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KATA PENGANTAR

Air merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk 

hidup lainnya, serta perikehidupan manusia (sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik).  Air merupakan 

modal dan faktor bagi pembangunan berkelanjutan. Karena, air yang kondisinya baik merupakan faktor 

peluang bagi keberhasilan pembangunan, sedangkan kondisi air yang buruk dapat menjadi faktor ancaman 

bagi pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air merupakan 

agenda strategis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, baik pada skala Nasional maupun pada 

skala Daerah. 

Selain karena diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perlunya dilakukan pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air, juga karena kondisi faktual yang menunjukkan bahwa kebutuhan 

air cenderung meningkat sementara kualitas air cenderung menurun. 

Undang Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat”, dan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air merupakan pelaksanaan dari pengelolaan lingkungan 

hidup dan pengelolaan sumber daya air, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.  

Kebijakan Nasional yang secara spesifi k mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian 

Pencemaran Air, menetapkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai 

dengan kewenangannya, berkewajiban antara lain melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pencegahan 

pencemaran air atau penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air yang kondisinya cemar”. 

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting, maka harus dipergunakan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya, penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus 

dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. 

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh  komponen lainnya. Air yang 

kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga akan mempengaruhi 

kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. 

Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak, 

kegiatannya berpotensi menurunkan kualitas air dan menimbulkan pencemaran, yang akan menurunkan 

ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitas air, yang pada akhirnya akan 

menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources depletion). Dampak negatif pencemaran air 

berimplikasi pada biaya ekonomi, di samping nilai ekologi dan sosial budaya, karena upaya pemulihan kondisi 

air yang cemar, bagaimanapun juga, akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan 

dengan nilai kemanfaatan fi nansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula, bila 

kondisi air yang cemar dibiarkan atau tanpa upaya pemulihan juga mengandung biaya, mengingat air yang 

cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

air yang cemar.

Karena itu, agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka perlu 
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dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari proses pembangunan.  Air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun 

kualitasnya, bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya,  berfungsi 

secara ekologis, sehingga mampu menunjang pembangunan yang berkelanjutan. 

Kualitas air sungai selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di sungai, seperti morfologi dan 

ekosistemnya, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di daratan, pada daerah tangkapan airnya, 

seperti sumber-sumber pencemaran dan resapan air.  

Banyak sungai, juga danau dan waduk, yang aliran airnya berada pada beberapa wilayah administrasi 

kabupaten/kota, dan pada beberapa wilayah administrasi propinsi. Karena itu, diperlukan koordinasi antar 

wilayah administratif. 

Instansi-intansi sektoral yang berkepentingan dengan sungai cukup banyak, seperti sektor yang membidangi 

air bersih (yang air bakunya dari air sungai), sektor yang membidangi irigasi, sektor-sektor bidang ekonomi 

yang kegiatannya memerlukan dukungan air sungai dan berpotensi membuang limbahnya ke sungai. Karena 

itu, harmonisasi antar sektor dan daerah menjadi sangat penting dalam implementasi pengelolaan kualitas 

air dan pengendalian pencemaran air. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, Kementerian Negara Lingkungan Hidup memiliki fungsi-fungsi, 

antara lain fungsi koordinasi. Salah satu tugas pokok Kementerian Negara Lingkungan Hidup adalah menyusun 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta pembinaan yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air 

dan pengendalian pencemaran air. 

Oleh karena berbagai pertimbangan tersebut, maka perlu diterbitkan buku panduan ini, dengan maksud 

untuk memandu penyusunan kerangka kerja (framework for actions) yang proses perumusannya dilakukan 

secara partisipatif antar sektor dan antar daerah yang bersangkutan pada lokus yang sama. Lokus dalam 

hal ini adalah suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Diharapkan rumusan kerangka kerja termaksud akan 

menjadi masukan yang signifi kan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing unit kerja 

yang bersangkutan.

Materi yang digunakan sebagai bahan untuk penyusunan buku panduan ini bersumber pada kepustakaan-

kepustakaan yang merupakan hasil kegiatan-kegiatan dalam kerangka kerjasama teknis Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan 

Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH yaitu Program Lingkungan Hidup Indonesia 

– Jerman (ProLH), peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada GTZ dan kepada semua pihak yang telah bersumbangsih 

dalam proses penyusunan buku ini dan penerbitannya. 

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dan acuan dalam penyusunan 

kerangka-kerja program yang harmonik dan sinergik antar daerah dan antar sektor, pada suatu Daerah Aliran 

Sungai. 

     Jakarta, Nopember 2006.

     Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

(Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc.)
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1  Latar Belakang

Kebijakan nasional mengamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air. 

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia 

dan makhluk hidup lainnya serta perikehidupan manusia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga 

merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Agar pembangunan dapat terjamin keberlanjutannya 

maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

Hasil pemantauan kualitas air dan berdasarkan observasi menunjukkan bahwa air sungai cenderung menurun 

pada banyak sungai di Indonesia. Kualitas air sungai yang buruk akan mengakibatkan air menjadi tidak 

berfungsi, baik fungsi ekologi, maupun fungsi ekonomi dan sosial. 

Kualitas air sungai, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di sungai, seperti morfologi, hidrologi, 

hidrolika, dan ekosistemnya, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di daratan (pada daerah aliran 

air-nya), seperti kegiatan-kegiatan yang merupakan sumber pencemaran dan kawasan yang berfungsi sebagai 

daerah resapan air. 

Banyak sungai, termasuk danau, yang berada dan mengalir pada beberapa wilayah propinsi dan kabupaten/kota. 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air memerlukan 

koordinasi antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan.

Koordinasi antar pemerintah daerah juga diperlukan koordinasi antar sektor, mengingat banyak kementerian, 

departemen, dan lembaga yang wewenang dan tugas pokoknya berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air. Wewenang dan tugas tersebut, seperti sektor yang bertanggung jawab di bidang 

konservasi sumber daya air, sektor yang bertanggung jawab di bidang air tanah, sektor yang bertanggung 

jawab di bidang penyediaan air bersih dan kesehatan serta sanitasi lingkungan permukiman, sektor yang 

bertanggung jawab pada pengelolaan sampah, sektor yang bertanggungjawab di bidang-bidang pertanian, 

perikanan, transportasi sungai, pariwisata, perindustrian, pertambangan, dan sebagainya.

Koordinasi antar daerah dan antar sektor pada tahapan perencanaan sangat penting untuk menjamin 

keterpaduan dan sinegitas pada tahapan pelaksanaannya dan tahapan selanjutnya, sesuai dengan kaidah 

siklus menajemen. 

Kementerian Negara Lingkungan memiliki tugas pokok dan fungsi yang antara lain mengenai koordinasi dan 
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pembinaan, termasuk dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Buku ini dimaksudkan sebagai panduan penyusunan kerangka kerja (framework for actions) yang prosesnya 

melalui mekanisme koordinasi partisipatif antar sektor dan antar daerah pada suatu Daerah Aliran Sungai 

(DAS). Kerangka kerja tersebut diharapkan akan menjadi masukan yang berarti bagi penyusunan rencana 

strategis (renstra) pada masing-masing unit kerja yang bersangkutan.

I.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya buku panduan ini adalah untuk menyelaraskan proses penyusunan kerangka kerja 

(framework for actions) dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak pemangku kepentingan (stakeholders) 

dalam keperan-sertaannya dalam proses penyusunan kerangka kerja tersebut, sehingga dapat mewujudkan 

proses perencanaan yang selaras antar daerah dan antar sektor. 

Kerangka-kerja termaksud diatas disusun sebagai salah satu sumber masukan bagi penyusunan rentra KL 

dan renstra SKPD di masing-masing unit kerja terkait, melalui ketata-laksanaan sebagaimana ditetapkan 

dalam kebijakan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN).    

Tujuan dari penerbitan buku ini adalah:

1. Tersedianya panduan tertulis yang dapat mendorong terwujudnya keselarasan kerangka-kerja 

antara sektor dan daerah, dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air pada  suatu DAS;  

2. Terciptanya komunikasi dan sinergitas antar sektor dan daerah dalam proses perencanaan sehingga 

tersusun kerangka-kerja yang berarti sebagai sumber masukan bagi penyusunan renstra KL dan 

renstra SKPD yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; 

3. Tersedianya informasi mengenai perencanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air yang dapat diakses oleh semua pihak pemangku kepentingan (stakeholders);

4. Terwujudnya penerapan prinsip-prinsip good governance.  

I.3 Manfaat

Buku panduan ini dirancang untuk kemanfaatan praktis, antara lain:

1. Tersedianya panduan tertulis yang terbuka bagi semua pihak, sehingga semua pihak dapat 

berpartisipasi dalam proses pada tahapan perencanaan, yang dalam hal ini adalah perencanaan 

dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

2. Tersedianya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dapat mendorong penyusunan kerangka 

kerja pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada suatu Daerah Aliran Sungai 

(DAS) melalui mekanisme koordinasi partisipatif antar sektor dan daerah, serta terfasilitasinya 
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mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planning);

3. Tersedianya panduan tertulis yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran, khususnya melalui 

lesson learn, berkenaan dengan perencanaan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air.

I.4 Kelompok Sasaran 

Buku panduan ini dirancang untuk digunakan oleh unit-unit kerja terkait dalam jajaran pemerintah, baik 

pemerintah di tingkat nasional dan pemerintah di tingkat daerah. 

I.5 Sistematika

Berdasarkan pada latar belakang, maksud dan tujuan, serta kelompok sasaran sebagaimana dikemukakan 

di atas, maka buku panduan ini disusun dengan sistematika yang didasarkan pada pendekatan implementasi 

kebijakan menghadapi situasi melalui penyusunan strategi. Pengertian strategi dalam hal ini adalah garis-

garis besar cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan, termasuk visi dan misi (sebagai 

kebijakan organisasi aparatur pemerintah), dengan didasarkan pada situasi yang dihadapi (situasi saat ini dan 

proyeksinya di masa depan). Dengan kata lain, strategi adalah cara mengatasi situasi untuk menuju pada arah 

tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan. Pendekatan tersebut dapat digambarkan  secara diagramatik seperti 

ditunjukkan pada Gambar I.1.Berdasarkan alur pendekatan di atas, maka buku ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut:

• Bab I Pendahuluan:

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, kelompok sasaran, dan 

sistematika buku panduan.

KEBIJAKAN

ARAH TUJUAN SPPN SITUASI

STRATEGI

SASARAN
STRATEGI

PAKET
KEGIATAN

TUJUAN

Gambar I.1 Diagram Penyusunan Strategi
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• Bab II Landasan Kebijakan:

Bab ini berisikan uraian tentang kebijakan, yaitu kebijakan tertulis yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Kebijakan yang dikemukakan dalam Bab II difokuskan pada kebijakan yang 

melandasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, kebijakan yang menggariskan 

arah tujuan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan kebijakan yang merupakan 

dasar bagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air.

• Bab III Mekanisme Penyusunan:

Bab ini menguraikan mekanisme penyusunan kerangka kerja, sesuai dengan maksud dari buku 

panduan ini. Isi Bab III meliputi uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar penalaran dalam 

menentukan mekanisme tersebut, dan uraian mengenai pelingkupan yang menjadi dasar penentuan 

pihak-pihak yang akan bekerja menyusun kerangka kerja tersebut, baik dari perspektif lokasi 

wilayah administratif maupun dari perspektif kegiatan sektoral.

Selain itu, dalam Bab III juga diuraikan langkah-langkah pokok pengorganisasian mekanisme 

penyusunan kerangka kerja termaksud. 

• Bab IV Ruang Lingkup dan Sasaran:

Bab ini akan menjelaskan hal-hal mengenai ruang lingkup dari kerangka kerja tersebut, yaitu 

dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan tipologi sasaran yang 

dirumuskan berdasarkan pengkajian teoritis dan pengalaman empirik (best practices).

• Bab V Analisis dan Paket Kegiatan:

Bab ini akan menguraikan tentang analisis situasi dan penentuan paket-paket kegiatan, untuk 

menghadapi situasi tersebut. Dalam bab ini dijelaskan analisis untuk mengidentifi kasi masalah dan 

akar-akar masalahnya, serta pengkajian kemungkinan-kemungkinan kegiatan untuk menghadapi 

situasi termaksud. Selain analisis untuk mengidentifi kasi masalah juga diutarakan analisis untuk 

mengkaji skala prioritas dan analisis untuk mengkaji pilihan strategi yang tepat dari perspektif 

manajemen.

• Bab VI Perumusan Kerangka Kerja:

Bab ini akan memaparkan tentang format rumusan kerangka kerja, yang akan berkaitan dengan 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
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BAB II

LANDASAN KEBIJAKAN

Sebagaimana dijelaskan dalam Kata Pengantar dan Bab I bahwa buku panduan ini dimaksudkan untuk 

penyusunan kerangka-kerja dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air. Salah satu dasar dari penyusunan kerangka kerja termaksud adalah kebijakan sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Bab ini dimaksudkan sebagai sumber acuan berupa kebijakan yang melandasi penyusunan kerangka kerja 

termaksud. Atas dasar itu maka susunan bab ini tidak berdasarkan pada struktur hirarki peraturan perundang-

undangan, melainkan berdasarkan pada format konteks kerangka-kerja tersebut. 

Dalam bab ini tidak memerinci isi pasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi hanya memandu dengan 

mengemukakan muatan pokok dan sumber acuannya. Asumsinya, isi pasal-pasal seutuhnya dapat dibaca pada 

dokumen peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sistematika bab ini didasarkan pada diagram alir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II.1.  

Fungsi Air

SUBSTANSI LANDASAN KEBIJAKAN

Pedayagunaan Air

Kelas Air

UUD 1945

UU No.7/2004

UU No.23/1997

Baku Mutu Air PP No.82/2001

Mutu Air Sasaran

Program PP No.82/2001

Perencanaan

UU No.7/2004

UU No.25/2004

INPRES No.7/1999

TUJUAN

SASARAN

Gambar II.1 Sistematika Bab II
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Susunan isi bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Dalam sub bab pertama dikemukakan sumber hukum 

yang merupakan kebijakan yang melandasi penyusunan kerangka kerja. Sub-sub bab selanjutnya disusun 

berdasarkan sekuensial operasional pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

II.1 Sumber Hukum

Air merupakan bagian dari sumber daya alam dan ekosistem yang merupakan bagian dari lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengamanatkan pengelolaan air, sumber daya air,dan 

lingkungan hidup adalah Undang undang Dasar Tahun1945 (UUD 1945), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 

Tentang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang  Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997), dan Peraturan Pemerintah Nomor  82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. (PP No. 82/2001)

Sedangkan kebijakan yang mengenai aspek perencanaan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25/2004), dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, 

serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

II.2 Latar Belakang dan Pelingkupan

Lingkup air dalam buku ini dibatasi hanya pada air sungai, termasuk danau dan sumber air lainnya yang 

merupakan kesatuan dari sistem sungai. Air sungai merupakan bagian dari pengertian air dalam Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945. Air sungai juga merupakan bagian dari sumber daya air, yang kebijakannya ditetapkan 

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004).  Selain bagian dari 

sumber daya alam, air juga merupakan bagian dari ekosistem dan lingkungan hidup, yang kebijakannya dimuat 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor  82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (PP No. 82/2001).

Kebijakan nasional mengamanatkan agar air dikelola untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat, dan dikelola agar fungsinya lestari dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Situasi faktual menunjukkan bahwa kebutuhan 

(demand) air cenderung meningkat, sementara ketersediaan air cenderung menurun. Kebutuhan air tersebut 

meliputi kebutuhan untuk berbagai kegunaan, antara lain untuk air baku air minum domestik, air baku air 

bersih industri, air untuk pertanian, air untuk pertambakan, dan lain-lain. Selain fungsi kegunaan ekonomi 

secara langsung, seperti contoh di atas, air juga memiliki fungsi ekologi dan fungsi sosial.  

Ketersediaan air meliputi aspek kuantitas dan kualitas. Sungai yang ketersediaan airnya baik adalah sungai 

yang kualitas airnya baik dan debitnya tidak berfl uktuatif, serta tidak berdaya rusak. Penurunan ketersediaan 

air terjadi karena beberapa sebab, antara lain akibat pencemaran air dan perusakan lingkungan daerah aliran 
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sungai. Situasi demikian harus diatasi, antara lain dengan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air.  

Peraturan perundang-undangan, sebagai kebijakan tertulis, yang melandasi hal-hal di atas adalah seperti yang 

dipaparkan pada Tabel II.1. 

Sumber hukum Pasal Muatan Pokok

UUD 1945 33 ayat (3) Penguasaan oleh negara dan 
amanat penggunaannya serta 
pengelolaannya.

UU No. 23/1997 8 ayat (1)

UU No. 7/2004 6 ayat (1) dan (2)

Perubahan Kedua
UUD 1945

28H ayat (1)
Lingkungan hidup yang baik 
dan sehat merupakan hak 
setiap orangUU No. 23/1997 5 ayat (1)

UU No. 7/2004 5 Kualitas air yang baik 
merupakan hak setiap orang.PP No. 82/2001 30 ayat (1)

UU No. 23/1997
9 ayat (2) dan (4)

11 ayat (1)

Program pengelolaan dan 
perencanaannya.

