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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah swt karena atas perkenan dan rahmatNya, draft 

laporan penyusunan naskah akademik pengelolaan DAS terpadu di Provinsi NTB 

dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang disediakan. 

Penyusunan draft naskah akademik ini, berisi informasi teknis berkenaan dengan 

pengelolaan DAS khususnya di NTB berikut kajian-kajian yuridis atas beberapa 

dasar hukum yang berkaitan dengan pengaturannya. Harapannya, naskah 

akademik ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan draft  peraturan daerah 

tentang pengelolaan DAS di NTB. 

Ucapan terimakasih, perlu disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut 

membantu dan menunjang terselesaikannya draf naskah akademik ini. Kritik dan 

saran yang kritis dan konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan 

naskah akademik ini. 

 

 

       Mataram, September 2013 

       Ketua Pelaksana, 

 

 

       Gatot Dwi Hendro  Wibowo 
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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian yang terkandung di 

dalam amanat tersebut adalah bahwa negara bertanggung jawab terhadap 

pendayagunaan (ketersediaan dan pendistribusian) potensi sumber daya air 

bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan potensi 

sumber daya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi 

prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan 

keberlanjutan. 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 

Tahun 2007  tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

sebagai Daerah Otonom yang menetapkan daerah mempunyai kewenangan 

otonomi yang luas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang antara lain mencakup kewenangan pengelolaan sumber 

daya nasional di daerah, baik sumber daya alam, sumber daya buatan maupun 

sumber daya manusia. Untuk sumber daya alam yang bersifat strategis, 

Pemerintah menetapkan kebijakan pendayagunaannya.  

Pendayagunaan sumberdaya alam pada era otonomi daerah menjadikan 

masalah pengelolaan sumberdaya air menjadi lebih kompleks mengingat 

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara teknis tidak dibatasi oleh batas-batas 

administratif tetapi oleh batas-batas fungsional dan ekologis. Dengan 

demikian koordinasi antar daerah otonom yang berbeda dalam satu DAS 

menjadi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang 

unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi 

serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam 

tersebut. Pengelolaan DAS sebagai bagian dari pembangunan wilayah sampai 

saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling 

terkait. Permasalahan tersebut antara lain terjadinya erosi, banjir, kekeringan, 
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kesadaran masyarakat yang rendah tentang pelestarian manfaat sumber daya 

alam, konflik kepentingan dan kurangnya keterpaduan antar sektor di  

wilayah hulu, tengah dan hilir.  

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan DAS antara lain 

peningkatan jumlah penduduk khususnya yang berdomisili di sekitar DAS 

akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan hidup melalui pemanfaatan 

sumberdaya alam. Hal tersebut akan mempengaruhi perubahan perilaku 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan perilaku yang 

bersifat negatif akan menimbulkan tekanan dan ketidakseimbangan terhadap 

komponen struktural dan fungsional DAS. Indikasinya ditandai dengan 

terjadinya bencana alam seperti bencana banjir, tanah longsor, erosi dan 

sedimentasi serta kekeringan yang semakin meningkat.  

Berdasarkan Kepres Tahun 2012, Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB) 

terbagi menjadi dua Wilayah Sungai (WS) yakni WS Lombok dan WS 

Sumbawa. WS Lombok terdiri dari 197 DAS dengan luas  sekitar 4.738 km2 

(23,5 %). Sedangkan WS Sumbawa terdiri dari 555 DAS dengan luas  sekitar 

15.337.51 km2 (76,5 %), sehingga total di NTB mencapai 752 DAS. Namun 

demikian,  jumlah penduduk yang mendiami Pulau Lombok justru berbanding 

terbalik dengan jumlah penduduk yang mendiami Pulau Sumbawa. 

Berdasarkan Susenas tahun 2010, jnmlah penduduk yang mendiami pulau 

Lombok mencapai  3.168.692 jiwa atau sebesar 70,41 % dari jumlah 

penduduk yang mendiami pulau Sumbawa sebesar 1,331,520 jiwa (29.59%). 

Dengan demikian tantangan dan permasalahan secara sosial dan biofisik 

tentunya akan berbeda diantara WS Lombok dan WS Sumbawa. 

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi lahan kritis Provinsi 

NTB tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS Dodokan 

Moyosari (BPDAS DMS), luas lahan kritis Provinsi NTB adalah 444.409,2 ha 

atau sekitar 22,04% dari luas total wilayah Provinsi NTB. Sebagai contoh, luas 

lahan kritis di DAS Dodokan adalah 7.199.596 ha atau 12,8% dari luas total 

wilayah DAS Dodokan. Kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS di Provinsi 

NTB dimungkinkan akan terus bertambah. Hal itu ditunjukkan dengan 

fenomena sering terjadinya bencana banjir, erosi, sedimentasi dan tanah 

longsor. 
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Untuk mengantisipasi berkembangnya permasalahan dalam pengelolaan 

DAS, kemudian diterbitkan sejumlah perangkat kebijakan untuk perlindungan 

DAS.  Melalui Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan juga 

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) telah menyebutkan 

tentang perlunya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan 

berdasarkan asas keterpaduan. Berkenaan dengan itu, Kementerian 

Kehutanan telah mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 37 

tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS Terpadu, yang merupakan panduan 

tentang bagaimana mengelola DAS yang harus dipertahankan karena 

kondisinya masih  bagus dan bagaimana suatu DAS harus dipulihkan 

kondisinya karena keberadaan penutupan vegetasi yang kurang, dengan kata 

lain banyak lahan kritisnya. 

Berdasarkan Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2009  tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, 

disebutkan beberapa hal yang mengharuskan pengelolaan DAS 

diselenggarakan secara terpadu adalah yakni (a)  Terdapat keterkaitan antar  

berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pembinaan 

aktivitasnya; (b) Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan 

mencakup berbagai bidang kegiatan; (c)  Batas DAS tidak selalu 

berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan; 

dan (d)  Interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif 

maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.  

Keterpaduan mengandung pengertian terbinanya keserasian, 

keselarasan, keseimbangan dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil 

guna. Keterpaduan pengelolaan DAS memerlukan partisipasi yang setara dan 

kesepakatan para pihak dalam segala hal mulai dari penyusunankebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian hasil-hasilnya. 

Permasalahan yang cukup krusial dihadapi sampai saat ini yakni belum 

adanya perangkat hukum yang mengatur keterpaduan pengelolaan 

sumberdaya alam.  Dengan demikian, secara teknis belum ada peraturan 

daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten yang mengatur keterpaduan 

antar sektor dan antar wilayah administratif dalam kegiatan perencanaan, 
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pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dala mpengelolaan DAS. 

Oleh karena itu, guna mencapai efektifitas koordinasi dan harmonisasi 

pengelolaan sumberdaya DAS, diperlukan payung hukum yang jelas yang 

diterbitkanoleh Provinsi NTB, sebagai acuan pemerintah kabupaten/Kota, 

untuk menyusun peraturan daerah tentang rencana pengelolaan DAS secara 

terpadu.    

1. 2.  Sasaran  

Sasaran dari rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan daerah aliran 

sungai (DAS) ini adalah DAS lintas kabupaten yang ada di Provinsi NTB. DAS 

yang dimaksud meliputi DAS Dodokan, DAS Jangkok, DAS Palung dan DAS 

Sori.  

 
1.3. Identifikasi Masalah  

Permasalahan utama yang dihadapi pada Daerah Aliran Sungai (DAS)  di 

Provinsi Nusa Tenggara barat (NTB), yaitu sebagai berikut:  

a. Penurunan kuntitas dan kualitas air akibat faktor alamiah maupun aktivitas 

manusia. 

b. Masih tingginya lahan kritis di dalam kawasan maupun diluar kawasan. 

c. Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi pada badan-badan air.  

d. Degradasi hutan dan lahan semakin meluas sebagai akibat penambahan 

jumlah penduduk yang memerlukan lahan untuk sandang, pangan, papan 

dan energi.   

e. Pengurangan areal hutan dan tingginya konversi lahan pertanian untuk 

bangunan menyebabkan menurunkan resapan air hujan dan meningkatkan 

aliran air permukaan sehingga kemungkinan bencana banjir dan tanah 

longsor semakin tinggi.  

f. Berkurangnya daerah tangkapan dan resapan air yang mengakibatkan 

banyak sumber mata air yang mati di musim kemarau dan  menurunnya 

debit air sungai.   

g. Terancamnya satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan sebagian besar 

terancam punah di Kawasan Hulu.  

h. Terbatasnya keterpaduan program dan pelaksanaan program antar-

instansi untuk penanganan kawasan DAS.  
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i. Terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya dalam menjaga 

dan meningkatkan kelestarian ekosistem DAS.  

j. Perangkat peraturan yang ada belum memadahi untuk melakukan 

pengaturan secara tegas atas penggunaan kawasan lindung dan kawasan 

budidaya untuk kelestarian ekosistem DAS.  

