ekosistem, kelembagaan, teknologi dan 

dana. Sedangkan evaluasi kinerja DAS (kesehatan DAS) meliputi aspek 

biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan dibandingkan dengan kriteria 

standar yang telah ditetapkan.     

Laporan pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS disampaikan 

secara berkala kepada pejabat yang berwenang untuk digunakan 

sebagai dasar fungsi pengendalian.  Azas transparansi menghendaki 

bahwa laporan ini juga terbuka bagi publik, yang selanjutnya dapat 

menjalankan fungsi kendalinya terhadap kinerja aparat terkait. 

 



  

BAB VIII 

RUMUSAN SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF 

 

A. Sistem Insentif 

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang  

berkontribusi secara nyata, dalam upaya untuk mewujudkan 

pengelolaan DAS yang baik dan berkelanjutan.  

Penghargaan diberikan kepada perorangan, kelompok, organisasi dan 

/atau lembaga yang memiliki prestasi dan/atau berkontribusi langsung 

dalam pelaksanaan pengelolaan DAS. 

Prestasi yang diberikan dalam mendukung pengelolaan DAS di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung meliputi:  

a. Upaya pemulihan daya dukung DAS dari kondisi ekosistem DAS/ 

Sub DAS yang telah rusak 

b. Upaya memeprtahankan daya dukung DAS pda DAS yang sudah 

baik kondisi ekosistem DAS/ Sub DAS 

Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan pemangku 

kepentingan dan masyarakat. 

Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah 

Desa, diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau 

imbal jasa lingkungan. 

Pemberian imbal jasa lingkungan, dapat dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota pada bagian hilir kepala Pemerintah 

kabupaten/ Kota di bagian hulu. 

Insentif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, diberikan 

dengan pertimbangan keterlibatan pemangku kepentingan dan 

masyarakat terhadap upaya pengelolaan DAS, dalam bentuk: 

o Kemudahan pelayanan, dan/atau 

o Penghargaan  

o Kemudahan pelayanan, dilaksanakan dalam bentuk:  

Penyediaan sarana prasarana 

Pemberian akses informasi teknologi, dan/atau 



  

Pendampingan 

o Penghargaan, dilaksanakan dalam bentuk: 

Subsidi/ bantuan 

Hadiah 

Sertifikat/piagam; dan/atau piala 

 

B. Sistem Disinsentif 

 Disinsentif dapat diartikan merupakan perangkat untuk mencegah, 

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang melanggar 

ketentuan dalam pengeloaan DAS. 

Disinsentif, dilaksanakan dalam bentuk: 

(a) Pembatasan bantuan keuangan 

(b) Pembatasan bantuan teknis 

(c) Pembatasan penyediaan infrastruktur 

(d) Pengenaan kompensasi; dan/atau 

(e) Penerapan sanksi 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



  

 

BAB IX 

PENUTUP 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

 
 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto. 
 

 ERZALDI ROSMAN 

 