UU No. 7/2004

3, 11 ayat (1) dan (2)

14 s/d 17

59 s/d 62

PP No. 82/2001

2, 4 ayat (3) dan (4)

5, 7, 15, 18

30 ayat (2) dan (3), 33

UU No. 25/2004
Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional

INPRES No. 7/1999
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP)

Tabel II.1 Kebijakan Yang Melandasi Program Pengelolaan Kualitas Air 
Dan Pengendalian Pencemaran Air

UUD 1945 mengamanatkan secara eksplisit bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perubahan Kedua UUD 1945 mengamanatkan bahwa lingkungan hidup 

yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Amanat konstitusi tersebut dipertegas dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997). Kebijakan tentang air dalam UU No.23/1997 

dinyatakan secara implisit dalam pengertian lingkungan hidup, mengingat air merupakan bagian dari sumber 

daya alam dan ekosistem. Sedangkan sumber daya alam dan ekosistem merupakan bagian dari lingkungan 

hidup. 

Untuk mewujudkan amanat dan melaksanakan kebijakan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 

program kerja, antara lain melalui program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

Kebijakan mengenai program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor  82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP 
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No.82/2001). Dalam membuat program kerja perlu diperhatikan kebijakan yang ada di dalam UU No. 25/2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan INPRES No.7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP)

II.3 Tujuan dan Sasaran Program

Pengertian program pengelolaan kualitas air dan pengelolaan kualitas air tersebut di atas adalah program 

sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 7/2004, UU No. 23/1997, dan PP No. 82/2001. Perumusan tujuan 

pengelolaan kualitas air dan pengelolaan kualitas air mengacu pada kebijakan sebagaimana ditabulasikan 

pada Tabel II.2.

II.4 Perencanaan

Penyusunan kerangka kerja sebagaimana yang dimaksud dalam buku panduan ini merupakan salah mata-

rantai dari proses perencanaan. Dengan demikian, penyusunan kerangka kerja harus mengacu pada kebijakan 

yang telah ditetapkan dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Petunjuk 

mengenai format akuntabilitasnya mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan sosialisasi tentang AKIP yang diselenggarakan oleh BPKP.

Tabel II.2 Kebijakan Yang Melandasi Tujuan Dan Sasaran Spesifi k Program 
Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Sumber hukum Pasal Muatan Pokok

UUD 1945 33 ayat (3)

Arah tujuan.

Perubahan Kedua
UUD 1945

28H ayat (1)

UU No. 23/1997 3 s.d 5, 8 ayat (1)

UU No. 7/2004
2 s.d 5, 6 ayat (1) dan (2),

20, 26 ayat (2), 45

PP No. 82/2001
7 ayat (2) dan (3)

30 ayat (1)

UU No. 23/1997 6 ayat (1), 10, 14, 16, 20, 22

Tujuan dan ruang 
lingkup.

UU No. 7/2004
2, 3, 11, 21, 22, 23, 24
29, 34, 35, 52 s/d 58

PP No. 82/2001
4 ayat (1) dan (2)

8, 10, 11, 12, 14 ayat (1)
18, 19

UU No.23/1997

9 ayat (2) dan (4)
11 ayat (1), 12 ayat (1) 

24, 65 s.d 69
70, 71, 75 Sasaran.

PP No.82/2001
15, 20, 21, 23, 25, 27

30, 33, 43, 44

8
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BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN

Sebagian besar air permukaan berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi. Air permukaan 

selain memiliki dimensi wilayah administrasi, juga dimensi ekologik, dan dimensi hidrolika-hidrologik. 

Pembagian segmen sungai didasarkan pada penggunaan air saat ini dan yang akan datang, topografi  wilayah, 

morfologi sungai, potensi sumber air, potensi sumber pencemar, dan batas administrasi. Oleh karena itu, 

perencanaan program kerja operasional dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air harus dilakukan secara spesifi k bertolak pada tiap segmen sungai yang tidak terpisahkan dari keseluruhan 

sungai.

Pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pengelolaan kualitas air cukup banyak, yang 

secara garis besar terdiri dari pihak-pihak masyarakat (civil society), usaha swata (private sector), dan 

pemerintah (public sector).  Buku ini disusun untuk harmonisasi proses perencanaan dalam jajaran pemerintah. 

Diasumsikan bahwa sebelum proses penyusunan kerangka kerja ini, tiap unit kerja pemerintah (sebagaimana 

dimaksud dalam buku panduan ini) telah melakukan langkah participatory planning dengan pihak masyarakat 

dan swasta, melalui ketatalaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governace. Dalam jajaran 

pemerintah, baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah, cukup banyak unit kerja yang wewenang, 

tugas dan/atau fungsinya berkaitan dengan pengelolaan kualitas air. Karena itu, pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air memerlukan koordinasi antar sektor dan daerah agar dapat terwujud tatanan 

yang saling menguntungkan (simbiose mutualistis) dan sinergitas, serta juga agar efektif dan efi sien. 

III.1 Pelingkupan

Panduan ini diharapkan dapat memfasilitasi penyelarasan dan penyerasian (harmonisasi) program-program 

kerja di masing-masing unit-unit kerja, baik dalam jajaran Pemerintah di tingkat nasional maupun di tingkat 

daerah (Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota). Unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja yang wewenang, 

tugas, fungsi, dan tanggung-jawabnya berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air. Penyusunan kerangka kerja ini didasarkan pada prinsip ”one river, one plan, one management”. Berdasarkan 

pertimbangan bahwa kerangka kerja tersebut merupakan format operasional, dan sesuai dengan prinsip ”one 

river, one plan, one management”, maka pelingkupannya didasarkan pada kaidah ”satu sungai – satu kerangka 

kerja”.  

Dengan mengacu pada kaidah siklus manajemen, yang secara sederhana dirumuskan antara lain dengan ”plan 

9
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– do – check”, maka lingkup panduan ini berada pada tahapan perencanaan (”plan”). Panduan ini dimaksudkan 

terutama untuk menyelaraskan dan menyerasikan (harmonisasi) proses perencanaan. Oleh karena itu, keluaran 

atau hasil (output) dari pemanduannya adalah hanya sampai pada format kerangka kerja (framework for 

actions). 

Rumusan kerangka kerja (framework for actions) tersebut diharapkan akan dijadikan acuan bagi penyusunan 

rencana strategis (renstra) di masing-masing unit kerja yang bersangkutan. 

Apabila dimungkinkan, renstra tiap unit kerja, selanjutnya dihimpun menjadi satu kesatuan rencana strategis 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada suatu daerah aliran sungai (DAS). Himpunan 

tersebut merupakan rumusan dari kumpulan bagian renstra (tiap unit kerja termaksud di atas) yang berkaitan 

dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jika himpunan renstra tersebut diibaratkan 

suatu ”puzzle”, maka idealnya renstra tiap unit merupakan ”kepingan-kepingan puzzle” tersebut, yang jika 

disusun akan membentuk ”gambar” yang memanifestasikan tujuan bersama atas sungai tersebut.

Dengan demikian, walaupun banyak unit kerja yang berkiprah secara parsial dalam implementasi pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada satu sungai, namun kegiatan parsial tersebut merupakan 

satu kesatuan yang sinergis. Kegiatan parsial dari unit-unit kerja tersebut harus menjadi kekuatan dan 

peluang, antara lain dengan perspektif mobilisasi sumber-sumber daya kelembagaan yang dimiliki oleh tiap 

unit kerja yang berkaitan dengan bidang tugas, fungsi, dan tanggung-jawabnya masing-masing. Sumber daya 

kelembagaan tersebut, antara lain berupa anggaran, sumber daya manusia personil, fasilitas kerja, database, 

dan lain-lain.

Secara ringkas, ruang lingkup (scope of work) kerangka kerja tersebut adalah sebagai berikut:

• Lingkup Lokasi

Berkenaan dengan lokasi, kerangka kerja yang disusun adalah per sungai. Pembatasan lokasi 

kerjanya menggunakan peta DAS dan peta batas wilayah administratif. 

• Lingkup Waktu

Kerangka kerja ini disusun sebagai program jangka menengah (lima tahun). 

• Lingkup Sasaran 

Secara garis besar, tipologi sasarannya terdiri dari: 

 aspek outcome yang diindikasikan dengan kemanfaatan atau kedayagunaan air, antara 

lain berupa indikator-indikator daya dukung, daya tampung, dan produktifi tas air sungai 

tersebut;

 aspek output kegiatan yang diindikasikan, antara lain dengan peningkatan kualitas air, 

penurunan fl uktuasi debit air tahunan antara musim kemarau dan penghujan, dan penurunan 

beban pencemaran (baik dari point sources maupun dari non-point sources) yang masuk 

dan/atau dimasukkan ke sungai tersebut;
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Nama Sungai :  ............................................

Propinsi

Kabupaten/Kota :
 ……................................
 …………….....................

Propinsi

Kabupaten/Kota :
 ……................................
 …………….....................

Propinsi

Kabupaten/Kota :
 ……................................
 …………….....................

IDENTIFIKASI WILAYAH

Tabel III.1 Contoh Format Identifi kasi Wilayah Administratif  Dalam Rangka Penentuan Peserta Forum 
Penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

 aspek proses yang diindikasikan, antara lain dengan keterpaduan antar aparatur, kepastian 

dan kejelasan hukum, pembinaan, penyuluhan, pengawasan penaatan, partisipasi masyarakat,  

pendataan dan akseksibilitas informasi, dan anggaran.   

III.2 Tim Kerja

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa panduan ini dimaksudkan untuk proses penyelarasan dan penyerasian 

dalam tahapan perencanaan. Idealnya proses penyusunan kerangka kerja ini dilakukan secara bersama oleh 

semua pihak pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai asas ”partisipatory planning”, antara lain melalui 

mekanisme rapat kerja atau lokakarya. Pihak pemangku kepentingan dalam tahapan ini adalah hanya dalam 

jajaran pemerintah.

Peserta forum tersebut adalah dari unit-unit kerja yang wewenang atau tugasnya berkaitan dengan pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pada suatu DAS, baik dalam jajaran Pemerintah di tingkat 

nasional maupun jajaran Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Untuk itu, penentuan peserta 

forum ini merupakan mata agenda persiapan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh ”panitia”.  

Pada Tabel III.1 dan Tabel III.2 ditunjukkan contoh format penentuan (detemination) unit-unit kerja 

terkait dalam jajaran Pemerintah Daerah, yang dapat dijadikan dasar penetapan peserta forum 

penyusunan kerangka kerja.

Pada Tabel III.1 dicontohkan tabulasi untuk melakukan identifi kasi propinsi dan kabupaten/kota yang terkait 

pada suatu DAS. Identifi kasi tersebut dilakukan berdasarkan pada peta batas DAS dan peta batas wilayah 

administrasi termaksud.

Setelah diketahui propinsi dan kabupaten/kota yang terkait dalam DAS termaksud maka selanjutnya 
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IDENTIFIKASI FUNGSI AIR SUNGAI

Nama Sungai : 

Ruang Konservasi

Fungsi
Nama Instansi/Lembaga/Badan/Dinas

Pengelola Pembina

 Taman Nasional
…………….................. .................................. ..................................

 Hutan Lindung
…………….................. .................................. ..................................

 Lainnya :.....................................................................................………………
………………......................................................................................................
………………......................................................................................................

Ruang Budi-daya/
Permukiman (settlement)

Fungsi

Nama Instansi/Lembaga/Badan/Dinas

Pengelola Pembina

 Perikanan .................................. ..................................
 Pariwisata .................................. ..................................
 Transportasi .................................. ..................................
 Pertambangan .................................. ..................................
 Peternakan .................................. ..................................
 Perindustrian .................................. ..................................
 Pertanian .................................. ..................................
 PDAM .................................. ..................................
 Lainnya

…………………. .................................. ..................................

Tabel III.2 Contoh Format Identifi kasi Fungsi Air Sungai Dan Faktor-faktornya 
Dalam rangka Penentuan Peserta Forum Penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air

diidentifi kasi unit-unit kerja, dalam jajarannya masing-masing, yang wewenang atau tugasnya berkaitan 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.  

Pada Tabel III.2 dicontohkan cara untuk melakukan identifi kasi unit-unit kerja terkait dengan pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yaitu, melalui pendekatan yang berdasarkan pada tipologi 

fungsi ruang dari DAS, dan fungsi daya dukung dan daya tampung sungai yang diindikasikan dengan tipologi 

kegiatan sektoral.

Dalam hal telah ditetapkan Kelas Air, maka penentuan fungsi tersebut di atas mengacu kepada penetapan 

kelas air tersebut. Jika belum, maka penentuannya didasarkan pada penggunaan dan pemanfaatan air sungai 

yang sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Dalam melakukan identifi kasi fungsi, yang sesuai dengan 

kondisi dan situasi di lapangan, harus dipertimbangkan bahwa fungsi yang relevan adalah yang fungsinya 
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DAFTAR PERIKSA INSTANSI/LEMBAGA/DINAS

Nama Instansi/Lembaga Keterkaitan

Jajaran Pemerintah Pusat

 Kementerian Negara Lingkungan Hidup  

 Departemen Kehutanan  

 Departemen Pekerjaan Umum  

 Departemen Perhubungan  

 Departemen Perindustrian  

 Lainnya …………………  

 …………………  

Jajaran Pemerintah Daerah : ……………  

 BAPPEDA  

 BAPEDAL atau Dinas …………..  

 Dinas Kehutanan atau Dinas ……  

 Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas ……  

 Lainnya …………………  

 …………………  

Tabel III.3
Contoh Daftar Periksa Instansi/Lembaga/Dinas

signifi kan. Fungsi yang signifi kan adalah yang pengaruh atau efeknya cukup besar terhadap perubahan kualitas 

air. Sebagai contoh, misalnya dalam konteks peternakan adalah peternakan yang mengambil air sungai dengan 

debit yang relatif besar (untuk mendukung kegiatan peternakannya), atau limbah dari kegiatan peternakannya 

akan masuk ke dalam sungai dalam jumlah cukup besar sehingga mempengaruhi daya tampung sungai (pada 

segmen yang bersangkutan). Berkenaan dengan fungsi pertanian, signifi kansinya dapat berupa jumlah air 

sungai yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian, dan jumlah residu pupuk dan pestisida yang 

masuk ke sungai. Demikian pula halnya dengan pertambangan, perindustrian, perhotelan, dan perumahan. Ada 

2 (dua) faktor yang dipertimbangkan, yaitu jumlah air yang diperlukan untuk mendukung kegiatannya dan 

besaran beban pencemaran dari kegiatannya yang masuk ke sungai. Dalam konteks fungsi sungai sebagai air 

baku air bersih, yang signifi kan adalah yang skalanya setara dengan instalasi pengolahan air bersih pada 

Perusahaan Daerah Air Minum.  

Untuk pengisian Tabel III.2, akan memudahkan jika dibuat daftar periksa (check list) instansi/lembaga yang 

wewenang/tugas/tanggung-jawabnya berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air. Contoh daftar periksa tersebut ditunjukkan pada Tabel III.3 dan Tabel III.4. Dalam identifi kasi keterkaitan 

sebagaimana dimaksud dalam Tabel III.3 diperlukan kecermatan tentang keterkaitannya yang spesifi k pada 

tatanan program kerja pada suatu DAS. Jika pada Tabel III.2 diisi dengan “ya”, yang berarti bahwa keterkaitan 

instansi/lembaga termaksud adalah relevan, maka dilanjutkan dengan perinciannya Tabel III.4.
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Rincian Keterkaitan Instansi/Lembaga/Dinas

Instansi/Lembaga Yang Berkaitan Rincian Keterkaitannya

Induk Unit Kerja Tugas Spesifi k Dasar Hukum

Jajaran Pemerintah Pusat

 Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup

 Deputi …..  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..

 Departemen Pekerjaan 
Umum

 Ditjen ……  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..

 Departemen 
Kehutanan

 Ditjen ……  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..

 …………..  …………..  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..  …………..

Jajaran Pemerintah Daerah

 BAPPEDA  …………..  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..

 BAPEDAL atau Dinas
…………..

 …………..  …………..  …………..
 …………..  …………..  …………..

 Dinas Pekerjaan 
Umum atau Dinas
…………..

 …………..  …………..  …………..

 …………..  …………..  …………..
 …….  …………..  …………..  …………..
 …….  …………..  …………..  …………..

Tabel III.4
Contoh Rincian Keterkaitan Instansi/Lembaga/Dinas

III.3 Pengorganisasian

Proses penyusunan kerangkakerja dilakukan melalui langkah-langkah kegiatan yang secara umum dapat 

dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyusunan kerangka kerja tersebut. Inisiatif 

pembentukannya dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerja sama dengan 

BAPEDAL Propinsi yang bersangkutan dengan DAS yang diagendakan. Sebagai contoh, misalnya 

pada DAS Ciliwung dengan Propinsi-propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

2. Pengkomunikasian agenda koordinasi penyusunan kerangka kerja pengelolaan kualitas air 

dan pengendalian pencemaran air, kepada jajaran pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi, dan 

Kabupaten/Kota. 