 
 
 1.4. Tujuan dan Kegunaan   
 

Tujuan  kegiatan ini adalah untuk merumuskan rancangan naskah akademik 

sebagai dasar dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang 

pengelolaan daerah aliran sungai  secara terpadu di NTB.  

Secara rinci, tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:  

a. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS.  

b. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus 

ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS,  

c. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya 

sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.  

d. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembanding antara 

peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Raperda 

Pengelolaan DAS terpadu di NTB.   

Kegunaan penyusunan naskah akademis adalah sebagai acuan atau 

referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah 

tentang Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai. Kegunaan naskah 

akademik tentang Pengelolaan DAS, dapat diperoleh dari dua macam 

kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis. 

Kegunaan secara teoritis, adalah untuk memudahkan secara tekhnis 

maupun secara norma berikut substansi dari peraturan yang akan disusun. 

Selain itu naskah akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik 

dalam penyusunan peraturan daerah. Kegunaan secara praktis adalah 

dokumen ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak 

terkait dalam perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan 

DAS, dan  dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah 

tentang Pengelolaan DAS  
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1.3. Metode Penyusunan Naskah Akademik 

Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan menggunakan metode 

yuridis normatif dan empiris.  Sedangkan pendekatan yang diperguanakan 

adalah pendekatan statute (perundang-undangan) dan pendekatan sosiologis. 

Pendekatan statute dilakukan dengan menelaah bahan hukum berupa 

peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat nasional sampai produk 

hukum di daerah. Untuk menunjang pendekatan statute, dipergunakan pula 

pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer 

dan data sekunder.  Data primer dapat diperoleh dengan cara: pengamatan 

(observasi), diskusi (focus group discussion), wawancara, mendengar 

pendapat narasumber atau para ahli. Sedangkan data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai referensi maupun hasil-hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 

2. 1 Kajian Teoritis  

Dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada 

keadaan alaminya, lingkungan atau ruang tempat berlangsungnya semua 

kehidupan selalu bersifat dinamis atau mengalami perubahan. Perubahan 

pada lingkungan akan terus berlangsung dan cenderung mengarah pada 

kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran.  Perubahan yang terjadi 

secara alami merupakan reaksi dari lingkungan untuk tetap berada pada 

kesetimbangannya. Namun, perubahan dapat juga terjadi secara radikal 

seperti bencana alam dan merupakan fenomena yang sulit untuk dikendalikan 

serta umumnya berdampak besar dan penting terhadap kehidupan.  

Tingkat kerusakan lingkungan disemua daerah saat ini telah menjadi 

keprihatinan banyak pihak. Kerusakan tersebut ditandai dengan 

meningkatnya bencana alam, seperti bencana banjir, tanah longsor dan 

kekeringan yang semakin meningkat. Rendahnya daya dukung Daerah Aliran 

Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab 

utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air tersebut. Kerusakan 

DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai 

akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik 

kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor, antar wilayah hulu-

tengah-hilir. 

DAS  merupakan penghubung antara kawasan hulu dengan kawasan 

hilir, sehingga kondisi biofisik di kawasan hulu  akan berdampak pada 

kawasan hilir. DAS meliputi semua komponen  lahan, air dan sumberdaya 

biotik yang merupakan suatu unit ekologi dan mempunyai keterkaitan antar 

komponen. Dalam suatu ekosistem DAS terjadi berbagai proses interaksi 

antar berbagai komponen yaitu tanah, air, vegetasi dan manusia (Andi 

Masnang, 2003) 
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Lebih lanjut, Andi menyebutkan bahwa sungai sebagai komponen utama 

DAS mempunyai potensi seimbang yang ditunjukkan oleh daya guna sungai 

tersebut antara lain untuk pertanian, energi, dan lain-lain. Sungai juga mampu 

mengakibatkan banjir, pembawa sedimentasi, pemabawa limbah (polutan 

dari industri, pertanian, pemukiman dan lain-lain). Oleh karena itu, 

pengelolan DAS ditujukan untuk memperbesar pemanfaatannya dan sekaligus 

memperkecil dampak negatifnya. 

Supriadi (2000) menyebutkan bahwa kawasan hulu mempunyai peran 

penting yaitu selain sebagai tempat penyedia air untuk dialirkan ke daerah 

hilirnya bagi kepentingan pertanian, industri dan pemukiman, juga berperan 

sebagai pemelihara keseimbangan ekologis untuk sistem penunjuang 

kehidupan. Dalam terminologi ekonomi, daerah hulu merupakan faktor 

produksi dominan yang sering mengalami konflik kepentingan penggunaan 

lahan untuk kegiatan pertanian, pariwisata, pertambangan, pemikiman dan 

lain-lain. Kemampuan pemanfaatan lahan hulu sangat terbatas, sehingga 

kesalahan pemanfaatan akan berdampak negatif pada daerah hilir. Konservasi 

daerah hulu perlu mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan 

produksi air dan konservasi itu sendiri. Secara ekologis, hal tersebut berkaitan 

dengan ekosistem tangkapan air yang merupakan rangkaian proses alami 

suatu siklus hidrologi yang memproduksi air permukaan dalam bentuk mata 

air, aliran air dan sungai.  

Menurut Sugandhy (1999), jika dihubungkan dengan penataan ruang 

wilayah, maka alokasi ruang dalam rangka menjaga dan memenuhi 

keberadaan air, kawasan resapan air, kawasan pengamanan sumber air 

permukaan, kawasan pengamanan mata air, maka minimal 30 % dari luas 

wilayah harus diupayakan adanya tutupan tegahan pohon yang dapat berupa 

hutan lindung, hutan produksi atau tanaman keras, hutan wisata, dan lain-

lain. Sedangkan hasil penelitian Deutsch and Busby (2000) menunjukkan 

bahwa total suspended solid (TSS) dapat meningkat secara tiba-tiba apabila 

suatu sub daerah aliran sungai mengalami penurunan penutupan hutan 

dibawah 30% dan apabila terjadi pembukaan lahan pertanian lebih dari 50%.  
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Dalam Peraturan Pemerintah No. 37/2012, terdapat beberapa 

pengertian terkait DAS, yaitu:  

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) 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 laut secara alami, yang batas di darat merupakan 

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang 

masih terpengaruh aktivitas di daratan.    

b. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya 

melalui anak sungai ke sungai utama.   

c. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan 

timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan 

segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian 

ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi 

manusia secara berkelanjutan.   

d. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, 

sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber 

daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif 

berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan 

kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.   

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah :   

a. Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai 

satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;   

b. Pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, 

terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;   

c. Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang 

dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;   

d. Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, 

beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;   

e. Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.   
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Beberapa hal yang mengharuskan pengelolaan DAS diselenggarakan 

secara terpadu adalah:   

a. Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam pengelolaan 

sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya;   

b. Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai 

bidang kegiatan;   

c. Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah 

administrasi pemerintahan;   

d. Interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif maupun 

positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.   

Menurut Asdak (1995), DAS adalah daerah yang di batasi punggung-

punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan 

ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-

sungai kecil ke sungai utama. Sedangkan Sudaryono (2002) menyebutkan DAS 

adalah  kesatuan ruang yang terdiri atas unsur abiotik (tanah, air, udara), 

biotik (vegetasi, binatang dan organisme hidup lainnya) dan kegiatan manusia 

yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan satusama lain, sehingga 

merupakan satu kesatuan ekosistem, hal ini berarti bahwa apabila keterkaitan 

sudah terselenggara maka pengelolaan hutan, tanah, air, masyarakat dan lain-

lain harus memperhatikan peranan dari komponen-komponen ekosistem 

tersebut.  

Didik, dkk (2011) menyebutkan, DAS sebagai suatu ekosistem ditandai 

oleh adanya kriteria sebagai berikut:  

1. Terdapat unsur biotis (makhluk hidup) misalnya hewan dan 

tumbuhtumbuhan, serta unsur abiotis (benda mati) misalnya air dan tanah.  

2. Terdapat interaksi atau hubungan timbal balik antara berbagai unsur 

dalam DAS  

3. Terjadi aliran materi, energi dan informasi didalam ekosistem; dari dalam 

ekosistem keluar ekosistem ; dan dari luar ekosistem kedalam ekosistem  

4. Dalam keadaan alamiah terjadi keseimbangan dinamis pada suatu 

ekosistem  
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Lebih lanjut, Didik menyebutkan,  DAS merupakan suatu ekosistem yang 

luas, yang terdiri dari beberapa (sub) ekosistem utama  yakni : (a) Ekosistem 

hutan, yang bersifat sebagai ekosistem alamiah; (b) Ekosistem lahan budi 

daya pertanian dan pedesaan yang bersifat sebagai ekosistem peralihan; dan 

(c) Ekosistem perkotaan, yang bersifat ekosistem buatan atau ekosistem 

binaan. 

Salah satu fungsi utama dari DAS adalah sebagai pemasok air dengan 

kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir. Alih guna 

lahan hutan menjadi lahan pertanian akan mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas tata air pada DAS yang akan lebih dirasakan oleh masyarakat di 

daerah hilir. Persepsi umum yang berkembang pada saat ini, konversi hutan 

menjadi lahan pertanian mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam 

mengatur tata air, mencegah banjir, longsor dan erosi pada DAS tersebut. 