3. Pembentukan ”tim kerja” sebagaimana dimaksud dalam sub bab III.2  di atas.

4. Penyiapan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan kerangka kerja oleh masing-
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masing unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam sub bab III.2  di atas.

5. Penyelenggaraan forum penyusunan kerangka kerja. Forum ini dapat melalui mekanisme rapat 

kerja atau lokakarya. Penyusunan kerangka kerja dilakukan dengan menggunakan prinsip 

participatory planning. Dalam tahapan ini terbatas dalam jajaran pemerintah yang berkaitan. 

Penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa fasilitator profesional.

6. Setelah kerangka kerja dirumuskan, tindak lanjutnya adalah penyusunan rencana strategis 

(renstra) pada masing-masing unit kerja. Renstra yang dimaksud dalam hal ini, adalah bagian 

renstra yang berkaitan dengan program kerja spesifi k dalam rangka pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air di suatu DAS.

7. Setelah renstra disusun, perlu ditinjau keterpaduan antara satu renstra dengan renstra lainnya. 

Apabila dianggap perlu, dapat ditindak-lanjuti dengan agenda kerjasama dan/atau mobilisasi 

dalam pelaksanaan renstra-renstra yang bersangkutan, antara lain melalui kerja bersama atau 

”joint actions”. Misalnya, dalam operasionalisasi pemantauan kualitas air sungai, pengawasan 

penaatan hukum, penyuluhan, kampanye, dan kegiatan lainnya.
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BAB IV

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

IV.1 Ruang Lingkup Kerangka Kerja

Fokus dari buku panduan ini adalah pada aspek kualitas air. Tetapi, karena kualitas air dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, maka sangat penting untuk mengenali faktor-faktor tersebut, yang dimaksudkan dalam 

rangka penentuan (determination) ruang lingkup dari kerangka kerja termaksud.

Kualitas air sungai diindikasikan dengan kadar konstituen dalam air sungai. Kadar konstituen merupakan 

indikator yang menyatakan perbandingan antara jumlah konstituen dan jumlah air. Salah satu konstituen 

yang menjadi indikator kualitas air adalah polutan. Berdasarkan logika persamaan matematik pada Kotak 

IV.1, maka terdapat tiga kemungkinan untuk meningkatkan kualitas air, yaitu pengurangan jumlah polutan, 

peningkatan volume air, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. 

Polutan dalam sungai dapat diperkecil melalui cara, antara lain, dengan upaya:  

• Pembersihan sungai dari sampah dan limbah padat;

• Peningkatan aerasi air sungai untuk mempercepat degradasi polutan oleh proses ekologik yang 

dikenal dengan daya pulih alamiah (assimilative capacity);

• Pencegahan masuknya dan dimasukkannya polutan ke sungai dari sumber-sumber polutan di 

daerah tangkapan air sungai yang bersangkutan, baik yang berupa point sources pollution maupun 

non point sources pollution. 

Sehubungan dengan opsi melalui peningkatan volume air, yang dimaksud adalah volume yang bukan berupa 

banjir dan volume air yang kandungan polutannya lebih kecil (sesuai kaidah pengenceran). Volume air sungai 

dapat diperbesar melalui: 

JUMLAH POLUTAN

VOLUME AIR “BERSIH”
KADARKADAR =

- Agar kualitas air membaik maka kadar polutan harus semakin kecil 
- Agar kadar polutan mengecil maka kemungkinannya adalah dengan mengecilkan 
jumlah polutan, atau membesarkan volume air, atau keduanya dilakukan secara 
bersamaan. 

Kotak IV.1 Persamaan Matematik Kadar Polutan
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• Penggelontoran atau suplesi (untuk mengencerkan kadar polutan);

• Penstabilan fl uktuasi debit air sungai (antara debit pada musim kemarau dan penghujan), seperti 

misalnya dengan peningkatan resapan air hujan ke dalam tanah, pelestarian mata air, dan 

sebagainya.

Secara sederhana sungai dapat dikenali sebagai aliran air dari hulunya, di dataran tinggi, sampai ke muaranya, 

di pesisir. Aliran air sungai dan daerah tangkapan airnya dikenal sebagai daerah aliran sungai (DAS).  

Walaupun kerangka kerja tersebut tentang kualitas air, tetapi faktor-faktornya, seperti misalnya sumber 

pencemaran dan resapan air, berada di daratan dari daerah tangkapan air pada suatu DAS.  Karena itu, kondisi 

kuantitas dan kualitas air sungai, selain tergantung pada morfologi alur sungai dan tempat air mengalir, juga 

dipengaruhi oleh daratan yang merupakan daerah tangkapan airnya. 

Air yang mengalir di sungai berasal dari air hujan, sebagai bagian mata rantai dari siklus ekologis air yang 

dikenal dengan siklus hidro-orologi. Sebagian air hujan akan mengalir di atas permukaan bumi (run off), 

dan sebagian lainnya akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah (ground water). Sebagian air tanah 

akan muncul kembali ke permukaan sebagai mata air, yang di antaranya mengalir menjadi aliran air sungai. 

Fluktuasi debit air sungai dipengaruhi, antara lain, oleh fenomena sebagaimana diuraikan di atas.  

Oleh karena debit air sungai akan mempengaruhi kondisi kualitas air sungai, maka aspek debit air sungai 

dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam ruang lingkup pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air. Debit air sungai juga merupakan salah satu faktor dari daya dukung, daya tampung dan 

produktifi tas ekosistem air.  

Pengelolaan atau pengendalian yang berkaitan dengan debit air sungai, selain dilakukan dengan pendekatan 

pembangunan prasarana dan sarana hidrologi-hidrolika, juga dilakukan dengan pendekatan ekologik pada 

daerah tangkapan airnya.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab III dan penjelasan tersebut di atas maka secara garis-besar ruang lingkup 

(scope of work) terdiri atas tiga lingkupan, yaitu lokasi, waktu, dan kegiatan. Penjelasan mengenai dimensi-

dimensi tersebut, dalam konteks panduan ini, adalah sebagai berikut.

• Lingkup Lokasi

Kerangka kerja ini disusun per DAS (satu kerangka kerja untuk satu DAS).  Langkah-langkah 

identifi kasi, dalam rangka penentuan (determination) lingkup lokasi, sesuai dengan yang telah 

dijelaskan pada tabel-tabel dalam Bab III.

Untuk kejelasan dan kepastian lingkup lokasi kerja. disarankan agar pembatasan lokasi kerja 

dilakukan dengan menggunakan peta. Karena itu, perlu disepakati peta yang akan digunakan. 

Sebagai sumber inspirasi dapat dikaji peta pada Gambar IV.1.
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 Bb11 Bb11

 Bb10 Bb1

 Bb12 Bb1

 Bb1 Bb1

 Bb2 Bb

 Bb4 Bb

 Bb5 Bb

 Bb6 Bb

 Bb7 Bb

 Bb8 Bb Bb9 Bb

 Bb13 Bb1

 Bb14 Bb1

Kabupaten Demak

Kabupaten SemarangKabupaten marang

Kabupaten SemarangKabupaten marang

Gambar IV.1 Peta DAS Dan Wilayah Administrasi 

 PETA SUNGAI DAN SUB DAS BABON  PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN DI DAS BABON 

     LEGENDA
                    SUNGAI

                    SUB DAS BABON

     LEGENDA
                    SUNGAI

                    SUB DAS BABON                    SUB DAS BABON                    SUB DAS BABON                    SUB DAS BABON

     LEGENDA
                    SUNGAI

                    WILAYAH KABUPATEN

     LEGENDA
                    SUNGAI

                    

Identifi kasi wilayah administratif perlu dilakukan, mengingat bahwa peran Pemerintah Kabupaten/

Kota sangat penting dalam pelaksanaan operasional kegiatan-kegiatan, antara lain yang 

berhubungan dengan permukiman penduduk, perizinan usaha dan pengawasan atas penaatan 

hukum (dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air). Peran 

Pemerintah Propinsi sangat penting dalam koordinasi antar Kabupaten/Kota.

• Lingkup Waktu

Kerangka kerja ini disusun sebagai acuan untuk sasaran jangka menengah, yaitu 5 (lima) tahun. 

Karena ada kemungkinan tiap unit aparatur memiliki pertimbangan tersendiri mengenai jangka 
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waktu ini, maka perlu didiskusikan dalam tim, sehingga dapat disepakati rentang waktu yang akan 

dipakai.

Walaupun kerangka kerja ini dirancang berdasarkan sasaran jangka menengah, tetapi sasaran 

tersebut dirumuskan dengan wawasan visi dan tujuan jangka panjang (goals).  

• Lingkup Kegiatan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, pada ruang lokasi dan waktu, adalah kegiatan-kegiatan 

yang menuju pada pewujudan sasaran-sasaran (objectives) sebagaimana yang direncanakan, dan 

mengarah kepada tujuannya.

Uraian mengenai perumusan sasaran akan dikemukakan dalam bab ini, pada sub bab selanjutnya. 

Sedangkan uraian tentang paket-paket kegiatannya, termasuk kelompok sasaran dan aparatur 

pelaksananya, akan dijelaskan pada Bab V.

Sungai Dan 
Daerah Tangkapan Air 

Wilayah 
Administratif

Wilayah Administratif

Sungai

………………..

Propinsi
1. ………
2.  ……..
3. ………….

Kab./Kota
1 ………
2 ……..
3 ………
4 ……….
5 ………
6 ………..

DAS
Anak-anak Sungai 

………………..

………………..

………………..

………………..

Cabang-cabang 
Sungai

………………..

………………..

………………..

………………..
………………..

Tabel IV.1 Contoh Format Lingkup Lokasi

Keterangan :
- Batas lingkup kerja ditandai pada Peta terlampir.
- Anak sungai adalah sungai/saluran/kanal yang aliran airnya masuk (bermuara) ke aliran   
--induk sungai.
- Cabang sungai adalah sungai/saluran/kanal yang aliran airnya keluar (berhulu) dari
--aliran induk sungai.
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IV.2 Sasaran 

Sasaran utama dari operasionalisasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air adalah mutu 

air sasaran (water quality objective). 

IV.2.1 Mutu Air Sasaran

Perumusan mutu air sasaran mengacu kepada kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 82/2001,  

khususnya  Pasal 7, Pasal 15, dan Pasal 23 ayat (3).

KOTAK IV.2 Mutu Air Sasaran

“Mutu air sasaran (water quality objective) adalah mutu air yang direncanakan untuk 

dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program 

kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air. 

(PP No. 82/2001, Penjelasan Pasal 15 ayat (1) alinea kedua)

PP No. 82/2001 menetapkan bahwa dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Pemerintah (di 

tingkat nasional), Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-

masing, melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu 

air sasaran (Pasal 15 ayat (1)). Sedangkan dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka 

Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing, 

mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air (Pasal 15 ayat (2)).

Karena itu, idealnya untuk menentukan mutu air sasaran perlu diketahui status mutu air pada ruas-ruas 

sungai yang bersangkutan. Untuk itu, diperlukan data hasil pemantauan kualitas air, dan ketetapan kelas air 

atau baku mutu air, pada ruas sungai yang bersangkutan.  

Dalam Penjelasan Pasal 7 PP No. 82/2001 dijelaskan bahwa rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan 

DATA KUALITAS AIR

BAKU MUTU AIR

CEMARTIDAK CEMAR

APAKAH
CEMAR ?

MUTU AIR
SASARAN

Gambar  IV.2 Diagram Penentuan Status Mutu Air Dan Mutu Air Sasaran
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untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang.Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka 

menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas 

air.

Langkah-langkah kegiatan tersebut dapat digambarkan secara diagramatik pada Gambar IV.2. Sedangkan 

contoh format rumusan mutu air sasaran ditunjukkan pada Tabel IV.2.

Jika kondisi kualitas air pada status cemar, maka idealnya dipulihkan sampai kualitasnya minimal sama 

dengan baku mutu airnya. Dalam hal ini, sasaran mutu air adalah sama dengan baku mutu air.  

Jika baku mutu air belum ditetapkan, maka perlu ditentukan cara lain yang realistik dan paling mendekati 

kebijakan yang berlaku. Salah satunya, dengan berdasarkan kegunaan air sungai pada saat ini, pada ruas-ruas 

sungai yang bersangkutan. Contoh langkah-langkah kegiatan penentuan mutu air sasaran dengan pendekatan 

Gambar  IV.3 Diagram Penentuan Mutu Air Sasaran Berdasarkan Kegunaan Air

DATA KUALITAS AIR

KEGUNAAN AIR

LAYAKTIDAK LAYAK

APAKAH
LAYAK ?

MUTU AIR
SASARAN

KRITERIA

Tabel IV.2 Contoh Format Rumusan Mutu Air Sasaran

Sungai ....................

Ruas Sungai ....................

Jangka waktu Tahun ......... s.d  .......

Parameter Batas atau Kadar Satuan

1 ............... ............... ...............

2 ............... ............... ...............

3 ............... ............... ...............

4 ............... ............... ...............

... ............... ............... ...............

... ............... ............... ...............

Penjelasan singkat (mengenai pertimbangan penentuan sasaran tersebut di atas) :
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................................................................
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Berdasarkan analisis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar IV.4, maka secara tipologik sasaran 

antara, untuk mewujudkan mutu air sasaran, terdiri atas sasaran-sasaran sebagai berikut :

• Sasaran yang berkenaan dengan beban pencemaran. Dalam buku ini, sasaran ini disingkat dengan 

istilah ”sasaran: beban pencemaran”;

• Sasaran yang berkenaan dengan debit air sungai. Dalam buku ini, sasaran ini disingkat dengan 

istilah ”sasaran: debit air sungai”;

• Sasaran yang berkenaan dengan kapasitas kelembagaan. Dalam buku ini, sasaran ini disingkat 

dengan istilah ”sasaran: kapasitas kelembagaan”.

Sasaran tersebut di atas merupakan dasar untuk penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, menjadi 

kerangka kerja (framework) dan selanjutnya menjadi rencana kerja (workplans atau actionplans). Pada 

tahapan setelah pelaksanaan rencana kerja, sasaran tersebut merupakan output dari paket kegiatan yang  

bersangkutan.

Gambar IV. 4 Struktur Sasaran

BEBAN 
PENCEMARAN

SASARAN

PAKET 
KEGIATAN

DEBIT 
AIR SUNGAI

SASARAN

PAKET 
KEGIATAN

MUTU AIR SASARAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN

PAKET 
KEGIATAN

kegunaan air digambarkan secara diagramatik pada Gambar IV.3. Mutu air sasaran dapat dirumuskan dengan 

format sebagaimana ditunjukkan pada Tabel IV.2.

Oleh karena kualitas air tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka pewujudan mutu air sasaran 

dilakukan melalui pencapaian sasaran-sasaran antara. Secara tipologik, struktur sasaran-sasaran antara, 

sebagaimana dimaksud di atas, dapat digambarkan secara diagramatik seperti ditunjukkan pada Gambar 

IV.4.
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IV.2.2 Sasaran: Beban Pencemaran

Sasaran ini adalah jumlah polutan yang direncanakan untuk dikurangi, atau yang ditargetkan untuk dikurangi, 

baik polutan yang terkandung dalam air maupun polutan yang potensial akan masuk ke air.

Untuk penentuan sasaran ini terdapat beberapa kemungkinan. Idealnya dilakukan berdasarkan pemodelan 

simulasi skenario peningkatan/pemulihan kualitas air, dan pengkajian resiko kebijakan (risk policy assessment) 

dari tiap skenario. Tetapi, jika belum memiliki kapasitas untuk pemodelan tersebut di atas, maka keterbatasan 

Tabel IV.3 Contoh Format Tabulasi Penentuan Sasaran Beban Pencemaran 
Buangan Air Limbah Industri

Sungai ....................

Ruas Sungai ....................

Jangka waktu Tahun ......... s.d  .......

Parameter 1. ....................

Industri / Pabrik

Beban Pencemaran (kg/bulan)

Sebelum
Menaati BMLC

Setelah 
Menaati BMLC

Selisih

(1) (2) (3) (4)

1 ............... ............... ............... ...............

2 ............... ............... ............... ...............

3 ............... ............... ............... ...............

Jumlah Beban Pencemaran (yang berkurang) ...............

Parameter 2. ....................

Industri / Pabrik
Beban Pencemaran (kg/bulan)

Sebelum Menaati 
BMLC

Setelah 
Menaati BMLC

Selisih

(1) (2) (3) (4)

1 ............... ............... ............... ...............

2 ............... ............... ............... ...............

..... ............... ............... ............... ...............