Hutan selalu dikaitkan dengan fungsi positif terhadap tata air dalam 

ekosistem DAS (Noordwijk dan Farida, 2004).   

Dalam rangka memberikan gambaran keterkaitan secara menyeluruh 

dalam pengelolaan DAS, terlebih dahulu diperlukan batasan-batasan 

mengenai DAS berdasarkan fungsi, yaitu pertama DAS bagian hulu didasarkan 

pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi 

lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan 

dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan 

air (debit), dan curah hujan. Kedua DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi 

pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi 

kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari 

kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka 

air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, 

waduk, dan danau. Ketiga DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi 

pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi 

kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan 

kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait 

untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.  



Draft Naskah Akademik tentang Pengelolaan Terpadu DAS di NTB 

15 
 

Fungsi hutan dalam ekosistem DAS perlu dipandang dari tiga aspek 

berbeda, yaitu pohon, tanah dan lansekap (landscape). Vegetasi hutan 

berfungsi mengintersepsi air hujan, namun laju transpirasi yang tinggi 

mengakibatkan perbandingan dengan jenis vegetasi non-irigasi lainnya. Tanah 

hutan memiliki lapisan seresah yang tebal, kandungan bahan organik tanah, 

dan jumlah makro porositas yang cukup tinggi sehingga laju infiltrasi air lebih 

tinggi dibandingkan dengan lahan pertanian. Dari sisi lansekap, hutan tidak 

peka terhadap erosi karena memiliki filter berupa seresah pada lapisan 

tanahnya. Hutan dengan karakteristik tersebut di atas sering disebut mampu 

meredam tingginya debit sungai pada saat musim hujan dan menjaga 

kestabilan aliran air pada musim kemarau. Namun prasyarat penting untuk 

memiliki sifat tersebut adalah jika tanah hutan cukup dalam. Dalam kondisi ini 

hutan akan mampu berpengaruh secara efektif terhadap berbagai aspek tata 

air.  

Berdasarkan indikator kunci dan indikator lainnya (lahan, sosek dan 

kelembagaan) yang sudah ditetapkan maka diketahui tingkat kerusakan DAS. 

Tingkat kekritisan suatu DAS ditunjukkan oleh menurunnya penutupan 

vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan 

kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya 

frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim penghujan 

dan kekeringan pada musim kemarau. Sampai dengan tahun 2007 penutupan 

hutan di Indonesia sekitar 50% luas daratan dan ada kecenderungan luasan 

areal yang tertutup hutan terus menurun dengan rata-rata laju deforestasi 

tahun 2000-2005 sekitar 1,089 juta ha per tahun. Sedangkan lahan kritis dan 

sangat kritis masih tetap luas yaitu sekitar 30.2 juta ha (terdiri dari 23,3 juta 

ha sangat kritis dan 6,9 juta ha kritis), erosi dari daerah pertanian lahan 

kering yang padat penduduk tetap tinggi melebihi yang dapat ditoleransi (15 

ton/ha/th) sehingga fungsi DAS dalam mengatur siklus hidrologi menjadi 

menurun.  Tingkat kekritisan DAS sangat berkaitan dengan tingkat sosial 

ekonomi masyarakat petani di daerah tengah hingga hulu DAS terutama jika 

kawasan hutan dalam DAS tidak luas seperti DAS-DAS di pulau Jawa dan Bali. 

Tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat petani yang rendah 
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akan mendahulukan kebutuhan primer dan sekunder (sandang, pangan, dan 

papan) bukan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi 

perambahan hutan di daerah hulu DAS, penebangan liar dan praktik-praktik 

pertanian lahan kering di perbukitan yang akan meningkatkan kekritisan DAS.  

Faktor lain yang menyebabkan pengelolaan DAS belum berhasil dengan 

baik adalah kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pemantauan pengelolaan DAS termasuk dalam hal pembiayaannya. Hal ini 

karena banyaknya instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS seperti 

instansi pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat.  

2. 2 Kajian  terhadap  asas/prinsip  yang  terkait  dengan  penyusunan  

norma.  

Sudaryono (2002) menyebutkan, tujuan dari pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (DAS) pada dasarnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan 

dengan berlanjutan (sustainable) sehingga tidak membahayakan lingkungan 

lokal, regional, nasional dan bahkan global. Rencana penyusunan Peraturan 

Daerah tentang pengelolaan DAS Terpadu di NTB dimaksudkan sebagai 

pedoman  bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan 

pengelolaan DAS secara terpadu sebagai salah satu sumber utama kehidupan 

manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, 

pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.  

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas:  

a. Manfaat dan lestari;  

b. Kerakyatan dan keadilan;  

c. Kebersamaan;  

d. Keterpaduan;  

e. Keberlanjutan;  

f. Berbasis masyarakat;  

g. Kesatuan wilayah dan ekosistem;  

h. Keseimbangan;  

i. Pemberdayaan masyarakat;  

j. Akuntabel dan transparan; dan  
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k. Pengakuan terhadap kearifan lokal.  

Tujuan pengelolaan DAS terpadu sangat ditentukan oleh karakteristik 

biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan yang ada pada tiap DAS. 

Secara umum tujuan pengelolaan DAS terpadu adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal meliputi kuantitas, kualitas 

dan distribusi menurut ruang dan waktu.  

2. Mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan.  

3. Mewujudkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak 

dalam pengelolaan DAS yang lebih baik.  

4. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah :   

a. Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai 

satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;   

b. Pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, 

terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;   

c. Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang 

dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;   

d. Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, 

beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;   

e. Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.   

Ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan kebijakan DAS terpadu ini 

adalah upaya pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian 

tengah sampai hilir, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan 

pemberdayaan serta pengendalian DAS.Beberapa hal yang mengharuskan 

pengelolaan DAS diselenggarakan secara terpadu adalah:   

a. Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam pengelolaan 

sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya;   

b. Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai 

bidang kegiatan;   
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c. Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah 

administrasi pemerintahan;   

d. Interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif maupun 

positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.   

Pengelolaan DAS terpadu mempunyai ciri pokok yaitu (1) sasaran yang 

jelas, yaitu suatu pencapaian hasil yang telah direncanakan dan diharapkan 

akan terjadi pada masa datang; (2) strategi waktu, yaitu penjadwalan untuk 

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan setiap kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran; (3) melibatkan berbagai sektor dan disiplin ilmu 

terkait, yaitu upaya melibatkan dan mengkoordinasikan peran serta sektor 

dan disiplin ilmu menuju sasaran secara bersama dan (4) tumbuhnya motivasi 

setiap sektor, dengan mengacu kepada keterlibatan berbagai sektor dalam 

proses penetapan sasaran akan merangsang keinginan atau tekad untuk 

mencapai hasil.  

Menurut Haeruman (1979), pengelolaan terpadu pada dasarnya 

merupakan pengembangan keserasian tujuan antar berbagai sistem 

pengelolaan sumberdaya alam. Bilamana suatu obyek dikelola oleh banyak 

pengelola sesuai dengan keterkaitan dan kepentingannya terhadap obyek 

yang dikelola itu. Lebih lanjut Haeruman mengatakan, bahwa keterpaduan di 

dalam pengelolaan kegiatan harus dapat terciptakan: (1) terkoordinasinya 

para pengelola suatu obyek saling kait-mengkait dalam suatu sistem untuk 

mencapai suatu kerasian tujuan; (2) memadukan setiap usaha pemanfaatan 

penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan 

yang didasarkan pada unsur  keterkaitan atau ketergantungan dari obyek 

yang dikelola.  

Notohadiprawiro (1985) berpendapat bahwa pengelolaan DAS harus 

diselenggarakan secara terpadu, karena :  

a. Adanya keterkaitan antara berbagai kegiatan dalam pengelolaan 

sumberdaya alam dan pembinaan aktivitas manusia dalam penggunaannya;  

b. Dari segi jenis ilmu yang mendasarinya, pengelolaan DAS bercirikan 
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multidisiplin;  

c. Penyelenggaraan pengelolaan DAS bersifat lintas sektoral, sehingga tidak 

ada instansi yang mempunyai kewenangan secara utuh. 

Berdasarkan pengertian batasan diatas, maka dapat diberikan 

pengertian bahwa pengelolaan DAS terpadu adalah upaya terpadu dalam 

pengelolaan sumberdaya alam, meliputi tindakan pemanfaatan, penataan, 

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan DAS 

berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang 

untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan 

kesejahteraan manusia. Dilihat dari aspek pengelolaan terpadu hutan, tanah, 

air, masyarakat dan lain-lain tersebut merupakan sasaran atau obyek yang 

akan dikelola, dengan demikian dapat dilihat adanya keterkaitan antara 

ekosistem, DAS dan pengelolaan terpadu. Pengelolaan DAS terpadu harus 

mengupayakan agar unsur-unsur struktur ekosistem seperti : hutan, tanah, 

air, masyarakat dan lain-lain tetap dalam keseimbangan dan keserasian.   