Jumlah Beban Pencemaran (yang berkurang)

Keterangan :
BMLC adalah Baku Mutu Limbah Cair, atau baku mutu air limbah, yang wajib 
ditaati oleh industri/pabrik yang bersangkutan.
Kolom (1) merupakan kelompok sasaran (target group) yang buangan air 
limbahnya akan dikendalikan, dengan target agar buangannya tersebut menaati 
BMLC. 
Beban pencemaran sebelum menaati BMLC, kolom (2), dihitung berdasarkan data 
hasil pemantauan/pengawasan atas buangan air limbah industri/pabrik yang 
bersangkutan.
Beban pencemaran setelah menaati BMLC, kolom (3), dihitung berdasarkan BMLC 
industri/pabrik yang bersangkutan.
Selisih adalah jumlah beban pencemaran yang berkurang, yaitu hasil 
pengurangan nilai pada kolom (2) oleh nilai pada kolom (3).

-

-

-

-

-
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itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda (action) memulihkan kualitas air. Dalam situasi ini, mungkin 

optimalisasinya adalah bertindak nyata sesuai kapasitas saat ini yang diiringi dengan membangun kapasitas 

institusi (institutional strengthening). 

Berikut ini adalah beberapa contoh opsi yang dapat dipilih sebagai pendekatan untuk penentuan sasaran 

ini:

• Pendekatan melalui penegakan hukum administrasi tehadap subyek hukum yang wajib mentaati 

baku mutu air limbah. Sasarannya didasarkan pada prediksi berapa beban pencemaran yang akan 

berkurang jika subyek-subyek hukum tersebut menaati baku mutu air limbah.

• Pendekatan melalui kampanye dan gerakan partisipasi masyarakat mengurangi buangan limbah 

domestik dan sampah ke sungai, baik dari rumah-rumah penduduk maupun dari usaha-usaha 

skala kecil. 

• Pendekatan melalui investasi pembangunan instalasi jasa pelayanan pengelolaan air limbah 

domestik. Jasa pelayanan ini, bisa dirancang dengan prinsip subsidi silang. Artinya, instalasi 

pengolahan air limbah ini bisa juga melayani limbah-limbah dari usaha perhotelan dan akomodasi 

Tabel IV.4 Contoh Format Tabulasi Penentuan Sasaran Beban Pencemaran 
Material Tanah Tererosi

Sungai ....................

Ruas Sungai ....................

Jangka waktu Tahun ......... s.d  .......

Lahan Luas Yang Akan
Dikendalikan

Rona Awal Tingkat Erosi

(1) (2) (3)

1 ............... ............... ...............

2 ............... ............... ...............

3 ............... ............... ...............

.... ............... ............... ...............

Jumlah luas lahan yang akan 
dikendalikan

Keterangan :
• Lahan dapat berupa hutan, kebun, lahan kritis dan/atau lahan lainnya yang 

erosinya signifi kan menyebabkan perubahan kualitas air sungai. 
• Pada kolom (1) dapat diisi dengan nama blok hutan/kebun atau nama kampung, 

atau identitas lainnya. Sebaiknya dilengkapi dengan peta lokasinya.  Kolom (1) 
ini merupakan kelompok sasaran (target group).

• Pada kolom (2) diisi dengan luas lahan yang direncanakan (ditargetkan) untuk 
dikendalikan erosinya, yaitu lokasi dari kegiatan program kerja ybs. 

• Pada kolom (3) diisi dengan rona awal tingkat erosi. Tingkat erosi, antara lain, bisa 
dinyatakan dengan TSS (Total Suspended Solid) dan/atau Kekeruhan (Turbidity). 
Rona awal adalah kondisi pada waktu sebelum program kerja termaksud 
dilaksanakan, pada lokasi-lokasi pemantauan untuk evaluasi keberhasilan 
program kerja termaksud.
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lainnya, restoran serta beberapa industri kecil yang karakter limbahnya dimungkinkan untuk diolah 

pada instalasi tersebut .

• Pendekatan melalui kampanye dan agenda insentif bagi penerapan kaidah “produksi bersih” 

(cleaner production).

• Pendekatan melalui penyuluhan dan pembimbingan teknis serta agenda insentif bagi penerapan 

teknik-teknik pertanian yang mengurangi residu pestisida dan pupuk kimiawi serta mengurangi 

tingkat erosi (misalnya dengan terasering). 

Opsi-opsi tersebut di atas hanya sebagai contoh yang diharapkan akan menjadi sumber inspirasi, sehingga 

perlu dikembangkan opsi lainnya. Pilihan opsi tersebut dapat dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa 

opsi. 
Gambar IV.5 Contoh Peta Sebaran Beban Pencemaran

PETA PRAKIRAAN BEBAN POLUSI DOMESTIK BRUTO
UNTUK BOD DI DAS BABON

LEGENDA
Bebab BOD Sub DAS 

Babon
165.5
196.52
273.45
277.35
527.54
1.360.8
1.490.76
2.238.75
2.727.55
3.198.02
3.221.82
4.601.65
4.801.65
4.829.81

Sungai
DAS Babon

LEGENDA
Bebab BOD Sub DAS 

Babon
0
35.62
83.81
139.87
248.74
352.08

Sungai
DAS Babon

PETA PRAKIRAAN BEBAN POLUSI INDUSTRI PARAMETER
BOD DI DAS BABON
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Idealnya sasaran dinyatakan secara kuantitatif dan terukur. Pada Tabel IV.3 di atas ditunjukkan contoh 

tabulasi data yang dapat digunakan untuk keperluan penentuan sasaran penurunan beban pencemaran dari 

buangan air limbah industri.

Jika belum bisa dinyatakan secara kuantitatif, maka untuk sementara dinyatakan secara indikatif, antara 

lain dengan indikator kegiatannya yang terukur. Pada Tabel IV.4 ditunjukkan contoh tabulasi yang dapat 

digunakan untuk keperluan penentuan sasaran penurunan beban pencemaran dari erosi tanah. Parameter 

kualitas air yang relevan untuk dipantau adalah, antara lain TSS (Total Suspended Solid) dan/atau Kekeruhan 

(Turbidity).

Pada Gambar IV.5 ditunjukkan contoh peta yang menggambarkan lokasi sumber beban pencemaran.

IV.2.3 Sasaran: Debit Air Sungai

Sasaran ini adalah debit air sungai yang direncanakan untuk diwujudkan, yaitu kondisi debit air sungai yang 

dapat mengarah pada pencapaian mutu air sasaran, sebagaimana kaidah yang ditunjukkan pada Kotak IV.1.  

Pada sungai yang telah dibanguin prasarana konservasi air permukaan (seperti waduk dan/atau bendungan 

pengendali debit air), debit air sungai yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan debit air sungai yang 

dikendalikan dengan cara membuka dan menutup pintu air dari prasarana tersebut di atas.

Sebagaimana diuraikan dalam bagian awal bab ini, bahwa air sungai merupakan salah satu mata rantai 

dari fenomena alam yang disebut dengan ”hidro-orologi”.  Sebagian air hujan yang turun di daratan, akan 

meresap ke dalam tanah dan sebagian lainnya akan mengalir di atas permukaan tanah (run off). Banyaknya 

air hujan yang meresap ke dalam tanah tergantung pada kondisi lingkungannya, antara lain, luas lahan yang 

ditumbuhi tanaman dan luas lahan yang di atasnya terdapat bangunan yang menghalangi air meresap ke 

tanah. Rasio (perbandingan) antara jumlah air yang meresap ke dalam tanah dan jumlah air yang mengalir 

di atas permukaan tanah (run off) akan menentukan fl uktuasi debit air sungai.  

Dari sudut pandang (perspektif) pengelolaan lingkungan hidup, fl uktuasi debit air sungai yang baik adalah 

fl uktuasi yang kecil (fl uktuasi antara debit rata-rata pada bulan-bulan musim penghujan dan debit rata-rata 

pada bulan-bulan musim kemarau). Artinya, debit pada musim kemarau tidak jauh berbeda dengan debit pada 

musim hujan. Dalam konteks pengendalian pencemaran air, implikasi hal tersebut adalah pada perubahan 

kualitas air akibat pengenceran pada musim hujan tidak jauh berbeda dengan pada musim kemarau.   

Debit yang dijadikan tolok ukur adalah debit yang merupakan indikator dari kondisi lingkungan pada daerah 

tangkapan air sebagaimana dijelaskan di atas. Debit air sungai yang diatur oleh manajemen/operator prasarana 

tata air, dalam hal ini, sebaiknya tidak dijadikan tolok ukur keberhasilan dari pengendalian fl uktuasi debit 

air sungai termaksud.   

Idealnya, penentuan sasaran debit ini dilakukan berdasarkan pemodelan simulasi skenario peningkatan rasio 

penyerapan air hujan ke dalam tanah, dan pengkajian resiko kebijakan (risk policy assessment) dari tiap 

skenario. Tetapi, jika belum memiliki kapasitas untuk pemodelan tersebut di atas, maka keterbatasan itu 
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tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan (action) agar debit air sungai tidak berfl uktuatif. Dalam 

situasi ini, mungkin optimalisasinya adalah bertindak nyata sesuai kapasitas saat ini yang diiringi dengan 

membangun kapasitas (institutional strengthening). 

Jika sasaran debit ini belum bisa dinyatakan secara kuantitatif, maka untuk sementara dinyatakan secara 

indikatif, antara lain dengan indikator kegiatan pengendaliannya (counter measurement) yang terukur. Pada 

Tabel IV.5 di atas, ditunjukkan contoh tabulasi yang dapat digunakan untuk keperluan penentuan sasaran debit 

air sungai melalui paket kegiatan penghijauan lahan kritis dengan usaha hutan rakyat dan paket kegiatan 

sumur resapan.  
Tabel IV.5  Contoh Format Tabulasi Penentuan Sasaran Debit Air Sungai 

Melalui Paket Kegiatan Penghijauan Dan Sumur Resapan

Sungai ....................

Ruas Sungai ....................

Jangka waktu Tahun ......... s.d  .......

Lahan
Luas Yang Akan

”Dihijaukan”
Rona Awal Tingkat Resapan/

Run-off

(1) (2) (3)

1 ............... ............... ...............

2 ............... ............... ...............

3 ............... ............... ...............

... ............... ............... ...............

Jumlah luas lahan yang 
akan ”dihijaukan”

............... ...............

Lahan Ukuran Sumur Resapan
Rona Awal Tingkat Resapan/

Run-off

(1) (2) (3)

1 ............... ............... ...............

2 ............... ............... ...............

... ............... ............... ...............

Jumlah ............... ...............

Keterangan :
• Lahan dapat berupa hutan, kebun, lahan kritis dan/atau lahan lainnya yang tingkat 

resapan airnya signifi kan menyebabkan debit air sungai berfl uktuatif.
• Paket kegiatan ini dapat diselaraskan dengan paket kegiatan dalam rangka 

pengendalian erosi.
• Pada kolom (1) dapat diisi dengan nama blok hutan/kebun atau nama kampung, 

atau identitas lainnya. Sebaiknya dilengkapi dengan peta lokasinya.  Kolom (1) ini 
merupakan kelompok sasaran (target group).

• Pada kolom (2) diisi dengan luas lahan yang direncanakan (ditargetkan) untuk 
”dihijaukan”, yaitu lokasi dari kegiatan program kerja tersebut. 

• Pada kolom (3) diisi dengan rona awal tingkat resapan/run-off, antara lain 
dapat dinyatakan dengan data curah hujan dan debit run-off  yang diukur pada 
lokasi-lokasi pemantauan untuk evaluasi keberhasilan program kerja termaksud. 
Rona awal adalah kondisi pada waktu sebelum program kerja termaksud 
dilaksanakan. 
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IV.2.4 Sasaran: Kapasitas Kelembagaan

Sasaran ini adalah kapasitas dari aspek-aspek kelembagaan yang direncanakan untuk diperkuat, yaitu aspek-

aspek sumber daya kelembagaan (institutional resources) yang diperlukan untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran-sasaran program kerja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sasaran ini mencakup 

hal-hal yang bersifat ”cross cutting issues”, seperti peraturan, sumber daya manusia, anggaran belanja dan 

pendapatan, pengelolaan data, partisipasi masyarakat, dan lain-lain.    

Sebagaimana digambarkan pada Gambar IV.4 di atas, urutan (sequence) penentuan sasaran ini adalah setelah 

sasaran-sasaran substantif dirumuskan. Untuk mengidentifi kasi pokok-pokok sasaran ini, bisa dilakukan 

dengan cara, antara lain, melalui analisis faktor kunci penentu keberhasilan (critical success factors).  

Sebagai contoh, misalnya, dalam rangka pencapaian sasaran penurunan beban pencemaran dari buangan 

air limbah industri yang termasuk usaha skala besar/menengah. Salah satu cara untuk pencapaian sasaran 

tersebut adalah dengan pengawasan ketaatan terhadap baku mutu limbah cair (BMLC). Keberhasilan agenda 

tersebut sangat ditentukan oleh regulasi dan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD).  

Oleh karena regulasi dan PPLHD merupakan critical success factors, maka penyusunan rancangan peraturan 

dan pelatihan PPLHD menjadi bagian dari sasaran ini (sasaran kapasitas kelembagaan). 

Contoh lainnya, misalnya, dalam rangka pencapaian sasaran penurunan beban pencemaran dari erosi dan 

sasaran peningkatan resapan air pada lahan pertanian di DAS hulu. Salah satu cara untuk pencapaian sasaran 

tersebut, adalah dengan penerapan teknik-teknik pertanian yang tepat untuk sasaran tersebut. Keberhasilan 

agenda tersebut sangat ditentukan, antara lain, oleh partisipasi masyarakat, panduan teknis, aparat penyuluh 

lapangan, dan dana insentif.
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BAB V

ANALISIS DAN PAKET KEGIATAN

Pada hakekatnya paket-paket kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah rangkaian kegiatan yang 

hasilnya mengarah kepada pencapaian sasaran-sasaran antara yang menuju pada mutu air sasaran. Dengan 

kata lain, hasil (output) dari pelaksanaan paket-paket kegiatan akan menuju kepada perwujudan sasaran-

sasaran antara (objectives of action plans) yang mengarah pada pencapaian mutu air sasaran (water quality 

objectives). Sedangkan mutu air sasaran ditetapkan berdasarkan pada tujuan (goals) pengelolaan kualitas air 

dan pengendalian pencemaran air. Pengertian dan penetapan mutu air sasaran adalah seperti yang dijelaskan 

dalam Bab IV.  

Sasaran-sasaran antara terdiri atas tiga sasaran tipologik, yaitu: sasaran-sasaran yang berkenaan dengan 

beban pencemaran, fl uktuasi debit air sungai, dan sumberdaya kelembagaan. 

V.1 Analisis

Salah satu cara untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pencapaian sasaran adalah dengan 

melakukan analisis situasi. Terdapat banyak metoda analisis yang dipergunakan, satu diantaranya adalah 

ZOPP, yaitu metoda perencanaan yang berorientasi pada sasaran. Beberapa contoh analisis ditunjukkan pada 

Gambar V.1 dan Gambar V.2. Pada Gambar V.1 ditunjukkan analisis yang berdasarkan pada rasionalitas 

sebab-akibat bahwa kadar polutan ditentukan oleh jumlah kandungan polutan dalam air sungai dan volume 

air dalam sungai, sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV. Kandungan polutan dalam air sungai disebabkan 

antara lain oleh masukan beban pencemaran ke sungai. Sedangkan volume air sungai yang menentukan 

kadar polutan dalam air sungai adalah fl uktuasi debit airnya. Fluktuasi debit air sungai ditentukan antara 

lain oleh perbandingan (rasio) antara air hujan yang meresap ke dalam tanah dan air hujan yang mengalir 

sebagai air larian (run off). Air hujan yang dimaksud dalam hal ini adalah air hujan yang jatuh pada daerah 

aliran sungai yang bersangkutan. Kadar polutan merupakan salah satu indikator mutu air sasaran. Untuk 

mewujudkan mutu air sasaran maka kadar polutan harus dikurangi. Pada Gambar V.2 ditunjukkan faktor-

faktor yang menentukan kadar polutan dalam air sungai. Berdasarkan analisis ini dapat diidentifi kasi berbagai 

kemungkinan penurunan kadar polutan dan cara menurunkan kadar polutan.  Berbagai kemungkinan tersebut 

merupakan daftar alternatif paket kegiatan, dalam rangka pencapaian sasaran penurunan beban pencemaran. 

Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus diverifi kasi dengan situasi senyatanya (real condition) di lapangan, 

dan pendataan untuk mengetahui kuantitas tiap masalah dan  tingkat urgensinya.  
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Penentuan mutu air sasaran tergantung pada ruang dari segmen sungai berada, apakah di ruang konservasi 

atau di ruang budidaya. Segmen sungai yang berada dalam ruang konservasi, baku mutu air-nya didasarkan 

pada pelestarian kondisi kualitas alamiahnya.

Sedangkan baku mutu air pada segmen sungai yang berada dalam ruang budidaya, ditentukan berdasarkan 

Kelas Air atau rencana pendayagunaan air.  Kebijakan tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam PP 

No.82/2001, pada Pasal 4.