2. 3 Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraaan, Kondisi yang Ada, serta 

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat  

Provinsi Nusa Tenggara Barat  terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau 

Lombok dan Pulau Sumbawa serta 241 pulau-pulau kecil. Luas wilayah NTB 

adalah 49.312,19 km2 yang terdiri dari daratan 20.153,15 km2 dan lautan 

29.159,04 km2. Luas daratan Pulau Lombok adalah 4.738,7 km2 (23,5 %) dan 

Pulau Sumbawa 15.414,45 km2 (76,5 %). Topografi wilayah NTB didominasi 

daerah perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan antara 26 – 46%.  

Berdasarkan definisi DAS, dapat dikatakan bahwa ruang wilayah daratan 

terbagi habis dalam daerah aliran sungai. Berdasarkan Keppres Tahun 2012, 

DAS di NTB terbagi menjadi dua Wilayah Sungai (WS) yakni WS Lombok dan 

WS Sumbawa. WS Lombok terdiri dari 197 DAS dengan luas  sekitar 4.738 

km2 (23,5 %). Sedangkan WS Sumbawa terdiri dari 555 DAS dengan luas  

sekitar 15.337.51 km2 (76,5 %), sehingga total di NTB mencapai 752 DAS.  
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Sedangkan DAS yang lintas kabupaten terdiri dari DAS Jangkok, DAS Dodokan, 

DAS Palung dan DAS Sori. 

Berdasarkan  data  hasil  Survei Sosial  Ekonomi  Nasional (Susenas) 

tahun  2010, jumlah  penduduk  Nusa  Tenggara Barat  mencapai  4.500.212  

jiwa, dengan  rincian,  laki-laki  sebanyak 2.183.646  jiwa  dan  perempuan 

sebanyak  2.316.566  jiwa,  dengan rasio  jenis  kelamin  sebesar  106,09. 

Jumlah rumah tangga sebesar 1.248.115. Rata-rata anggota rumahtangga 

sebesar 3,61 orang.  

Di lihat dari perbedaan wilayah,  Pulau Lombok memiliki jumlah 

penduduk yang lebih padat dibandingkan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok 

dengan luas wilayah 4.738,69 km2 (23,5% dari luas wilayah NTB) dihuni oleh 

3.168.692 jiwa (70,41% dari total penduduk NTB) dengan kepadatan 

penduduk mencapai 668 jiwa/km2, sedangkan Pulau Sumbawa  dengan luas 

wilayah15.414.5 km2 (76,48% dari luas wilayah NTB) dihuni oleh 1.331.520 

jiwa (29,59% dari total penduduk NTB) dengan kepadatan menduduk 88 

jiwa/km2.  

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB per tahun selama sebelas 

tahun terakhir (2000 – 2011) sebesar 1,17%. Laju pertumbuhan penduduk 

tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yaitu 2,02% disusul Kota 

Bima 2,02%,  sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lombok Timur 

yaitu 0,78%. Jumlah rumah tangga di Provinsi NTB berdasarkan sensus 

penduduk 2011 sebanyak 1.229.295 rumah tangga, dengan rata-rata jumlah 

anggota rumahtangga 3,70 jiwa (BPS NTB, 2011).Jika laju pertumbuhan 

penduduk tersebut tidak diimbangi dengan laju peningkatan kuantitas sarana 

dan prasarana, akan terjadi pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi 

daya dukungan dan daya tampung lingkungan. Permasalahan utama akibat 

tekanan terhadap jumlah penduduk yang besar adalah beban kebutuhan 

hidup serta kebutuhan ruang yang makin tinggi, sehingga sumberdaya alam 

akan menghadapi tekanan yang semakin berat. Sebagai perbandingan, lahan 

untuk permukiman/perkampungan pada tahun 2003 adalah 5.291,26 ha,  

kemudian pada tahun 2011 bertambah menjadi 5.569,44 ha. 
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Dalam kaitan dengan DAS, seperti DAS Dodokan yang berada di dua 

Kabupaten yakni Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. 

Jumlah penduduk di wilayah hulu tengah dan hilir tahun 2009 sebesar 

514.862 jiwa  dengan distribusi sebesar  434.628 jiwa (84%)  berada di 

Kabupaten Lombok Tengah dan 80.234 jiwa (16%) berada di Kabupaten 

Lombok Barat. Adapun jumlah penduduk di DAS Palung  bagian Hulu, Tengah 

dan Hilir pada tahun 2010 mencapai 143,462  jiwa dengan distribusi sebesar  

65,488  jiwa atau 46 % berada di bagian Hulu, kemudian 52,581 jiwa atau 

36% berada di bagian tengah dan di bagian bawah 25,395 jiwa atau 14%. 

Berdasarkan kepadatan penduduk di DAS palung dimana bagian tengah 

merupakan daerah yang paling padat  menyusul bagian atas dan yang paling 

jarang berada di bagian bawah. hal dapat terjadi karena bagian tengah dan 

bagian atas menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan prasarana dan sarana 

ekonomi lebih mendukung dibandingkan di bagian bawah. Sedangkan jumlah 

penduduk di DAS Jangkok Berdasarkan data dari BPS Provinsi NTB tahun 

2010, di peroleh data jumlah penduduk yang tinggal di wilayah hulu mencapai 

70.958 jiwa, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tengah mencapai 

59.453 jiwa dan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah hilir mencapai 

143.806 jiwa. 

Luas  kawasan hutan Provinsi NTB  mencapai 1.071,722,83 ha atau 53 % 

dari luas wilayah NTB,  persentase ini  sudah melebihi persentase minimum 

kawasan hutan di suatu wilayah yaitu 30% dari total luas daratannya. 

Kawasan hutan terluas di NTB terdapat di wilayah Kabupaten Sumbawa, yaitu 

seluas 389,675.35 ha.  Sebagian besar hutan di wilayah NTB adalah hutan 

lindung 449.141,35 (41,91%), hutan konservasi seluas 173.639,40 Ha 

(16,20%) sedangkan sisanya adalah hutan produksi 448.945,08 (41,89%) dan 

luas hutan fungsi khusus mencapai 22.387,10 Ha (2,09%). 

Kawasan hutan produksi terbagi menjadi hutan produksi tetap dan 

hutan produksi terbatas dengan luas areal masing-masing 160.085,74 ha dan 

288.859,34 ha. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang 

memiliki kawasan hutan produksi terluas yaitu 189.183,33 ha, diikuti 

Kabupaten Bima 111.606,82 ha, Kabupaten Dompu 59.159,60 ha, Kabupaten 
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Sumbawa Barat 53.341,80 ha, Kabupaten Lombok Utara 12.155,90 ha, 

Kabupaten Lombok Barat 10.041 ha, Kabupaten Lombok Timur 5.565 ha, 

Kabupaten Lombok Tengah 4.888,58 ha, dan Kota Bima 3.079,30 ha. 

Pola penggunaan lahan di NTB didasarkan pada hasil interpretasi peta 

land system (RePPProT, 1987), kemudian di overlay dengan citra landsat 

(2003). Terdapat sekitar 62 % wilayah daratan NTB berupa hutan primer (41 

%) dan sekunder (21 %). Lahan usahatani (sawah dan pertanian lahan kering) 

sekitar 15 %, semak belukar 16 %,  savanna 2 % dan lain-lain 5 %. 

Berdasarkan data tersebut sebagian besar masih berupa  hutan primer.  

Sedangkan penggunaan lahan di DAS seperti  DAS Palung,  berdasarkan 

peruntukan lahan sesuai dengan SK menteri Kehutanan tahun 2009, 

penetapan kawasan penggunaan lahan sebagian besar terdiri atas kawasan 

pertanian sebesar 88,4% dari total lahan DAS Palung.  Kawasan hutan lindung 

dan Taman nasional gunung rinjani yang terdapat pada bagian hulu masing-

masing seluas 117 ha dan 1.244 ha atau sekitar 1% dan 10,6 % dari total areal 

DAS Palung. Sedangkan Penggunaan lahan DAS palung didominasi oleh lahan 

sawah dan lahan pertanian lahan kering yang mencapai 9730 ha sekitar 85% 

darit total area.  Penggunaan lahan hutan lahan kering sekunder sebesar 1500 

ha atau sekitar 12% dan sisanya adalah penggunaan lahan berupa semak, 

tambak pemukiman dan badan air. Gambar 3.11 dan Tabel 3.13 menunjukkan 

penggunaan lahan di DAS Palung (Dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu 

DAS Palung, 2011). 

Dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu DAS Jangkok, 2012 

menyebutkan  terdapat  sembilan tipe penggunaan lahan di kawasan DAS 

Jangkok, proporsi  yang paling besar yakni hutan lahan kering primer seluas 

44,7 % atau 7.870,11 ha di ikuti oleh hutan lahan kering sekunder  mencapai 

21,6 % atau sebesar 3.808,33 ha, dan yang paling  kecil adalah tanah terbuka 

mencapai 0,2 % atau 31,72 ha. Data tersebut menegaskan bahwa kawasan 

DAS Jangkok lebih didominasi oleh ekosistem hutan terutama di daerah hulu. 