Gambar V.1 Contoh Analisis Situasi

Ruang
Budi Daya

Ruang
Konservasi

Kelas Air
Baku Mutu Air

Mutu Air Sasaran

Kadar Polutan
dalam air sungai

Masukan
beban pencemaran

Sumber-sumber
pencemaran

Volume
air sungai

Fluktuasi debit
air sungai

Peresapan Air hujan
kedalam tanah

Air larian
( run off )

Analisis situasi dapat dilakukan dengan metoda lain, salah satunya adalah analisis yang contoh tabulasi 

hasilnya ditunjukkan pada Gambar V.3 

Dari hasil analisis dan verifi kasi akan didapat daftar masalah dan akar-akar masalahnya. Untuk mengetahui 

skala urgensi, diperlukan data yang mengindikasikan besaran tiap masalah tersebut, untuk itu perlu dilakukan 

analisis data. Sebagai contoh, misalnya tentang kemungkinan penurunan kualitas air akibat beban pencemaran 

dari air limbah industri. Untuk mengetahui kondisinya di lapangan, diperlukan data mengenai peta sebaran 

sumber-sumber pencemaran, dan beban pencemarannya, antara lain buangan air limbah tiap pabrik dan 

lokasi pembuangannya ke sungai.   

Langkah selanjutnya adalah mendiskusikan berbagai kemungkinan upaya untuk mengatasi tiap masalah 
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Gambar V.2 Contoh Analisis Situasi
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tersebut, dan penentuan paket kegiatannya. Pada Tabel V.1 ditunjukkan contoh format tabulasi data mengenai 

masalah dan paket-paket kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

V.1.1 Analisis Skala Prioritas 

Untuk melaksanakan paket-paket kegiatan diperlukan kapasitas kelembagaan dan menajemen, seperti 

misalnya infrastruktur hukum dan administratif, antara lain peraturan, mandatori, ketata-laksanaan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis, sumber daya manusia dari aparatur pelaksananya (jumlah dan kompetensi), 

prasarana dan sarana pendukung pelaksaan kegiatan program, anggaran, dan lain-lain.

Dengan kapasitas yang terbatas maka kegiatan-kegiatan program yang dapat dijalankan secara intensif juga 

akan terbatas. Dalam situasi demikian maka perlu ditentukan skala prioritas, yaitu penentuan (determination) 

paket kegiatan yang relatif lebih urgen untuk dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan dengan paket-paket 

kegiatan lainnya. 

Agar paket kegiatan menjadi realistik, perlu dilakukan analisis skala prioritas atau pemfokusan, sehingga 

jadwal (time frame) pelaksanaan program kerjanya diagendakan berdasarkan pada urutan prioritas target-target 

strategiknya. Skala prioritas tersebut dapat menjadi sumber masukan untuk penyusunan sasaran dari tahun ke 

tahun (multi years plan), dan bahan masukan untuk penentuan indikator keluaran dalam format DIPA (Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran).   
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Idealnya, analisis tersebut dilakukan secara komprehensif berdasarkan data kuantitatif dan dengan kaidah 

statistika. Tetapi, jika belum tersedia data, maka analisisnya dapat dilakukan melalui cara sederhana, 

berdasarkan kaidah simplifi kasi. Salah satu cara analisis yang relatif sederhana adalah analisis sebagaimana 

dijelaskan berikut ini.

V.1.2 Metoda Matriks Urgensi Versus Kapasitas

Dari sekian banyak ragam metoda analisis, salah satu cara sederhana dan relatif cepat adalah dengan 

cara ”matriks urgensi versus kapasitas manajemen”1, seperti ditunjukkan pada Gambar V.4.  Dalam matriks 

tersebut, kolom urgensi dibagi tiga skala urgensi. Kolom paling kiri merupakan kolom paling urgen. Demikian 

juga baris kapasitas dibagi tiga (tiga skala kapasitas). Kolom paling atas merupakan baris untuk yang paling 

berkapasitas. Pengertian kapasitas dalam hal ini adalah kapasitas suatu Pemerintah Kota/Kabupaten untuk 

Tabel V.1 Contoh Tabulasi Hasil Identifi kasi Masalah 

Tanggal September 2003

Masalah Pembuangan Sampah

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab. Semarang Ungaran Kalongan

Kota. Semarang Tembalang Sedangmulyo

Meteseh

Rowosari

Diskripsi • Dibagian atas Das Babon (Topografi  Perbukitan), Kec. Ungaran terdapat 
Tempat Pembuangan Ahkir (TPA) Sampah. Resapan air dari TPA akan 
mencemari sungai dan sistem air tanah (masuk ke aquifer ).

• Di Perumahan Sedangmulyo ( RW 07, RW 08 dan RW 01 ) sebagian warga 
masih membuang sampah di bantaran sungai (dekat dengan saluran 
pembuangan limbah cair + 50 meter dari intake PDAM ).

• Masih kurangnya armada ( 8 armada ) angkutan sampah di Kec. Tembalang, 
sehingga masih banyak penduduk  yang membuang sampah di bantaran 
sungai.

Sumber 
Informasi

• Bapedalda Kota Semarang
• Kel. Sedangmulyo, Kel Meteseh dan Kel. Rowosari
• Pemerintah Kota Semarang
• Field Trip Bappedal Prop. JATENG dengan GTZ/ProLH

Upaya yang 
dilakukan

Upaya Instansi

• Perencanaan TPA di lokasi baru (Kec. Bawen).Pemeritah Kabupaten 
Semarang.

Tujuan Kegiatan

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Penambahan armada angkutan sampah oleh PEMKOT
• Pembuatan tempat pembuangan sementara (TPS) di wilayah padat 

(Perumahan)
• Penyuluhan dan pendidikan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan 

dan di sekolah – sekolah di lingkungan perumahan.
• Penataan pengelolaan persampahan di tingkat RW/RT.

1  Matriks ini merupakan modifi kasi dari matriks yang dipergunakan oleh perusahaan General Electric. Metoda ini digunakan antara lain oleh 
BAPEDAL, pada tahun 1990 – 1995, dalam penyusunan Rencana Induk PROKASIH. 
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melakukan tindakan nyata (action) mengatasi urgensi tersebut. Garis busur atas (dalam kolom II dan baris A) 

adalah batas kapasitas yang dianggap mampu untuk melaksanakan program dengan paket kegiatan tindakan 

nyata, untuk mengatasi isu-isu tersebut. Garis busur bawah (dalam kolom III dan baris C) adalah batas yang 

dianggap perlu untuk diatasi. Jika berada di luar busur, maka dapat ditunda untuk diatasi dalam tiga atau 

lima tahun ke depan.   

Sebagai contoh, misalnya berkenaan dengan isu beban pencemaran limbah domestik. Beban limbah domestik 

tersebut berasal dari kawasan perumahan real estate, apartemen, kawasan perumahan kategori ”BTN”, dan 

kawasan perumahan kumuh. Karena belum tersedia data kuantitatif mengenai tingkat urgensi dan kapasitasnya 

untuk mengatasi isu tersebut, maka analisisnya dilakukan oleh para paraktisi dengan pendekatan professional 

judgment. Hasil analisis praktisi ditunjukkan pada Gambar V.5. Karena tidak ada satu pun isu yang berada di 

dalam garis busur atas, maka paket kegiatan (dalam tiga atau lima tahun ke depan) yang relatif lebih realistik 

adalah jika difokuskan pada peningkatan kapasitas. Misalnya, dengan penyusunan rancangan peraturan yang 

berkaitan dengan persyaratan pengelolaan limbah domestik bagi pengelola real estate dan apartemen, 

termasuk mengenai retribusi dan pengawasannya. Sedangkan untuk kawasan perumahan kategori ”BTN” dan 

kawasan kumuh, mungkin diatasi dengan penataan ruang, pengendalian ijin lokasi, panduan teknologi tepat 

guna, mekanisme subsidi silang, dan lain-lain

Pada Gambar V.6 ditunjukkan contoh hasil analisis dalam konteks beban pencemaran limbah industri. 

Gambar V.4 Matriks Analisis Urgensi Versus Kapasitas
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Gambar V.5  Contoh Analisis Urgensi Versus Kapasitas
Berkaitan Dengan Beban Pencemaran Limbah Domestik

      Real estate       Apartemen

      BTN

      Kumuh

Gambar V.6  Contoh Analisis Urgensi Versus Kapasitas
Berkaitan Dengan Beban Pencemaran Limbah Industri

    Kawasan

    Menengah

    Besar

    Kecil
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Berkaitan dengan beban pencemaran limbah industri, limbah-limbah yang berasal dari usaha skala besar 

dan kawasan industri dianggap urgen dan berkapasitas (dalam matriks berada pada kolom I dan baris A). 

Karena posisinya berada dalam garis busur atas, maka Pemerintah Kota/Kabupaten dianggap berkapasitas 

untuk melaksanakan paket kegiatan berupa tindakan nyata. 

Berdasarkan analisis dengan metoda matriks tersebut di atas, maka Pemerintah Kota/Kabupaten dapat 

menentukan sasaran-sasaran, dengan skala prioritas atau menentukan fokusnya, dalam kurun waktu tiga 

atau lima tahun ke depan. 

V.1.3 Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari strengths – weaknesses – opportunities – threats, yang dapat diterjemahkan menjadi 

kekuatan – kelemahan – kesempatan atau peluang – ancaman. Analisis SWOT adalah proses menguraikan 

situasi lingkungan internal dan eksternal, untuk mengetahui faktor-faktor yang akan mempengaruhi langkah-

langkah suatu program mencapai sasaran/tujuannya. Uraian mengenai penggunaan analisis SWOT dikemukakan 

pada Lampiran 4.

Sebagai contoh, misalnya penggunaan analisis SWOT untuk menentukan strategi pelaksanaan paket kegiatan 

pengurangan beban pencemaran air limbah rumah tangga pada kampung yang rata-rata penghasilan 

penduduknya tergolong ekonomi lemah. Untuk mencapai sasaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

kunci. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) tersebut kemudian dianalisis dan didapat 

Gambar V.7 Kuadran SWOT

OPPORTUNITYTHREAT

STRENGTH

WEAKNESS

Kuadran II
Strategi S-T

Kuadran I
Strategi S-O

Kuadran IV
Strategi W-T

Kuadran III
Strategi W-O
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Gambar V.8  Contoh Hasil Analisis

OPPORTUNITYTHREAT

STRENGTH

WEAKNESS

bahwa resultante faktor-faktor penentu keberhasilannya berada pada kuadran IV, sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar V.8. Oleh karena berada pada kuadran IV, maka strateginya adalah ”strategi W-T”, yaitu perpaduan 

atau optimalisasi kelemahan-kelemahan (weaknesses) dan ancaman-ancaman (threats). Sasaran atau target 

yang logis dan realistik adalah menciptakan ketahanan atau survival, efi siensi, dan penciutan target dan 

lingkupan. 

V.2 Paket Kegiatan

Paket kegiatan yang diuraikan di bawah ini merupakan paket kegiatan tipologik, yaitu paket kegiatan yang 

dirumuskan melalui analisis berdasarkan pada sasaran-sasaran antara yang secara logis harus dicapai agar 

dapat mewujudkan mutu air sasaran sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV. Paket-paket kegiatan tipologik 

juga dapat disusun berdasarkan pengalaman empirik atau best practices dari pelaksanaan program-program 

kerja di tempat lain.

Daftar paket kegiatan tipologik diperlukan hanya sebagai sumber inspirasi dalam tahapan pengkajian untuk 

menentuan paket-paket kegiatan yang diprogramkan. Bagaimanapun penentuan paket kegiatan sebaiknya 

melalui proses analisis seperti yang telah dijelaskan di atas.
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Tabel V.2 Contoh Tabulasi Opsi Paket Kegiatan

Sasaran Antara : Penurunan masukan beban pencemaran ke sungai

Sumber
Pencemaran

Kelompok 
Sasaran

Instrumen Kebijakan Paket Kegiatan

1
Buangan air 
limbah industri 

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

2
Buangan air 
limbah domestik 

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

3

Point & non-point 
source pollution 
pada kegiatan 
pertambangan.

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

4

Point & non-point 
source pollution 
pada kegiatan 
peternakan

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

5
Residu pupuk / 
pestisida

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

6
Material tanah 
tererosi

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

………………. ………………. ……………….

Lainnya ….. ………………. ………………. ……………….

V.3 INDIKATOR KEBERHASILAN

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana merupakan mata rantai dari siklus manajemen. 

Karena itu. pada tahap perencanaan juga direncanakan pemantauan dan evaluasinya. Tolok ukur evaluasi 

dapat dijabarkan berdasarkan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dapat dirumuskan berdasarkan 

teori sistem yang terdiri dari:

• aspek input;

• aspek proses;

• aspek output;

• aspek outcome.
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Tabel V.3 Contoh Perumusan Opsi Paket Kegiatan Pengendalian Beban Pencemaran 
Buangan Air Limbah Industri

Sasaran Antara : Penurunan masukan beban pencemaran ke sungai

Sumber
Pencemaran

Kelompok 
Sasaran

Instrumen Kebijakan Paket Kegiatan

1
Buangan air 
limbah industri 

Industri skala 
besar

• Baku mutu air 
limbah

• AMDAL
• Persyaratan izin
• Pengawasan
• Insentif - 

disinsentif

Pengendalian 
buangan limbah 
industri skala 
besar/menengah

Kawasan industri

Industri skala 
menengah

Industri skala 
kecil

• Lingkungan industri 
kecil

• Bimbingan teknis
• Insentif - 

disinsentif

Pengendalian 
buangan limbah 
industri kecil

Untuk pemantauan dalam rangka evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kerja termaksud, sebaiknya 

diketahui data rona awal sebelum program kerja dilaksanakan dan data progresnya setelah program kerja 

dilaksanakan. 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME

Gambar V.9 Sistem

Karena itu, dalam penyusunan kerangka kerja ini perlu diagendakan pembahasan mengenai rencana pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan rencana tersebut. Sebagai contoh, misalnya dalam konteks paket kegiatan untuk 

pencapaian sasaran fl uktuasi debit. Agar dapat dievaluasi progres hasil pelaksanaan paket kegiatan tersebut, 

maka diperlukan data debit air sungai antar waktu dan antar segmen. Pada Gambar V.10, ditunjukkan contoh 

skema sungai dan segmen-segmennya serta lokasi-lokasi pemantauan air sungai. 

Lokasi-lokasi pemantauan sebagaimana digambarkan dengan skema yang dicontohkan pada Gambar V.10, 

merupakan lokasi pemantauan periodik untuk mendapatkan data basis mengenai debit air sungai dan parameter 

kualitas air.  Lokasi-lokasi pemantauan periodik tersebut perlu disepakati oleh tim kerja. Juga, waktu-waktu 

pemantauannya, parameter-parameter yang dipantau, metoda pengukuran dan pengujiannya, serta standarisasi 

sarananya. 

Dengan demikian, pemantauan dapat dilakukan oleh pihak manapun, dan data hasil pemantauannya dapat 

dikompilasikan menjadi data basis bersama, yang dimungkinkan untuk diakses oleh semua pihak.
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Gambar V.10  Skema Sungai Dan Lokasi Pemantauan Air Sungai

1
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Tabel V.4 Contoh Format Kerangka Kerja Pemantauan Sungai

Sungai :  ……………………….

Lokasi Pemantauan

Kode Koordinat Nama tempat Titik Sampling

……… ……… ……………………….

……… ……… ……………………….

……… ……… ……………………….

……… ……… ……………………….

Lokasi 
(kode)

Debit Air                  
(m3/detik)

Parameter Kualitas Air

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
……… ……… … … … … … …

……… ……… … … … … … …

……… ……… … … … … … …

Keterangan :
1. Di bawah kolom “Parameter Kualitas Air” diisi dengan parameter yang direncanakan akan dipantau. 

Sebagai contoh, misalnya kolom #1 diisi pH, kolom #2 diisi TSS, dan seterusnya.
2. Tiap pengukuran dilampirkan metoda dan  spesifi kasi alatnya 

Lokasi 
(kode) 

Frekuensi 
PemantauanPemantauan

Debit
Parameter 
Kualitas AirKualitas AirKualitas Air

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
……… ……… … … … … … …

……… ……… … … … … … …

……… ……… … … … … … …

……… ……… … … … … … …

……… ……… … … … … … …
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BAB VI

PERUMUSAN KERANGKA KERJA

Format kerangka kerja yang dikemukakan dalam bab ini merupakan contoh yang dapat dikembangkan 

atau dimodifi kasikan berdasarkan hasil rapat kerja tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Bab III.   

Kerangka kerja yang dimaksudkan dalam buku panduan ini merupakan garis-garis besar program konstektual. 

Konteksnya dalam hal ini adalah pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada suatu sungai 

tertentu. Penyusunan kerangka kerja ini mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 

sebagaimana ditetapkan dalam UU No.25/2004. Secara garis besar, struktur SPPN adalah sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel VI.1.

Posisi kerangka kerja dalam struktur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat digambarkan 

dengan diagram pada Gambar VI.1. 