Oleh karena itu DAS Jangkok memiliki peranan penting sebagai cathment area 

untuk mensuplay kebutuhan air  bagi wilayah tengah yang umumnya 
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penggunaan lahan didominasi oleh persawahan dan wilayah hilir yang 

didominasi oleh pemukiman. 

Dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu DAS Dodokan, 2010 

menyebutkan  penggunaan lahan sebagian besar didominasi oleh persawahan 

sebesar 36.311,605 ha (64,56%) serta pertanian lahan kering sebesar  

10.276., 532 ha ( 18,27 %). Penggunaan lainnya berupa semak belukan 

sebesar 2.906, 255 ha ( 5,167 %),  hutan lahan kering sekunder sebesar 2.137, 

064 ha ( 3,80%),  pertanian lahan kering campuran sebesar  1.829,313 ha 

(3,25 %) permukiman  1.291,932 ha (2,29%) dan beberapa penggunaan lain 

seperti tubuh air, tanah terbuka kering dan paling kecil berupa tambak 

sebesar 170.757 ha (0,30 %). Indeks penutupan lahan permanen sebesar 8,97 

yang berasal dari penutupan hutan dan semak belukar. Artinya hanya 8,97 % 

luas lahan yang dapat terlindungi dengan cukup baik oleh tajuk-tajuk 

tanaman. 

Pemanfaatan kawasan hutan produksi  terbagi menjadi beberapa 

kategori antara lain : 

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Industri 

dalam Hutan Tanaman (IUPHHK HTI) merupakan Izin yang diberikan oleh 

Kementerian Kehutanan pada kawasan hutan produksi yang sudah tidak 

produktif. Untuk lebih mendukung potensi hutan, Pemerintah Provinsi NTB 

telah mengembangkan hutan tanaman kayu bakar seluas 70 Ha, rotan 

seluas 10 ha, tanaman gaharu seluas 30 Ha, dan tanaman Kelicung seluas 

30 Ha. Stimulus ini merupakan upaya positif sebagai dukungan kepada 

masyarakat maupun investor untuk berinventasi di kawasan hutan 

produksi NTB.Berdasarkan identifikasi kawasan hutan produksi yang tidak 

dibebani hak oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan (2011),tersedia areal 

132.374 Ha yang potensial dimanfaatkan untuk IUPHHK HTI. Areal itu 

tersebar di Kabupaten Bima,Lombok Barat,Dompu dan sebagian kecil di 

Kota Bima. 

b. Kawasan hutan produksi NTB juga berpotensi untuk dimanfaatkan melalui 

pola Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Rakyat 

(IUPHHK HTR).Izin dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi, 
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dengan luas maksimum 15 Ha untuk setiap pemohon perorangan. Menhut 

sampai Maret 2011, mencanangkan areal seluas 1.986 Ha untuk 

Pembangunan HTR di Provinsi NTB. Areal tersebut tersebar di Kabupaten 

Sumbawa (491 Ha) dan Lombok barat (1.495 Ha). Disamping itu masih 

tersedia areal seluas 97.250 ha yang berpotensi dimanfaatkan dengan pola 

HTR. Kawasan potensial itu tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok 

Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat,Sumbawa, Dompu dan Bima. HTR  

yang sudah ada izin Menteri Kehutanan dan alam usulan Kabupaten seluas   

6.690 dan  dapat digolongkan menjadi 3 yakni : (1) HTR yang sudah ada 

izin dari Menteri Kehutanan; (2) HTR yang dalam usulan Kabupaten; dan 

(3) HTI yang belum ada permohonan lokasi.  

c. Hutan Kemasyarakatan  (HKm) di Provinsi NTB yang sudah ada izin 

Menteri Kehutanan, dalam proses Pencadangan  dan dalam usulan 

Kabupaten seluas 19.825. Status HKm  dapat digolongkan menjadi 4 yakni : 

(1) HKm yang sudah ada izin dari Menteri Kehutanan; (2) HKm yang dalam 

proses pencadangan; (3) HKm yang dalam usulan Kabupaten; dan (4) HKm 

yang belum ada permohonan.  

Pemanfaatan kawasan hutan melalui beberapa skema tersebut, 

berimplikasi terhadap tingkat kerusakan di kawasan hutan. Sampai tahun 

2011,tingkat kerusakan hutan telah mencapai 160.000 ha, bahkan 230.000 ha 

dengan laju kerusakan 20.000 ha/tahun, sementara itu kemampuan 

merehabilitasinya tiap tahun baru mencapai 4-5 ribu ha (RPJMP 2009-2013).  

Meningkatnya kerusakan hutan tersebut banyak disebabkan oleh gangguan 

keamanan hutan seperti penebangan liar (illegal logging) dan perambahan 

hutan. (Dinas Kehutanan Propinsi NTB, 2012).   

Kerusakan sumberdaya hutan dan lahan di wilayah telah mengakibatkan 

terjadinya fragmentasi habitat dan penurunan populasi berbagai jenis 

tumbuhan dan satwa. Di samping itu, telah menyebabkan menurunnya 

kualitas daerah aliran sungai yang diindikasikan  dengan semakin 

meningkatnya jumlah Daerah Aliras Sungai (DAS) yang kondisinya kritis. Dari 
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sisi kerusakan DAS tersebut telah menyebabkan bencana banjir dimusim 

hujan dan kekeringan dimusim kemarau. Selain itu juga terjadi  pencemaran 

air yang  meningkat dan semakin berkurangnya jumlah mata air. 

Markum et al. (2004) mengungkapkan bahwa rusaknya sumberdaya 

hutan dan lahan di wilayah ini mengakibatkan hilangnya sejumlah sumber 

mata air. Data Bappeda NTB menunjukkan bahwa pada tahun 1985 di seluruh 

wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 702 titik mata air, pada 

tahun 2009 terdapat 419 titik, dan berdasarkan data rapat koordinasi 

Bappeda Provinsi NTB dengan BLH  kabupaten/kota se Provinsi NTB tahun 

2011, jumlah mata air di Provinsi NTB mencapai 650 titik mata air, di mana 40 

titik diantaranya dalam keadaan mati suri. Sedangkan menurut dokumen Data 

dan informasi SDA NTB yang dikeluarkan oleh BISDA PU NTB tahun 2012 

menyebutkan bahwa jJumlah mata Air yang terdata sampai tahun 2012 adalah 

sebanyak 114 mata air  di WS Lombok dan 150 mata air di WS Sumbawa. 

Adapun mata air yang berada di kawasan hulu DAS Jangkok sebanyak 82 

nama-nama mata air yakni di desa Suranadi terdapat 6 nama mata air dengan 

sumber sekitar 18 titik, Desa Sesaot   sebanyak 36 titik, Desa Lembah Sempaga  

13 Titik dan Desa Batu Mekar  sebanyak 28 titik. Sejumlah mata air tersebut 

sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih oleh PDAM yang 

didistribusikan ke Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Peruntukan 

lainnya yakni beberapa sumber air dijadikan untuk irigasi pertanian dan 

dimanfaatkan untuk pemandian oleh masyarakat sekitar termasuk beberapa  

mata air yang belum termanfaatkan yang airnya mengalir ke sungai. 

Keberadaan mata air tersebut sebagiannya aktif sepanjang tahun, namun 

beberapa mata air hanya muncul pada musim hujan.  

Adapun mata air yang berada di kawasan hulu DAS Palung terdapat 14 

mata air dengan debit bervariasi dari 0.3 liter per detik sampai dengan lebih 

dari 117 liter per detik.  Meskipun demikian sebagian besar atau 11 mata air 

memiliki debit 15 liter per detik. Debit mata air terbesar yakni mata air 

Gading II di Desa Montong Betok sebesar 117,8 liter/detik yang dimanfaatkan 

Tempat wisata dan atas hutan, kemudian mata air terbesar yakni mata air 

Batu Lawang di Desa Montong Betok sebesar 96.3 liter/detik yang berada di 
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kawasan hutan dan kini sudah berubah menjadi tegalan. Sedangkan mata air 

yang berada di kawasan hulu DAS Dodokan teridentifikasi sebanyak 70 mata 

air. Potensi mata air oleh penduduk sekitar dimanfaatkan  sebagai sumber air 

bersih , pemandian umum, pariwisata dan sebagai sumber air irigasi.  Mata air 

yang ada memiliki sifat, karakter, debit yang berbeda tergantung dari lokasi 

tempat munculnya mata air tersebut  

Kondisi mata air di masing-masing DAS berpengaruh terhadap debit 

mata air yang ada di wilayah DAS. Sebagai contoh debit sungai di DAS 

Dodokan tahun 2009 memiliki debit maksimum harian pada musim hujan 

adalah sebesar 80,23 m3/detik dan pada musim kemarau 0,04 m3/detik. 

Berdasarkan standar pengelolaan DAS, maka debit maksimum dan minimum 

dapat dikategorikan baik. Sedangkan debit air sungai di DAS Jangkok, tahun 

2009  menunjukan debit maksimum sebesar 46,42 m3/dt terjadi pada bulan 

Januari dan debit minimum  sebesar 0,23 m3/dt terjadi pada bulan 

September. Adapun debit air sungai di DAS Palung, tahun 2011 memiliki debit 

maksimum harian pada musim hujan adalah sebesar 54.32 m3/detik dan pada 

musim kemarau 0,07 m3/detik dengan nilai regim sungai rata-rata bervariasi 

dari 55,9 sampai dengan 543.  Rata-rata koefisien regime sungai 90.7, yang 

berarti kondisi DAS Palung dari aspek KRS masuk dalam kategori sedang. 

Berkurangnya mata air tersebut baik jumlah maupun debit air, tidak 

terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan khususnya hutan yang berperan 

menjaga dan mempertahankan fungsi hidrologi.  Kondisi tersebut apabila 

dibiarkan terus, akan mengakibatkan rusakanya ekosistem yang berakibat 

pada terjadinya bencana alam dan meningkatnya luasan lahan kritis. 

Erosi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat 

keberlanjutan produktivitas lahan.   Erosi dapat menurunkan kualitas lahan 

secara fisik maupun secarfa kimia dan biologi yang semuanya bermuara pada 

terbentuknya lahan-lahan kritis.   Oleh karena itu informasi tentang tingkat 

erosi menjadi sangat penting.  Penyebab terjadinya erosi  dapat berupa faktor 

alam seperti curah hujan, erodibilitas, karakteristik lereng, sistem pengelolaan 

lahan  dan tekhnik konservasi. 
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DAS Palung, BPDAS (2010) menunjukkan bahwa laju sedimentasi DAS 

Palung adalah 2,9 ton per ha per tahun. Tingkat bahaya erosi tergantung laju 

erosi dan (ton/ha) dan tebal solum.  Untuk solum tipis <30 cm maka erosi <15 

ton/ha/tahun masuk dalam kategori erosi berat.   Sedangkan erosi di DAS 

Dodokan,  BPDAS (2010) menunjukan bahwa laju sedimentasi  sebesar 1,91 

ton per ha per tahun. Sedangkat tingkat erosimenunjukan  pada tingkat berat 

dengan nilai solum tanah 60-80 cm dan rata-rata tingkat bahaya erosi  

mencapai 180-485. Sementara untuk solum  30 - 60 cm, erosi 15-60 

ton/ha/tahun masuk dalam kategori sangat berat (Hardjomigeno, et al 2007).   

Tingkat kerusakan hutan, tingkat erosi yang cukup tinggi dan  

berkurangnya sejumlah mata air merupakan salah satu indikator yang 

mendorong menurunnya kualitas daerah aliran sungai yang diindikasikan  

dengan semakin meningkatnya jumlah Daerah Aliras Sungai (DAS) yang 

kondisinya kritis.Berdasarkan statistik BP DAS Dodokan Moyosari tahun 2010 

menyajikan kondisi lahan kritis yang tersebar didalam dan diluar kawasan 

hutan.  

Adapun kategori tingkat kekritisan lahan sebagai berikut : 

a. Lahan sangat kritis sebesar 22.462,25 ha yang berada di  Kawasan 

Budidaya (KBD)  sebesar 10.907,50 ha, berada di Lindung Dalam Kawasan  

(LDK) sebesar 5.031,71 ha dan di Lindung Luar Kawasan (LLK) sebesar 

6.523,05 ha.   

b. Lahan kritis  sebesar 65.551,81 ha, yang berada di  KBD  sebesar 29.698,75 

ha, berada di LDK sebesar 35.133,46 ha dan di LLK sebesar 719,60 ha  

c. Lahan agak kritis  sebesar 356.395,13ha, yang berada di  KBD  sebesar 

142.032,99 ha, berada di LDK sebesar 141.023,50   ha dan di LLK sebesar 

73.338,64 ha. 

d. Lahan potensial kritis  sebesar 1.209.992,08 ha, berada di  KBD  sebesar 

488.743,13 ha, berada di LDK sebesar 460,764,18   ha dan di LLK sebesar 

260.484,77 ha.  

e. Lahan tidak kritis sebesar 361.212,47 ha, yang berada di  KBD  sebesar 

250.349,42 ha, berada di LDK sebesar 27.378,93   ha dan di LLK sebesar 
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83.484,12 ha. 

Adapun tingkat kekritisan lahan di beberapa  DAS antara lain : 

a. DAS Jangkok. Hasil pembaharuan data DAS Jangkok yang disajikan oleh 

Transform (2011) dengan mengambil data yang dikeluarkan oleh BP DAS 

Dodokan Moyosari tahun 2010 menggambarkan bahwa lahan kritis hanya 

sebagian kecil dari kawasan DAS Jangkok dan berada di kawasan tengah 

dan hilir. Sedangkan kawasan di bagian hulu termasuk kategori tidak kritis 

dan potensial kritis.  

b. Das Dodokan.  Berdasarkan data potensilahan kritis di DAS Dodokan Hulu, 

tengah dan hilir. Wilayah DAS Dodokan bagian hulu yang termasuk dalam 

kriteria sangat kritis terdapat di kecamatan Kecamatan Batukliang Utara 

(4.10 Ha) dan pada DAS Dodokan Tengah terdapat di kecamatan Jonggat 

(21.32 Ha), sedangkan wilayah DAS Dodokan Hilir hampir semua 

kecamatan masuk dalam kriteria sangat kritis yaitu Kecamatan Gerung 

(40.06 Ha), Kecamatan Pujut (852.85 Ha), Kecamatan Praya Barat (95.46 

Ha), Kecamatan Lembar (88.68 Ha) dan Terendah di kecamatan Praya 

Barat Daya (15.27 Ha). Timbulnya lahan kritis ini disebabkan oleh kegiatan 

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan peruntukannya, 

disamping itu juga disebabkan karena penggunaan dan pengelolaan lahan 

yang tidak rasional, kondisi topografi dan jenis tanah serta tingkat 

kepekatan erosi. 

c. DAS Palung.  Secara umum lahan yang masuk dalam kategori kritis di DAS 

palung sangat sedikit namun demikian lahan DAS palung potensial untuk 

menjadi kritis hampir 50% dari total DAS palung. Berdasarkan tingkat 

kekritisan terdiri dari lahan kritis 16452.1 m2 (0.01%), agak kritis 

3036253.4 m2 atau (2.59 %). Lahan potensial kritis ini tersebar mulai  dari 

wilayah tengah ke hulu sementara bagian hilir umumnya termasuk tidak 

kritis. Lahan-lahan yang potensial kritis ini didominasi oleh topografi 

berbukit sampai bergunung.  Bukit-bukit ini umumnya bervegetasi jarang 

sehingga rawan terjadinya erosi dan akhirnya menjadi lahan kritis 

terutama jika tidak ada upaya konservasi.   Lahan sawah di bagian hilir 
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masuk dalam kategori tidak kritis karena lahan umumnya berbentuk teras 

sehingga laju erosi dapat diminimalisasi. Berdasarkan data Dinas 

Kehutanan Kabupaten Lombok Timur (2011) terdapat beberapa lokasi di 

wilayah DAS Palung yang bervegetasi kurang dan dapat diindikasikan 

sebagai lahan kritis seluas 288,7 ha.  Hal tersebut dikarenakan 

pemanfaatan kayu secara intensif untuk kebutuhan energi omprongan 

(oven) tembakau.   

Selain kondisi lahan kritis, juga teridentifikasi sejumlah permasalahan 

yang secara spesifik dari beberapa DAS yakni : 

a. Permasalahan di DAS Jangkok 

Dari hasil penelitian, telah teridentifikasi berbagai permasalahan yang 

terdapat dalam wilayah pengelolaan DAS Jangkok. Masalah tersebut 

meliputi beberapa aspek seperti kebijakan, tata ruang wilayah, sumberdaya 

lahan, sumberdaya air dan sosial kelembagaan.  Detail beberapa 

permasalahan dimaksud yakni sebagai berikut : 

1. Aspek Kebijakan. Pada aspek kebijakan terjadi ketidakjelasan status 

kawasan di dalam kawasan hutan lindung Sesaot. Pada kawasan 

tersebut  telah keluar izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)  

seluar 185 Ha dari Menteri Kehutanan dan saat ini masyarakat sedang 

mengusulkan perluasan izin pengelolaan HKm di kawasan tersebut. Di 

pihak lain Dinas Kehutanan Provinsi sedang menginisiasi  

peruntukannya menjadi kawasan  Taman Hutan Rakyat (Tahura) 

Nuraksa sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Kehutanan 

No.598/Menhut-II/2009.  Akibat ketidakjelasan status tersebut berbagai 

program yang dilakukan di kawasan tersebut tidak berjalan secara 

optimal. 