VI.1 Rencana Strategis (Renstra)

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada suatu 

sungai merupakan lintas sektor dan juga lintas daerah. Karena itu, kerangka kerja ini diharapkan dapat 

menyelaraskan dan menyerasikan bagian dari Rentra-renstra KL dan Renstra-renstra SKPD, yang berkaitan 

dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pada suatu sungai tertentu. 

Tabel VI.1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Nasional Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJP Nasional)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP Daerah)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJM Nasional)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJM Daerah)

Rencana Strategis Kementerian / 
Lembaga (Renstra – KL)

Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renstra – SKPD)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga 
(Renja – KL)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja – SKPD)
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Gambar VI.1 Posisi Kerangka Kerja Pada Struktur SPPN

RPJM
NASIONAL

RENSTRA KL

RPJM
DAERAH

Konstektual
PKA-PPA

(pada suatu sungai)

KERANGKA KERJA
PKA-PPA

RKP

RENJA KL

RENSTRA SKPD

RKPD

RENJA SKPD
RENJA

PKA-PPA

KeteranganKeterangan :

PKA-PPA  : Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RENSTRA KL : Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

RENSTRA SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RENJA : Rencana Kerja

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka format rumusan kerangka kerja yang dikemukakan dalam buku 

panduan ini, disesuaikan dengan format rumusan renstra. 

Kebijakan dan pedoman mengenai renstra mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No.25/2004). Sedangkan petunjuk mengenai format renstra 

mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP), dan sosialisasi tentang AKIP yang diselenggarakan oleh BPKP.  

Pengertian renstra dalam UU No.25/2004 adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7, 

yaitu:
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• ”Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang  selanjutnya disebut 

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL),  adalah dokumen perencanaan Kementerian/ 

Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;”

• ”Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 

5 (lima) tahun;”.

Jangka waktu Rencana Kerja (Renja) adalah tahunan (UU No.25/2004, antara lain pada Pasal 1, angka 10 

dan angka 11).  

Berdasarkan UU No.25/2004, Pasal 6, ditetapkan bahwa Renstra-KL memuat  visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (2) 

diatur bahwa Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga, setelah disesuaikan 

dengan RPJM Nasional.

Sedangkan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM 

Daerah dan bersifat indikatif (UU No.25/2004, Pasal 7). 

Berdasarkan penalaran (reasoning) tersebut di atas, maka format tabulasi kerangka kerja dirumuskan dengan 

matriks sebagaimana ditunjukkan pada Tabel VI.2. 

  Penjelasan mengenai tabulasi tersebut adalah sebagai berikut:

• Jangka Waktu

Berdasarkan UU No.25/2004, perioda waktu renstra adalah 5 (lima) tahun. Jika dalam proses 

analisis berdasarkan jangka waktu tiga tahun, maka pada tahap perumusan renstra harus 

mengacu pada dua kurun waktu tiga tahunan.

• Lingkup Lokasi Kerja

Pelingkupan lokasi kerja antara lain didasarkan pada batas-batas daerah aliran sungai (DAS) 

dan wilayah administratif.  Batas lingkupan lokasi ini akan lebih jelas jika di-plot pada peta yang 

dijadikan acuan. Batas lingkup lokasi kerja, juga dapat didasarkan pada pembagian segmen kelas 

air dan baku mutu air, khususnya dalam rangka pemantauan kualitas air dan beban pencemaran 

yang masuk ke sungai.

• Tujuan

Dengan pertimbangan bahwa visi dan misi merupakan pernyataan organisasi (pengertian 

organisasi dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, dan Pemda), dan diasumsikan bahwa 

tiap unit kerja telah memiliki visi dan misi organisasinya masing-masing, maka visi dan misi 
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Jangka Waktu : Tahun …. s.d Tahun ….

Sungai : ………………………………….. (Peta DAS terlampir)

Wilayah Administrasi

Wilayah Adminis-
trasi

Propinsi Kabupaten/Kota

1. ……………….
1.1 . ………………….

1.2. . ………………….

2. ………………….
2.1 . ………………….

2.2 . ………………….

MATRIKS KERANGKA KERJA

Tujuan Sasaran Strategi Keterangan

Paket Keg-
iatan

Indikator Ke-
berhasilan

(1) (2) (3) (4) (5)

(Manifestasi 
kelas air)

Mutu Air Sasaran

I. …… …… …… ……

II. …… …… …… ……

III. …… …… …… ……

MATRIKS PAKET KEGIATAN

Tujuan 
#1      

…………………………………………..

Sasaran 1. …………………………………………..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

Sasaran #1

Indikator Ke-
berhasilan

Kegiatan Kelompok 
sasaran

Instrumen Kebijakan

…………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… ……………

Sasaran #2

Indikator Ke-
berhasilan

Kegiatan Kelompok 
sasaran

Instrumen Kebijakan

…………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… ……………

Tabel VI.2. Contoh Format  Matriks Kerangka Kerja

tidak dimuat dalam matriks perumusan kerangka kerja ini. Tetapi, sebagai referensi, visi dan misi 

masing-masing organisasi dapat dilampirkan.
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Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

o Pengkristalan atau perumusan resultante dari himpunan tujuan-tujuan renstra masing-

masing unit-unit kerja (dari perspektif misi organisasi unit kerja yang bersangkutan). Tujuan 

yang dihimpun hanya bagian yang relevan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air pada sungai termaksud. Tujuan yang bersifat internal masing-masing 

organisasi tidak perlu masuk dalam himpunan tersebut di atas. Sebagai contoh, misalnya 

kementerian yang membidangi kesehatan memiliki butir tujuan yang berkenaan dengan air 

sungai. Begitu juga, kementerian yang membawahi bidang perhubungan sungai dan danau, 

kementerian yang membidangi pertanian, kementerian yang membidangi perikanan, dan 

seterusnya. Butir-butir tujuan tersebut mungkin dapat ditarik resultantenya menjadi tujuan 

bersama, sebagai rumusan tujuan dalam kerangka kerja tersebut.  

o Penelusuran konseptual penetapan kelas air dan baku mutu air, yaitu konseptual rencana 

pendayagunaan air yang mendasari penetapan kelas air dan baku mutu air. Sebagai contoh, 

misalnya, pada suatu segmen sungai ditetapkan kelas air-nya sebagai Kelas II. Konseptual 

dari kelas air tersebut adalah untuk menjamin agar air tersebut layak didayagunakan untuk 

kegunaan-kegunaan tertentu. 

o Aktualisasi peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penelusuran pasal-pasal yang 

mengindikasikan tujuan dan sasaran, kemudian dikaji aktualisasinya dengan kondisi dan 

situasi pada sungai tersebut. Sebagai contoh, misalnya kebijakan mengenai pelestarian 

fungsi lingkungan. Salah satu aktualisasinya adalah fungsi air sebagai ekosistem akuatik, 

antara lain sebagai penghasil pakan alami ikan, sehingga dapat ditujukan untuk peningkatan 

produktifi tas perikanan tangkap dan peningkatan ketersediaan sumber protein bagi penduduk 

sekitar sungai.

o Analisis SWOT, sebagai contoh, jika hasil analisis faktor-faktor penentunya menunjukkan 

posisi pada kuadran W-T, maka tujuan yang rasional adalah merubah ancaman (threats) 

menjadi peluang (opportunities), dan merubah kelemahan (weaknesses) menjadi kekuatan 

(strength). Sebagai contoh, misalnya faktor kapasitas sumber daya manusia dari staf yang 

masih lemah di bidang penyuluhan sementara fenomena pembuangan sampah ke sungai oleh 

penduduk merupakan ancaman, maka tujuan yang rasional adalah peningkatan kapaitas staf 

di bidang penyuluhan dan peningkatan partisipasi masyarakat menjaga kebersihan sungai.

o Analisis situasi, sebagai contoh, misalnya dengan metoda analisis “pohon masalah” yang 

arahnya dibalik (bukan mengidentifi kasi akar masalah melainkan mengidentifi kasi rasionalitas 

peluang manfaat dan dampak positif jika suatu sasaran dicapai). Cara analisis “pohon 

masalah” tersebut  dicontohkan pada Gambar VI.2.
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Gambar VI.2 Contoh Perumusan Tujuan Berdasarkan “Pohon Masalah”

Anggaran belanja
penanggulangan

Banjir Wabah 

Air

Aliran Air sungai
terhambat

Air sungai 
kotor

Sungai

Pembuangan
sampah

Anggaran 
penanggulangan
untuk investasi

Penghematan 
anggaran belanja

Lingkungan sungai
Yang sehat

Tidak terjadi
banjir

Sungai bersih
Dari sampah 

Buang sampah 
pada tempatnya 

Contoh “Pohon Masalah” Indikator Tujuan

•          Sasaran

Sasaran yang dimaksud dalam perumusan kerangka kerja ini adalah sasaran sebagaimana dijelaskan dalam 

Bab V. Sasaran pokoknya adalah mutu air sasaran. 

Secara tipologik, sasaran pokok tersebut dicapai melalui sasaran-sasaran antara, yaitu:

o Sasaran menurunkan beban pencemaran pada sungai;

o Sasaran mengecilkan fl uktuasi debit air sungai pada musim kemarau dan musim penghujan;

o Sasaran meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan agenda pencapaian kedua 

sasaran tersebut di atas.  

Rumusan sasaran-sasaran tersebut merupakan bahan masukan bagi tiap unit kerja, yang berkaitan untuk 

perumusan sasaran strategik dalam renstra masing-masing organisasinya.

Sasaran strategik dalam format renstra merupakan penjabaran dari misi dan tujuan organisasinya masing-

masing, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan 

menjadi perioda tahunan. 

•          Strategi

Dalam format renstra, uraian strategi terdiri dari kebijakan, program pencapaian sasaran, dan indikator 

kinerja.  Sedangkan pada format kerangka kerja, uraian strategi hanya terdiri paket kegiatan dan indikator 

kinerjanya.  Rumusan kebijakan dianggap kurang relevan pada format kerangka kerja, karena kerangka kerja 

merupakan hasil dari tim fungsional. Tetapi, tim dapat merumuskan kebijakan sebagai saran.  

 Perumusan paket kegiatan dan indikator keberhasilannya sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Bab V.
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VI.2 Sistematika Penulisan Kerangka Kerja

Berdasarkan pada tabulasi kerangka kerja, sebagaimana dijelaskan di atas, maka langkah selanjutnya adalah 

menuangkannya menjadi suatu buku. Contoh dari susunan buku dan sistematika buku termaksud adalah 

sebagai berikut:

• Halaman muka;

• Kata Pengantar;

Kata pengantar bisa dari panitia penyelenggaraan rapat kerja penyusunan kerangka kerja atau 

bisa pula dari ketua tim kerja, atau dari kedua pihak tersebut.  

• Susunan Panitia dan Tim Kerja; 

• Daftar Isi;

Daftar isi dapat diperinci dengan daftar tabel, daftar gambar, dan seterusnya.

• Pendahuluan;

Hal-hal yang dikemukakan dalam pendahuluan ini, meliputi latar belakang dan maksud serta 

tujuan dari penyusunan kerangka kerja tersebut. Selain itu, juga dapat dikemukakan ringkasan 

dari isi buku dan bagaimana cara mempelajari isi dari buku ini.

• Ketata-laksanaan;

Ketata-laksanaan adalah proses penyusunan, meliputi antara lain mekanisme dan metodologi 

penyusunan kerangka kerja.

• Pelingkupan;

Dalam bagian ini dikemukakan mengenai sungai termaksud, wilayah administrasi yang berada 

pada daerah aliran sungai tersebut, peta yang dipergunakan, dan jangka waktu pencapaian 

pelaksanaan kerangkakerja. 

• Kebijakan Kontekstual dan Kerangka Tujuan;

Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan spesifi k operasional pada sungai yang bersangkutan, 

antara lain mengenai rencana tata ruang pada daerah aliran sungai yang bersangkutan, visi dan 

tujuan yang meng-korelasi-kan antara fungsi, pendayagunaan dan kemanfatan air sungai tersebut 

dengan rencana pembangunan pada tiap sektor dan daerah. Visi dan tujuan yang berkaitan dengan 

kondisi air sungai, bisa dapat diindikasikan dengan kelas air, baku mutu air, indikator hidologi-

hidrolika, indikator estetika, indikator keberhasilan, indikator sanitasi kesehatan, indikator 

produktifi tas, indikator-indikator sosial budaya dan sosial ekonomi lainnya. Juga, kebijakan yang 

berkaitan dengan implemensi untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut.

• Analisis Situasi dan Kerangka Sasaran;
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Tentang muatan pada bagian ini, bisa dilihat uraian yang ada di dalam Bab IV buku ini.

• Analisis Manajemen dan Kerangka Paket Kegiatan;

Tentang muatan pada bagian ini, bisa dilihat uraian yang ada di dalam Bab V buku ini.

• Indikator Keberhasilan Kerangka Rencana Kinerja;

• Rencana Tindak Lanjut.
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LAMPIRAN 2

DAFTAR ISTILAH

Air
Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil. 
(Uraian pengertian tersebut mengacu kepada PP No. 82/2001).

Baku mutu air
Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau 
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. (Uraian pengertian ini mengacu kepada PP No. 
82/2001).

Beban pencemaran
Beban pencemaran atau pollution load adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air 
atau air limbah.

Daerah aliran sungai
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 topografi s dan batas di laut 
sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (Uraian pengertian ini mengacu 
kepada UU No.7/2004).

Daya dukung lingkungan hidup
Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. (Uraian 
pengertian ini mengacu kepada UU No.23/1997).

Daya tampung beban pencemaran
Kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan 
air tersebut menjadi cemar. (Uraian pengertian ini mengacu kepada PP No. 82/2001).

Ekosistem
Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. (Uraian pengertian ini mengacu 
kepada UU No.23/1997).

Hidrolika
Bidang mengenai fi sika air yang berkaitan dengan tempat air berada dan mengalir, seperti penampang 
melintang sungai, sisi bantaran sungai, dasar sungai.

Hidrologi
Bidang mengenai fi sika air yang berkaitan dengan aliran air, seperti debit air sungai, kecepatan aliran air.

Hidro-orologi
Siklus alamiah air di bumi yang secara garis besar terdiri dari  rangkaian proses: penguapan air (dari sungai, 
danau, dan laut)  pembentukan awan (dari air yang menguap)  hujan dan salju  air hujan dan salju 
menjadi air larian (run off)  dan air tanah (air hujan yang meresap ke dalam tanah)  aliran air tanah dan 
air sungai mengalir ke laut.
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Kelas Air
Peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. (Uraian pengertian 
ini mengacu kepada PP No. 82/2001)

Konstituen kualitas air
Zat-zat dan makhluk-makhluk hidup dalam air yang mengindikasikan kualitas air. Zat termaksud dapat berupa 
zat yang keberadaannya mengindikasikan baiknya kualitas air (contohnya: Oksigen terlarut), dan zat yang 
keberadaannya mengindikasikan buruknya kualitas air (contohnya: zat-zat yang dikategorikan polutan). Beberapa 
contoh dari makhluk hidup yang merupakan indikator adalah coliform, Algae, mikro benthos, plankton.

Lingkungan hidup
Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Uraian 
pengertian ini mengacu kepada UU No.23/1997).

Mutu air
Kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Uraian pengertian ini mengacu kepada PP No. 
82/2001).

Mutu air sasaran
Mutu air sasaran atau water quality objective adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan 
dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran 
air dan pemulihan kualitas air. (Uraian pengertian ini mengacu kepada PP No. 82/2001).

Pencemaran air
Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan 
manusia, sehinga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi 
sesuai dengan peruntukannya. (Uraian pengertian ini mengacu kepada PP No. 82/2001).

Pelestarian fungsi lingkungan
Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (Uraian 
pengertian ini mengacu kepada UU No.7/2004).

Renja KL
Rencana pembangunan jangka pendek kementerian atau lembaga, yang merupakan dokumen perencanaan 
Kementerian atau Lembaga untuk periode tahunan.  (Uraian pengertian ini mengacu kepada UU No.25/2004).

Renja SKPD
Rencana pembangunan jangka pendek Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 
kementerian atau lembaga untuk periode tahunan. (Uraian pengertian ini mengacu kepada UU No.25/2004).

Renstra KL
Rencana pembangunan jangka menengah kementerian atau lembaga, yang merupakan dokumen perencanaan 
kementerian atau lembaga untuk periode lima tahun. (Uraian pengertian ini mengacu kepada UU No.25/2004).

Renstra SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. (Uraian pengertian ini mengacu kepada
UU No.25/2004).

Segmen sungai
Bagian aliran air sungai yang pembagiannya berdasarkan pada petunjuk penetapan kelas air dan program kerja 
pencapaian kelas air tersebut.
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Status mutu air
Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada 
suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. 
(Uraian pengertian ini mengacu kepada PP No. 82/2001).

Sumber daya air
Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (Uraian pengertian ini 
mengacu kepada UU No.7/2004).