2. Aspek Tataruang Wilayah. Beberapa permasalahan yang terkait 

dengan tata ruang yang teridentifikasi yakni : 

a. Belum ada PAL batas jelas antara lahan di dalam kawasan dan di luar 

kawasan 

b. Peta spasial kawasan hulu DAS Jangkok yang menggambarkan  batas 

kawasan TNGR dengan kawasan lainnya belum ada. Hal itu 

mempersulit pemasangan PAL batas terutama yang berbatasan 
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dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) 

c. Belum ada master plan peruntukkan DAS Jangkok secara spesifik dari 

pihak Provinsi sehingga mempersulit upaya penataan kawasan dalam 

skala besar. 

d. Pemahaman pencanaan berbasis kawasan/ruang masih lemah. 

e. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi 

belum terdata dalam peta spasial. 

f. Belum tersedianya peta spasial yang menggambarkan lokasi program 

antar sektor.  

g. Sarana fasilitas yang mendukung kegiatan perencanaan penataan 

kawasan masih kurang. 

3. Aspek Sumberdaya Lahan. Beberapa permasalahan yang terkait 

dengan aspek sumberdaya lahan yang teridentifikasi yakni : 

a. Masih adanya kegiatan ilegal loging di dalam kawasan hutan lindung 

dan hutan primer. 

b. Masih terjadinya perambahan hutan di kawasan hutan primer. 

c. Beberapa program rehabilitasi kawasan tidak diikuti dengan 

pemeliharaan secara berkeberlanjutan. 

d. Konservasi lahan di bantaran sungai belum menjadi prioritas untuk 

mencegah longsor dan mengurangi erosi dan sedimentasi. 

e. Pemanfaatan lahan miring dan tebing sungai masih menyalahi aspek 

konservasi lahan karena masyarakat banyak menanam pisang di 

lahan miring di sempadan sungai. 

f. Limbah ternak dan limbah pertanian banyak dibuang langsung ke 

sungai. 

g. Masih ditemukannya beberapa lokasi di dalam kawasan hutan 

lindung yang menjadi lokasi HKm pemanfaatannya menyalahi aturan. 

Di beberapa lokasi masyarakat lebih banyak mengusahakan tanaman 

perkebunan dan jenis tanaman seperti kacang tanah. 

h. Masyarakat hulu DAS jangkok sudah mengunakan bahan kimia 

(herbisida merk roundap) untuk pembersihan lahan. Hal itu dapat 

merusak struktur tanah dan mencemari perairan. 

i. Kesadaran masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan masih sebatas 

dalam lahan milik, sedangkan rehabilitasi lahan di dalam kawasan 

masih rendah. 

 



Draft Naskah Akademik tentang Pengelolaan Terpadu DAS di NTB 

31 
 

4. Aspek Sumberdaya Air. Beberapa permasalahan yang terkait dengan 

aspek sumberdaya air yang teridentifikasi yakni : 

a. Beberapa indikator kualitas air dari parameter kimia dan biologi 

dalam analisa kualitas air melebihi ambang batas. Artinya telah 

terjadi penurunan kualitas air mulai dari hulu hingga hilir. 

b. Implementasi program perlindungan mata air (PERMATA) belum 

optimal 

c. Beberapa titik mata air belum dimanfaatkan untuk kepentingan air 

bersih maupun untuk irigasi. 

d. Belum adanya direktori mata air yang lengkap di kawasan hulu DAS 

Jangkok. 

e. Laboratorium analisis kualitas air masih belum lengkap 

f. Beberapa titik mata air belum dilakukan konservasi untuk 

mempertahankan kestabilan debit. 

g. Sempadan sungai dijadikan tempat pembuangan sampah oleh 

masyarakat 

h. Jaringan irigasi tingkat usaha tani banyak yang rusak/bocor 

i. Pemanfaatan air yang tidak terkendali 

5.  Aspek Sosial dan Kelembagaan. Beberapa permasalahan yang terkait 

dengan aspek sosial dan kelembagaan  yang teridentifikasi yakni : 

a. Penegakan awiq-awiq pengelolaan kawasan belum berjalan optimal 

b. Kurangnya aktifitas penyuluhan kepada masyarakat 

c. Pelibatan masyarakat dalam implementasi program pemerintah tidak 

optimal. 

d. Kesadaran anggota kelompok HKm untuk menanam kayu (di dalam 

kawasan hutan lindung) masih rendah. 

e. Belum kuatnya kelembagaan kelompok 

f. Penanganan pasca panen terhadap beberapa produk hasil hutan 

masih kurang sehingga pendapatan masyarakat  masih rendah. 

g. Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan masih rendah. 

Akibatnya permodalan kelompok-kelompok produktif masih rendah 

sehingga sulit berkembang. 
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b. Permasalahan di DAS Dodokan 

Berdasarkan identifikasi dan analisa masalah maka rumusan masalah 

yang terjadi di wilayah DAS Dodokan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) 

aspek  yaitu : 

1. Aspek Tata Ruang dan Ekonomi Kawasan : 

a. Masih adanya inkonsistensi peruntukan ruang antara dokumen 

RTRW dengan realitas di lapangan 

b. Belum semua kabupaten di DAS Dodokan  memiliki PERDA tentang 

RTRW kabupaten yang akan menjadi acuan didalam proses 

perencanaan wilayah. 

c. Masih rendahnya partisipasi publik/masyarakat dalam penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah. 

d. Persoalan kemiskinan masyarakat pada semua kabupaten, yang 

berpotensi terhadap ekspansi lahan dan ancaman degradasi 

sumberdaya alam lainnya. 

e. Disparitas PDRB antar kabupaten, di mana terdapat kecenderungan  

PDRB Kabupaten pada wilayah hilir relatif lebih besar dibanding 

wilayah tengah dan hulu DAS 

f. Secara struktural, peran atau kontribusi sektor pertanian (primer) 

masih dominan dibanding sektor ekonomi lainnya pada semua 

kabupaten yang dilalui DAS Dodokan. 

g. Pertumbuhan ekonomi regional menurut sektor pada kabupaten-

kabupaten yang dilalui DAS Dodokan, memperlihatkan sektor 

pertanian secara keseluruhan lebih kecil dibanding sektor sekunder 

dan tersier. 

h. Kebutuhan pengeluaran untuk komponen konsumsi relatif masih 

besar pada semua wilayah kabupaten 

i. Dilihat dari nilai CCR (Carrying Capacity Ratio), memperlihatkan 

bahwa pada semua wilayah Kabupaten di DAS Dodokan, peluang 

untuk ekspansi dan eksploratif lahan relatif kecil 

2. Aspek Sosial, Budaya, dan Kelembagaan 

a. Belum efektifnya upaya penegakan hukum, baik hukum positif 

(implementasi kebijakan dan peraturan perundangan) maupun nilai 

lokal (awiq-awiq) sebagai bentuk kepedulian lingkungan dalam 

kawasan DAS Dodokan, terutama dalam hal pemanfaatan ruang.   



Draft Naskah Akademik tentang Pengelolaan Terpadu DAS di NTB 

33 
 

b. Persoalan yang terkait dengan kelembagaan pengelolaan DAS pada 

umumnya disebabkan oleh tidak adanya keterkaitan (sinkronisasi) 

dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai 

kelembagaan terkait. 

c. Belum adanya kebijakan  lokal (PERDA maupun PERDES) yang 

mengakomodir kearifan lokal dalam upaya pengelolaan DAS 

Dodokan. 

d. Pembagian wilayah administratif (pemekaran wilayah) yang belum 

sinkron dengan kesatuan wilayah DAS.  

e. Belum adanya manajemen konflik (kepentingan) yang sesuai dengan 

berbagai permasalahan dalam pengelolaan DAS Dodokan 

f. Efektivitas dan efisiensi kerja yang terkait dengan keberadaan DAS 

dalam pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai 

dengan Visi dan Misi utamanya. 

g. Ego sektoral yang masih kuat (perlu sinkronisasi sektor) serta 

kurang maksimalnya fungsi dan peranan masing–masing lembaga 

terkait dalam pengelolaan DAS Dodokan 

h. Belum adanya kejelasan struktur, peran dan tanggungjawab 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), 

serta kelembagaan lokal/adat dalam kolaborasi pengelolaan DAS 

Dodokan. 