Sungai
Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai 
muara, dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. (Uraian 
pengertian ini mengacu kepada PP No.35/1991 Tentang Sungai).
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LAMPIRAN 3

METODA ANALISIS 

Daftar Contoh Ragam Metoda Analisis

Ragam Alat Analisis Keterangan

1 Analisis Asumsi
Teknik untuk menciptakan sintesis yang kreatif 
atas asumsi-asumsi yang bertentangan mengenai 
masalah kebijakan.

2 Analisis Hierarki
Teknik mengidentifi kasi sebab-sebab yang mungkin 
dari sistem problematis.

3 Analisis Klasifi kasi
Teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan 
dalam mendefi nisikan situasi problematis.

4
Brainstorming (Curah 
Pendapat)

Metoda memunculkan ide, tujuan, dan 
strategi yang membantu mengidentifi kasi dan 
mengkonseptualisasikan situasi problematis.

5 Cost Benefi t Model rasio biaya dan keuntungan/manfaat

6 Diagram Pareto Model penyajian dan pemilihan fakta dan data

7 Diagram Pohon Masalah Model untuk merinci masalah dan sebab-akibat

8 Force fi eld analysis Analisis merencanakan perubahan

9 Model Causal Map Model untuk pemetaan sebab

10 Model Matriks Model identifi kasi korelasi problematis dan faktor

11 Model Skala Nilai Model dalam menilai atau membobot satu faktor

12 Synectics
Metoda untuk mengembangkan pengenalan 
masalah-masalah secara analogis.

13 SWOT Analisis keadaan lingkungan internal dan eksternal

14 Teori Tapisan Model pemilihan alternatif terbaik

15 ZOPP Salah satu metoda dalam menyusun perencanaan

GARIS BESAR LANGKAH ANALISIS SITUASI

(i) Identifi kasi masalah pokok;

(ii) Identifi kasi akar masalah dengan pohon masalah, yaitu semua masalah yang terkait dengan 

masalah pokok dan memperlihatkan rangkaian hubungan sebab-akibat.  Hubungan ini harus 

bersifat langsung dan bukan sekedar penjabaran dari masalah diatasnya. Prinsip lain yang perlu 

juga diingat adalah bahwa masalah bukanlah ketiadaan solusi.  Oleh karena itu pernyataan 

“tidak ada dana” tidak bisa diterima sebagai masalah dalam pohon masalah ini.  Karena

sesungguhnya ketiadaan dana bisa disebabkan oleh misalnya: “kurang baiknya perencanaan 

anggaran” atau “prioritas anggaran yang tidak tepat”.  Ketiadaan solusi juga berarti bukan 

55



PENYUSUNAN KERANGKA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

sesuatu yang berada diluar kemampuan manusia seperti: kemarau panjang.  Gantilah 

pernyataan masalah ketiadaan solusi dengan pernyataan lain yang paling tepat.

(iii) Pastikan bahwa semua peserta terlibat dalam proses ini.  Untuk itu gunakanlah kartu metaplan 

sebagai alat untuk mengumpulkan pendapat.  Ingat kaidah pengisian kartu metaplan, terutama 

kaidah bahwa satu kartu metaplan harus berisi:

(a)  satu pokok pikiran;

(b) tidak menunjukkan kaitan sebab-akibat, dan 

(c) pernyataannya negatif

(iv) Tuliskan masalah pokok dengan singkat dan jelas.  Redaksional pernyataan jangan mengikat 

selama pengertian yang disampaikan dipahami bersama.  Untuk itu jangan pernah merasa 

bosan untuk terus mencari redaksional yang paling tepat.

(v) Kembangkan akibat yang ditimbulkan oleh masalah pokok, satu tingkat saja (tempat kartunya 

pasti diatas masalah pokok).  Hal ini untuk memberikan “rasa” atau “orientasi” dari akibat 

masalah pokok itu.

(vi) kembangkan masalah lain yang menyebabkan masalah pokok (tempat kartunya pasti dibawah 

masalah pokok).  Disini bisa dikembangkan beberapa tingkat masalah hingga mencapai 

akarnya.  Untuk menetapkan yang mana akar masalah, kita harus berani memutuskan 

hingga ditingkat mana masalah tersebut berhenti.  Pengalaman panjang ProLH Kalimantan 

menunjukkan bahwa akar masalah sudah ditemukan pada dua tingkat kebawah dari masalah 

pokok.  Dan hal ini memudahkan kita saat mengembangkan Matriks Perencanaan Program 

(MPP) dilangkah berikutnya.

(vii) Ujilah selalu hubungan sebab-akibatnya.  Contoh:

Cara pengujian:

Apakah benar bahwa Penambangan yang Tidak Menerapkan Teknologi Tepat Guna  menyebabkan  

Tingginya Kerusakan Tanah di  Sungai Babon?

Bila jawabannya YA, maka hubungan langsung sebab akibat ini benar.

Bila jawabannya meragukan, maka carilah lagi penyebab yang lainnya, karena hal tersebut 

belum begitu tepat.

(viii) Periksalah lagi pohon masalah yang telah jadi.  Jangan sungkan untuk merubah redaksi 

masalah sampai ditemukan redaksi yang cocok.
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GARIS BESAR LANGKAH ANALISIS SWOT

(i) Identifi kasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mencapai misi/tujuan (critical success 

factors).

Faktor Internal

Strengths Weaknesses

S-1 ...................... W-1 ......................

S-2 ...................... W-2 ......................

S-3 ...................... W-3 ......................

Faktor Eksternal

Opportunities Threats.

O-1 ...................... T-1 ......................

O-2 ...................... T-2 ......................

O-3 ...................... T-3 ......................

(ii) Pemberian nilai pada tiap faktor teridentifi kasi sebagaimana dimaksud pada langkah pertama.  Aspek 

yang dinilai meliputi: 

• Urgensi faktor pada misi/tujuan, terdiri dari ”Nilai Urgensi” dan ”Bobot Faktor Urgensi”;

• Dukungan faktor pada misi/tujuan, terdiri dari ”Nilai Dukungan” dan ”Bobot Faktor Dukungan”;

• Keterkaitan antara faktor dan misi/tujuan, terdiri dari ”Nilai Keterkaitan”, ”Nilai Rata-rata Keterkaitan”, 

dan ”Bobot Keterkaitan”

Pemberian nilai dapat mengacu pada model skala nilai sebagai berikut:

5 = sangat urgen / mendukung / terkait;

4 = urgen / mendukung / terkait;

3 = cukup urgen / mendukung / terkait;

2 = kurang urgen / mendukung / terkait;

1 = sangat kurang urgen / mendukung / terkait.

Mekanisme pemberian nilai dapat dilakukan dengan cara, antara lain dengan metoda Delphi.

Contoh Penerapan Metoda Delphi

(1) Setelah faktor-faktor SWOT teridentifi kasi, selanjutnya tiap anggota tim kerja 
menilai tiap faktor SWOT. Didapat nilai rata-rata tim kerja.

(2) Tim pakar juga melakukan penilaian. Didapat nilai rata-rata tim pakar.
(3) Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari ke dua nilai rata-rata tersebut di atas. 

(iii) Penentuan faktor-faktor kunci berdasarkan hasil pemberian nilai pada faktor-faktor, sebagaimana 

dimaksud pada langkah kedua. Jumlah faktor kunci dari masing-masing unsur SWOT dapat ditentukan 

berdasarkan kesepakatan tim kerja dan/atau berdasarkan rekomendasi tim pakar.

(iv) Pemetaan posisi situasi faktor-faktor kunci pada koordinat SWOT, sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar di bawah ini (sama dengan Gambar V.7 dalam Bab V)
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(v) Penentuan sasaran/target paling strategis berdasarkan pemetaan, sebagaimana dimaksud pada langkah 

keempat. Penentuan sasaran/target melalui cara ini didasarkan pada kemampuan manajemen untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan program kerjanya. Penentuan sasaran/target dilakukan berdasarkan 

posisi kuadrannya.   

(vi) Penyusunan strategi pencapaian sasaran/target, sebagaimana dimaksud pada langkah kelima.

(vii) Penyusunan kerangka kerja. 

OPPORTUNITYTHREAT

STRENGTH

WEAKNESS

Kuadran II
Strategi S-T

Kuadran I
Strategi S-O

Kuadran IV
Strategi W-T

Kuadran III
Strategi W-O
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KUADRAN STRATEGI PENJELASAN

I Ekspansi

Merupakan strategi S-O, yaitu pemaduan kekuatan-
kekuatan (strengths) dan kesempatan-kesempatan 
(opportunities) kunci.  Pada posisi di kuadran I, 
dapat ditetapkan sasaran/target yang bersifat 
ekspansi, pengembangan, pertumbuhan, dan/atau 
perluasan. 

II Diversifi kasi

Merupakan strategi S-T, yaitu pemaduan kekuatan-
kekuatan (strengths) dan ancaman-ancaman 
(opportunities) kunci.  Pada posisi di kuadran II, 
sasaran/target yang logis/realistik adalah yang 
bersifat mobilisasi kekuatan yang ada, menciptakan 
diversifi kasi, inovasi, pembaharuan, dan/atau 
modifi kasi dalam rangka mengatasi ancaman yang 
dihadapi. Sasaran/target  yang perlu dipertimbangkan 
adalah yang dapat menggeser vektor ancaman 
menjadi kesempatan.

III
Stabilitas atau 
Rasionalisasi

Merupakan strategi W-O, yaitu pemaduan kelemahan-
kelemahan (weaknesses) dan kesempatan-
kesempatan (opportunities) kunci.  Pada posisi 
di kuadran III, sasaran/target yang logis dan 
realistik adalah yang menciptakan stabilitas, atau 
rasionalisasi target dan pelingkupan.  Sasaran/target  
yang perlu dipertimbangkan adalah yang dapat 
menggeser vektor kelemahan menjadi kekuatan. 

IV
Defensif atau 
Survival

Merupakan strategi W-T, yaitu pemaduan 
kelemahan-kelemahan (weaknesses) dan ancaman-
ancaman (threats) kunci. Pada posisi di kuadran 
IV, sasaran/target yang logis dan realistik adalah 
membuat agar dapat bertahan, menciptakan 
ketahanan atau survival, efi siensi, dan penciutan 
target dan lingkupan.  Sasaran/target  yang perlu 
dipertimbangkan adalah yang dapat menggeser 
vektor kelemahan menjadi kekuatan dan juga vektor 
ancaman menjadi kesempatan.
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LAMPIRAN 4
CONTOH TABULASI HASIL ANALISIS MASALAH DAS BABON

SEPTEMBER 2003 

Masalah Sedimentasi di bagian tengah dan hilir Sungai Babon 

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kota Semarang Genuk Kudu

Tembalang Sedangmulyo

Semarang Timur Mlatiharjo
Sawah Besar.

Deskripsi • Sedimentasi di sepanjang sungai cukup besar menyebabkan lebar sungai menjadi 
sempit ( + 1 meter ), terutama di Kelurahan Kudu, ditambah lagi bentuk aliran 
sungai berkelok-kelok yang setiap tahun menyebabkan banjir dan tanggul sungai 
jebol.

• Di Kelurahan Sedangmulyo RW 1, sering terjadi banjir setelah dibangun 
perumahan baru.

• Banjir Kanal Timur meluap mengenangi Kelurahan Sawah Besar, Maltiharjo 
(Kecamatan Semarang Timur).

Sumber Informasi • Dinas Pengairan Kota Semarang.
• Field Trip GTZ/ ProLH dengan Bapedalda Kota Semarang.

Upaya yang 
dilakukan

Upaya Instansi Pelaksana

• Pengerukan
• Penyudetan Sungai Babon (Dambo-Sayung)

Kimpraswil Prop.JATENG

• Penghijauan  dengan Program Jati Emas di daerah 
Kel. Bulusan, Rowosari dan Meteseh Kec.Tembalang 

Bapedalda Kota Semarang 
dengan “INGUB“ Prop. 
JATENG

• Penghijauan di Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Dinas Pertanian dan 
Tanaman Pangan

• Pembukaan pintu air pada saat volume air sungai 
naik

Dinas Pengairan Kota 
Semarang

• Pengerukan sedimen di S. Banjir Kanal Timur Dinas Pengairan Kota 
Semarang

Tujuan Kegiatan • Menambah kapasitas volume sungai.
• Mengurangi erosi di bagian hulu sungai dengan penghijauan.

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Penataan Wilayah pemukiman di daerah hulu sungai.
• Meminimalisasi pembukaan lahan.
• Pengawasan terhadap pengeprasan bukit dan penambangan pasir dan kerikil
• Penghijauan lokasi/daerah – daerah kosong.

Masalah Gerakan tanah / longsor di Daerah Aliran Sungai Babon

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kota Semarang Candisari Lampersari

Tembalang Ngesrep
Rowosari
Mangunharjo
Bulusan
Sambiroto

Banyumanik Jambungan
Gedawang
Pedangsari
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Kab. Semarang Ungaran Kalongan
Susukan
Kalikayen

Diskripsi • Dilihat dari topografi  Das Babon bagian hulu merupakan daerah perbukitan, sangat 
dimungkinkan terjadi gerakan tanah di beberapa tempat, didukung dengan jenis 
batuan berupa perselingan lapisan batu lempung yang di atasnya batuan vulkanik, 
sehingga jika terkena air akan menjadi bidang gelincir (Kec. Tembalang ).

• Struktur gelologi berupa patahan Semarang yang masih aktif memotong perbukitan 
d ikawasan Kec. Tembalang dan Kec. Banyumanik, yang juga merupakan potensi 
terjadinya gerakan tanah.

• Kelurahan Lampersari (Kec. Candisari), kemiringan lereng di kawasan pemukiman 
lebih dari 45o, sehingga merupakan potensi gerakan tanah. Terbukti terjadi pada 
awal tahun 2002 longsoran menimpa sebuah rumah.  

Sumber Informasi • Bapedalda Kota Semarang
• Pemkot Kota Semarang
• Bappeda Prop.Jateng
• Peta topografi  Semarang
• Harian Kompas dan  Suara Merdeka

Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

• Pemetaan dan pendataan daerah rawan longsor.
• Rencana relokasi pemukiman di daerah rawan 

longsor.

Pemerintah Kota Semarang

Tujuan Kegiatan • Meminimalisasi bencana gerakan tanah

Usulan Kegiatan
mendatang

• Penataan wilayah pemukiman
• Penentuan persyaratan kemiringan lereng untuk pemukiman di wilayah perbukitan.
• Penataan kembali tata guna lahan pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah ( 

RUTRW ) oleh BAPPEDA.

Masalah Pembuangan Sampah

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab. Semarang Ungaran Kalongan

Kota. Semarang Tembalang Sedangmulyo
Meteseh
Rowosari

Diskripsi • Di bagian atas Das Babon (Topografi  Perbukitan), Kec. Ungaran, terdapat Tempat 
Pembuangan Ahkir (TPA) Sampah. Resapan air dari TPA akan mencemari sungai dan 
sistem air tanah (masuk ke aquifer ).

• Di Perumahan Sedangmulyo (RW 07, RW 08 dan RW 01), sebagian warga masih 
membuang sampah di bantaran sungai (dekat dengan saluran pembuangan limbah 
cair + 50 meter dari intake PDAM ).

• Masih kurangnya armada (8 armada) angkutan sampah di Kec. Tembalang, sehingga 
masih banyak penduduk  yang membuang sampah di bantaran sungai.

Sumber Informasi • Bapedalda Kota Semarang
• Kel. Sedangmulyo, Kel Meteseh dan Kel. Rowosari
• Pemkot Semarang
• Field Trip Bappedal Prop. JATENG dengan GTZ/ProLH

Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

• Perencanaan TPA di lokasi baru (Kec. Bawen). Pemeritah Kabupaten 
Semarang.

Tujuan Kegiatan • Meminimalisasi bencana gerakan tanah
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Usulan Kegiatan 
mendatang

• Penambahan armada angkutan sampah oleh PEMKOT
• Pembuatan tempat pembuangan sementara (TPS) di wilayah padat (Perumahan)
• Penyuluhan dan pendidikan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan di 

sekolah-sekolah di lingkungan perumahan.
• Penataan pengelolaan persampahan di tingkat RW/RT.

Masalah Pembukaan lahan untuk perumahan

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab. Semarang Ungaran Kalongan

Kota. Semarang Tembalang Sedangmulyo
Meteseh
Rowosari
Bulusan

Banyumanik Gedawang

Kab. Demak Mranggen Kebonbatur

Diskripsi • Pembukaan lahan untuk proyek perluasan Perumahan Bukit Sedangmulyo di Kel. 
Sedangmulyo (Perbukitan), menyebabkan daerah resapan air hujan menjadi kecil 
dan memperbesar air limpasan permukaan ( run off ).

• Di Kel. Bulusan, merupakan rencana perumahan milik TNI, yang letaknya tepat di 
atas Sungai Babon yang sekarang masih berupa tegalan.

• Di Kel. Sedangmulyo, sedang dibangun Komplek Dekdikbud, pembangunan tersebut 
memotong bukit-bukit sepanjang aliran Sungai Babon.

• Di Kel. Rowosari, rencana akan dibangun perumahan milik PT. Bukit Semarang 
Jaya.

• Di Kec. Mranggen, Kab. Demak, sudah merupakan rencana pembangunan komplek 
perumahan, yang terletak tepat di pinggir Sungai Babon berseberangan dengan 
Perumahan Ketileng (Kel. Sedangmulyo).

• Di Kel. Meteseh, sedang dibangun perluasan Perumahan Bukit Kencana Jaya, yang 
terletak di daerah perbukitan sepanjang Sungai Babon.

• Di Kel. Kalongan, yang daerahnya merupakan perbukitan di bagian atas DAS 
Babon sedang dibangun Komplek Perumahan Korpri, lokasinya tepat di depan TPA 
Kalongan.

Sumber Informasi • Bapedalda Kota Semarang
• Kel. Sedangmulyo, Kel Meteseh dan Kel. Rowosari
• Field Trip Bappedal Prop. JATENG dengan GTZ/ProLH

Upaya yang 
dilakukan

Upaya Instansi

• Penghijauan di tempat-tempat yang masih kosong di 
Kec. Tembalang

• Pendataan tata guna lahan di DAS Babon

Bappedalda Kota Semarang

Tujuan Kegiatan • Menambah daerah resapan air hujan
• Mengurangi laju erosi dan memperkecil run off. 

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Menata rencana pembangunan komplek perumahan.
• Mengevaluasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
• Sinkronisasi RUTRW  Kab.Semarang, Kab. Demak dan Kota Semarang.

Masalah Pencemaran oleh Limbah Industri

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab. Semarang Ungaran Kalongan

Kota. Semarang Genuk Trimulyo
Terboyowetan
Banjardowo

Pedurungan Penggaron Lor
Sambungharjo

Banyumanik Pedalangan
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Diskripsi • Industri di Kec. Genuk (Hilir Sungai Babon), sebagian besar membuang limbah industri 
di Sungai Babon, sehingga menurut penelitian dari PPLH Undip, kandungan logam 
berat cukup tinggi, yang diperkirakan dari industri penyamakan kulit (Kel. Trimulyo) 
dan industri kimia lainnya.

• Di Kel. Terboyo Wetan, terdapat komplek industri yang letaknya tepat di pinggir 
Sungai Babon, yang membuang limbah industri di Sungai Babon.

• Jalan Raya Semarang-Demak (Kel. Banjardowo), merupakan komplek industri, yang 
membuang limbah ke Sungai Babon, yang menyebabkan sungai tercemar, terlihat 
warna air sangat keruh (hitam).

• Di Kec. Pedurungan terdapat sejumlah industri besar di pinggir Sungai Babon.
• Di Kec. Banyumanik, walaupun industri tidak langsung membuang limbah ke sungai, 

tetapi letaknya tepat di perbukitan DAS Babon, yang limbahnya akan masuk ke 
sistem air bawah tanah. Hal ini, terjadi pada PT Mega Rubber, di mana limbah 
industri mencemari air bawah tanah di sekitar kawasan pabrik dan masuk ke sistem 
air tanah DAS Babon.

Sumber Informasi • Bapedalda Kota Semarang
• Pemkot Kota Semarang
• Field Trip Bappedal Prop. JATENG dengan GTZ/ProLH
• Harian Suara Merdeka.

Upaya yang 
dilakukan

Upaya Instansi

• Pemantauan titik-titik monitoring sungai. 
• Pembinaan kepada Industriawan
• Bapedalda Kota Semarang
• Kapedal Kab. Demak
• Kapedal Kab. Semarang

• Program GHK & Prema • ProLH / GTZ

Tujuan Kegiatan • Meminimalisasi pencemaran sungai oleh limbah industri.

Usulan Kegiatan 
Mendatang

• Memantau limbah industri, sesuai atau tidak dengan baku mutu.
• Eco-Industrial Estate
• Menggalakan program “ Produksi Bersih “

Masalah Penambangan Bahan Galian Golongan C

Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab. Semarang Ungaran Mluweh
Kalikayen

Lokasi Kota Semarang Banyumanik Jambungan

Tebalang Meteseh
Rowosari
Sendangmulyo

Kab. Demak Mranggen Kebonbatur

Diskripsi • Penambangan bahan galian golongan C, tidak hanya di sepanjang sungai, tetapi 
juga di daerah perbukitan yang masuk dalam DAS Babon. Di Kel. Sedangmulyo dan 
Meteseh, penduduk pemilik lahan menjual tanah untuk penambangan bahan galian 
gol. C yang akan mengubah bentuk lahan dan vegetasi penutup, sehingga akan 
memperbesar runoff (air limpasan permukaan).

• Penambangan di sepanjang sungai, di Kelurahan Mluweh, Kalikayen, Jambungan dan 
Kebonbatur, sepanjang tidak berdekatan dengan jembatan dan tidak mengambil di 
bantaran sungai tidak akan membahayakan.

• Dari segi sosial, penambang bukan berasal dari penduduk setempat, sehingga akan 
menimbulkan masalah, karena akan terjadi kesenjangan sosial. 

Sumber Informasi • Dinas Pertambangan dan Energi Prop. JATENG
• Field Trip Bappedal Prop. Jateng dengan ProLH -GTZ
• Bapedalda Kota Semarang 
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Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

• Pembuatan Zonasi daerah penambangan Gol. C Dinas Pertambangan dan 
Energi Prop. Jateng

• Perda Bahan Galian Gol.C Bapedalda Kota Semarang

 Kegiatan • Pengaturan daerah-daerah penambangan.
• Memperkecil laju erosi di daerah hulu DAS Babon

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Pembuatan zonasi (tata ruang) daerah pertambangan Gol. C
• Memperketat pengaturan dan pengawasan aktivitas penambangan bahan galian 

Gol. C.
• Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.  

Masalah Pencemaran Air oleh Limbah Domestik

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab. Semarang Ungaran Kalongan

Kota. Semarang Tembalang Sedangmulyo

Meteseh
Rowosari

Diskripsi • Di bagian atas DASs Babon (Topografi  Perbukitan), Kec. Ungaran, terdapat Tempat 
Pembuangan Ahkir (TPA) Sampah. Resapan air dari TPA akan mencemari sungai dan 
sistem air tanah (masuk ke aquifer). Rencananya TPA akan dipindahkan ke Kec. 
Bawen.

• Di Kel. Meteseh, limbah cair domestik dari Perumahan Bukit Kencana Jaya langsung 
dialirkan ke Sungai Babon.

• Kel.Rowosari, banyak penduduk (terutama RW I/RT 07) masih menggunakan sungai 
sebagai MCK. Sebagian penduduk yang tinggal di pinggir sungai, masih membuang 
sampah di sungai.

• Kel. Sedangmulyo, di Perumahan Ketileng, Perumahan Sedangmulyo dan Perumahan 
Kejaksaan, saluran limbah cair langsung dialirkan ke Sungai Babon yang jaraknya 
dari intake PDAM hanya 50 meter.

Sumber Informasi • Bapedalda Kota Semarang
• Kel. Sedangmulyo, Kel Meteseh dan Kel. Rowosari
• Pemkot Kota Semarang
• Field Trip Bappedal Prop. JATENG dengan GTZ/ProLH

Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

Perencanaan TPA di lokasi baru (Kec. Bawen).
Merencanakan proyek percontohan Unit Pengolah 
Limbah Cair Domestik di Kel. Sendang Mulyo 

• Pemerintah Kab. 
Semarang.

• ProLH Jateng

Tujuan Kegiatan

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Pembangunan instalasi pengolahan limbah cair domestik di komplek perumahan
• Membuat Peraturan yang mewajibkan Pengembang Perumahan membangun 

Instalasi Pengolah Air Limbah
• Penyuluhan dan pendidikan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan dan di 

sekolah – sekolah di lingkungan perumahan.
• Penataan persampahan di tingkat RW/RT.

Masalah Explorasi Air Bawah Tanah tidak terencana dan Rob 
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Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab Demak Sayung Sayung

Kota Semarang Semarang Utara Tanjung Emas

Semarang Timur Kemijen

Genuk Trimulyo
Terboyo Kulon
Terboyo Wetan
Muktiharjo Lor
Muktiharjo Kidul
Gebangsari
Genuksari

Gayamsari Tambakrejo
Kaligawe

Diskripsi • Akibat eksplorasi ABT, sebagian besar wilayah Kota Semarang bagian utara dan Kab. 
Demak bagian utara, sudah mengalami instrusi air laut. Sebagian besar wilayah Kec.
Genuk, terutama Kel.Trimulyo, Terboyo Lor, Terboyo Wetan dan Sayung, air bawah 
tanah dangkal dan air bawah tanah dalam tidak bisa dipakai lagi.

• Di Kel. Tanjung Emas Kec Semarang Utara, air bawah tanah sudah tidak bisa dipakai 
dan air laut sudah masuk ke daratan (Rob). Masuknya air laut itu, bahkan sampai ke 
Kel. Muktiharjo Kidul dan Kaligawe (Kec. Gayamsari)

• Eksplorasi air bawah tanah (ABT) di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, melalui 
sumur bor meningkat 8 kali lipat (834,7%) selama 17 tahun atau 49,1% per tahunnya, 
dan hasil penelitian menunjukan penurunan bidang pisometrik pada akuifer tertekan 
sebesar 1,1 meter per tahun. 

Sumber Informasi • Dinas Pertambangan dan Energi Prop. JATENG
• Bapedalda Kota Semarang
• Derektorat Geologi Tata Lingkungan Bandung (Laporan No: 17/LAP/PHPA/2000 )

Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

• Penelitian dan pendataan mengenai instrusi air laut 
di Kota Semarang

Pemeritah Kota Semarang

• Penelitian dan pendataan mengenai instrusi air laut 
di Kota Semarang

Dinas Pertambangan dan 
Energi

• Penghijauan di daerah atas dengan program “Jati 
Emas” (Rowosari, Bulusan dan  Meterseh)

Bapedalda Kota Semarang

Tujuan Kegiatan • Mencegah Instrusi air laut
• Mencegah masuknya air laut ke daratan
• Pelestarian sumber daya air bawah tanah.

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Perijinan untuk eksplorasi air bawah tanah diperketat, termasuk jumlah air yang 
diambil harus dibatasi.

• Penetapan daerah konservasi air bawah tanah.
• Penetapan daerah kritis air bawah tanah.
• Pengawasan industri yang mengunakan air bawah tanah (sumur bor )

Masalah Berkurangnya cadangan air untuk kebutuhan domestik

Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kota Semarang   Tembalang Sedangmulyo
Bulusan
Rowosari
Meteseh

Banyumanik Jambungan
Kramas

Lokasi Kabupaten Demak Mranggen Batusari
Kebonbatur
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Diskripsi • Akibat perubahan cuaca, di mana kemarau panjang ditambah dengan banyaknya 
lahan kritis dan tandus di daerah sekitar Kec. Tembalang, Banyumanik dan Kec. 
Mranggen bagian atas (Rencana Perumahan), mengakibatkan fl uktuasi debit air 
sangat besar, sehingga cadangan air untuk PDAM Pucang Gading (intake dari Sungai 
Babon) tidak bisa melayani maksimal kebutuhan air masyarakat.

• Penurunan drastis permukaan air bawah tanah dangkal di beberapa kelurahan (Kec. 
Tembalang, Banyumanik, Mranggen)

Sumber Informasi • Harian Suara Merdeka (Tgl. 14 Okt 2002)
• Pemkot Semarang
• Derektorat Geologi Tata Lingkungan Bandung ( Laporan No: 17/LAP/PHPA/2000 )
• Field Trip Bappedal Prop. Jateng & ProLH / GTZ

Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

• Penghijauan di lahan-lahan kritis (Kec. Tembalang, 
Banyumanik)

Dinas Pertanian Kota 
Semarang

• Program Jati Emas (Kec. Tembalang) Bapedalda Kota Semarang

• Penanaman Bambu oleh masyarakat di Kel. Rowo 
Sari

Bappedal Propinsi

• Penanaman pohon buah-buahan oleh masyarakat 
desa Kalongan dan Kawengen

ProLH - Kapedalda Kab. 
Semarang

Tujuan Kegiatan • Memperkecil fl uktuasi debit Sungai Babon
• Menambah daerah resapan air di bagian atas DAS Babon

Usulan Kegiatan • Pengendalian pengeprasan bukit-bukit di Kec. Tembalang dan Kec. Banyumanik
• Penetapan daerah Konservasi di Hulu DAS Babon
• Penghijauan lahan lahan kritis dan terlatar di daerah hulu DAS Babon.

Masalah Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lemah

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kabupaten Demak

Kota Semarang

Kabupaten Semarang

Diskripsi • Banyak institusi dengan tupoksi yang hampir sama dengan wilayah kerja yang 
sama, tumpang tindih kegiatan, dan lain-lain.

• Masih kurangnya sarana dan prasarana di lembaga atau institusi terkait.
• SDM di lembaga pengelolaan lingkungan hidup, pada umumnya belum memadai 

dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang sesuai TUPOKSI Lembaga 
yang bersangkutan.  

• Koordinasi antar lembaga/institusi pengelolaan lingkungan di PEMDA tidak berjalan 
dengan baik.

Sumber Informasi • Perda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemprov, Pemkot, Pemkab
• Pedalda Kab. Demak
• Pedalda Kab. Semarang
• Bapedalda Kota Semarang
• Bappedal Prop.Jateng

Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

• Pelatihan PLH Praktis ProLH/GTZ

• Pelatihan Monitoring Sungai Bapedalda Kota dan ProLH/
GTZ

• Bantuan alat monitoring sungai ProLH/GTZ

• Program “ Bapedalda Bagus ” Bapedalda Kota Semarang 
dan ProLH/GTZ
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Tujuan Kegiatan • Mensinkronisasikan program antar instansi/lembaga pengelolaan lingkungan
• Mengkoordinasi penanganan pengelolaan lingkungan hidup secara lintas 

administrasi dan lintas sektoral yang berwawasan ekosistem.
• Peningkatan Sumber Daya Manusia

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Mengembangkan Perencanaan Partisipatif dan Terpadu Pengelolaan DAS Babon
• Mengembangkan pola kerjasama antar kabupaten/kota di bawah kordinasi 

Propinsi
• Pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia.
• Penataan kelembagaan
• Peningkatan koordinasi intra dan antar lembaga

Masalah Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih kurang.

Lokasi Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Kab. Semarang Semua Semua

Kota Semarang Semua Semua

Kab. Demak Semua Semua

Diskripsi • Kurangnya pelibatan masyarakat lokal secara langsung, dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan monitoring kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dari instansi 
pemerintah  (PEMDA).

• Masyakat membuang sampah di Sungai
• Minimnya jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara), atau  TPS jauh dari 

pemukiman/perumahan.
• Pengambilan dan pembuatan batu bata dekat dengan jembatan.
• Masih ada masyarakat yang menggunakan sungai sebagai MCK.

Sumber Informasi • Pedalda Kab. Semarang
• Bapedalda Kota Semarang
• Bappedal Prop.Jateng
• Kel. Rowosari
• Kel. Sedangmulyo
• Kel. Meteseh

Upaya yang dilakukan Upaya Instansi

• Pelibatan masyarakat dalam “Program Prokasih “ Bapedalda Kota Semarang

• Sosialisasi program “pengelolaan lingkungan “ di Kel 
Rowosari, Meteseh dan Sedangmulyo

Bappedal Prop. Jateng dan 
ProLH/GTZ.

Tujuan Kegiatan • Peningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut serta pengelolaan lingkungan hidup

Usulan Kegiatan 
mendatang

• Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 
kegiatan pembangunan

• Penyuluhan dan pendidikan tetang pengelolaan lingkungan hidup di kalangan 
masyarakat dan anak-anak sekolah

• Pengelolaan dan penataan persampahan di perumahan Sedangmulyo bersama LSM.

Masalah Sistem Informasi Lingkungan Hidup belum memadai

Kabupaten / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan

Lokasi Kab. Semarang Semua Semua

Pemerintah Kota Semua Semua

Semarang Semua Semua

Kab. Demak Semua Semua

Diskripsi • Sistem informasi lingkungan pada setiap stakeholder sangat lemah/kurang, yang 
menyebabkan terjadinya tumpang tindih perencanaan dan pelaksanaan program atau 
kegiatan.

• Lemahnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/proyek
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Sumber Informasi • Pemkot Semarang
• Pedalda Kab. Demak
• Pedalda Kab. Semarang
• Bapedalda Kota Semarang
• Dinas Pengairan Kota Semarang
• Bappedal Prop.Jateng
• PSDA JATENG
• Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Jateng
• Balai Pengelolaan DAS Babon (Kehutanan Prop. Jateng)

Tujuan Kegiatan • Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekositem dan terpadu 
serta lintas adminitrasi.

• Menciptakan koordinasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Usulan Kegiatan 
mendatang

Penyempurnaan Program SILH.

68



PENYUSUNAN KERANGKA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 69



PENYUSUNAN KERANGKA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR70