3. Aspek Sumberdaya Lahan, Hutan, dan Air 

a. Deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati, khususnya di 

bagian hulu DAS Dodokan.  Dimasa mendatang, deforestasi 

diproyeksikan akan semakin meningkat sedangkan 

keanekaragaman hayati semakin menurun. 

b. Sebagian wilayah DAS Dodokan  rentan terhadap kerusakan akibat 

alih fungsi lahan  lahan yang kurang terkontrol.   

c. Luas lahan kritis di DAS Dodokan  sudah sangat tinggi, yaitu 

mencakup 7199.59 Ha. 

d. Tingkat bahaya erosi (TBE) DAS Dodokan tergolong tinggi.      

e. Kejadian longsor sering terjadi di DAS Dodokan    

f. Meningkatnya debit banjir dengan periode ulang tertentu, yang 

ditunjukkan oleh kejadian banjir di Hilir  
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g. Adanya beberapa mata air yang hilang dan beberapa mata air yang 

kering pada musim kemarau namun debitnya meningkat pada 

musim hujan. 

c. Permasalahan di DAS Palung 

Masalah utama DAS Palung adalah konflik pemanfaatan sumberdaya 

akibat ketidakadilan dan ketidakterpaduan pengelolaan sumberdaya yang 

mengancam keberlanjutan sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa yang dilakukan permasalahan-

permasalahan seecara  lebih detail  dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) 

permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut : 

1. Belum terjalin kerjasama yang harmonis antar para pihak meliputi : 

 Belum ada norma-norma yang mengatur hubungan kerjasama antar 

para pihak dalam pengelolaan DAS, 

 Belum ada sistem informasi yang dapat diakses oleh para pihak, 

 Kapasitas aparat dalam kerjasama dan koordinasi masih rendah, 

 Belum ada program kerja forum DAS baik jangka pendek, menengah 

dan panjang. 

2. Pemanfaatan sumberdaya yang belum merata (adil) meliputi : 

 Pengalokasian sarana dan prasarana yang belum merata sesuai 

kebutuhan lokal, 

 Belum adanya skema jasa lingkungan yang berkeadilan dengan 

prinsip sukarela, 

 Sistem pengelolaan (distribusi ) sumberdaya belum baik. 

3. Pengelolaan sumberdaya belum sepenuhnya menerapakan prinsip-

prinsip konservasi tanah dan air meliputi : 

 Penuruan jumlah, debit dan kualitas mata air, 

 Kesadaran akan kualitas air masih rendah seperti membuat sampah 

kotoran ke sungai, 

  Potensi terjadinya lahan kritis cukup besar, 

 Pemanfaatan lahan belum sepenuhnya mengacu pada zonasi yang 

telah ditetapkan, 

 Ketergantungan masyarakat hulu pada hutan relatif tinggi,  

 Masih banyak Lahan-lahan berbukit yang belum dikelola dengan 

prinsip konservasi,  

 Sedimentasi dan polusi sampah air embung tinggi, 
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 Masih terjadi longsoran di pinggir sungai utama. 

4. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah meliputi : 

 Kapasitas masyarakat (perorangan dan kelompok) dalam agribisnis 

masih rendah, 

 Belum terpenuhi sarana-prasana produksi dan pemasaran dan 

masyarakat belum dapat askes ke pasar besar, 

 Penerapan teknologi tepat guna yang masih rendah, 

 Masih rendahnya pegembangan ekonomi kreatif. 

2. 4 Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang diatur dalam 
perturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan 
dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara  

Peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya akan menjadi payung 

hukum dalam pengelolaan DAS terpadu di masing-masing kabupaten di NTB. 

Harapannya, setiap kabupaten dapat menjadikannya rujukan dapat 

memperlancar dan menjamin pengelolaan DAS secara komprehensif oleh 

parapihak sehingga segala permasalahan yang ada di lapangan dapat diatasi.  

Oleh karena itu, perlu adanya pembagian dalam penataan ruang untuk 

memperhatikan lokasi, fungsi dan sifat dimana daerah tersebut berada 

dalam wilayah sungai. Lokasi, fungsi, dan wilayah sungai tersebut adalah 

sebagai berikut:  

a. Daerah aliran sungai bagian atas (hulu), daerah ini berfungsi sebagai 

daerah konservasi tanah dan air, kawasan lindung dan resapan air serta 

kontrol terhadap erosi.  

b. Daerah aliran sungai bagian tengah, daerah ini berfungsi sebagai daerah 

untuk pengumpulan, penyimpanan, pengalokasian, pendistribusian serta 

pengendalian banjir.  

c. Daerah aliran sungai bagian bawah (hilir), daerah ini berfungsi sebagai 

daerah kontrol banjir dan drainase serta pencegahan intrusi air laut.  

Peraturan daerah tentang pengelolaan DAS terpadu Juga dapat  

mendukung rencana strategis daerah.  Keberadaan DAS seperti DAS Jangkok, 

DAS Dodokan, Das Palung dan Sori cukup menentukan dalam implementasi 

rencana pengembangan wilayah strategis yang sudah di tetapkan meliputi : 
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1. Pengembangan Kawasan 

a. Pengembangan Sentra Industri Gerung 

b. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (Amor-amor, Batukliang, 

Pamongkong, Sembalun Lawang) 

c. Pengembangan Kawasan Andalan. Pengembangan Kawasan Andalan I 

meliputi beberapa kecamatan di wilayah Lombok Selatan,  yaitu : Kec. 

Sekotong, Gerung, Praya Barat, Pujut, Praya Tumur,Sakra, Keruak. 

2. Peningkatan Kebutuhan Air 

a. Kebutuhan Kolam Ikan. Trend pertumbuhan kolam ikan di WS Pulau 

Lombok menunjukkan angka positif ke depannya, keberadaan kolam 

ikan tersebut perlu penataan ulang, kondisi sekarang yang ada air yang 

masuk kedalam kolam ikan langsung di buang ke dalam drainase 

sungai. Artinya air yang ada tidak masuk kembali ke dalam sistem 

irigasi, yang mestinya membuat air menjadi lebih efisien 

b. Kebutuhan Penggelontoran Kota. Kebutuhan air untuk menggelontor 

kota juga harus diperhatikan. Mengingat permasalahan sanitasi adalah 

permasalahan yang cukup krusial menyangkut kesehatan masyarakat 

umum secara luas 

 c. Kebutuhan Air Baku Perkembangan perkotaan dan daerah-daerah di 

WS Pulau Lombok memang cukup pesat terutama di Mataram, Selong, 

Praya, Gerung, dan Tanjung. Kebutuhan air baku ke depan juga 

diperlukan untuk sektor-sektor strategis seperti Bandara Internasional 

Lombok (BIL), daerah Pariwisata Kuta dan Sekotong. Hal ini tidak 

mungkin tidak akan menimbulkan permasalahan kebutuhan air baku 

untuk minum. Kondisi yang sekarang ada pun, sudah mulai 

menggambarkan betapa krisisnya kebutuhan air baku di WS Pulau 

Lombok. 

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi 

Pembangunan Bandara Udara Lombok Baru. Mengingat bandara 

merupakan fasilitas umum yang memerlukan air dalam jumlah yang tidak 

sedikit, maka kebutuhan air untuk menyuplai kebutuhan bandara perlu 

dilakukan 

4. Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air 

a. Rencana Pembangunan Bendungan Pandanduri. Rencana 

pengembangan secara terpadu untuk mengatasi kekeringan di Pulau 
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Lombok melalui sistem suplesi HLD, dengan potensi areal seluas 

50.695 Ha telah dilaksanakan sejak tahun 1982. Namun sampai dengan 

saat ini pengembangan sistim HLD Jurang Sate Komplek dan sistem 

Batujai - Pengga baru mencapai areal ± 29.945 Ha sehingga terdapat 

lahan hujan seluas 20.750 Ha masih belum tertangani dengan baik, 

salah satunya wilayah Pandanduri Suwangi 

b. Rencana Pembangunan Bendungan Mujur. Pembangunan Bendungan 

Mujur salah satu konsep untuk mengatasi bencana kekeringan dan 

rawan kekurangan air baku di 3 Kecamatan (Praya Tengah, Praya 

Timur dan Janapria) dan meningkatkan lahan tadah hujan seluas 

10.121 ha menjadi lahan beririgasi teknis di Pulau Lombok bagian 

selatan (selain pembangunan Bendungan Pandanduri Suwangi), serta 

untuk mendorong ekonomi pedesaan 

c. Rencana Pembangunan Saluran Interbasin Transfer Meninting Jangkok 

(West). Konsep membuat saluran HLD Meninting-Jangkok adalah 

untuk mengalirkan air sungai Meninting menuju sungai Jangkok bagian 

hilir agar dapat digunakan untuk mengairi DI. Mataram. Dengan 

dibuatnya saluran ini, maka kelebihan debit bendung Jangkok dapat 

ditransfer ke saluran Jurang Sate 

d. Rencana Saluran Suplesi Belimbing Dan Kermit (East). Rencana saluran 

suplesi Blimbing-Kermit adalah untuk memanfaatkan potensi mata air 

yang cukup besar di Blimbing River Basin di bagian hulu bendung 

Tempasan untuk mengairi areal irigasi di sekitar aliran Sungai Kermit 

hingga ke rencana Bendungan Pandanduri. 

5. Pariwisata 

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu dari lima daerah unggulan 

pariwisata di Indonesia (Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur), terus berusaha untuk 

mengembangkan potensi pariwisata dengan membuat program unggulan 

dengan menyiapkan destinasi baru obyek wisata yang merupakan objek 

andalan seperti wisata : alam, bahari, budaya, MICE  (meeting, incentive, 

conference, exhibition), belanja, ziarah, religi, dan  geowisata. Pemerintah 

Provinsi NTB menetapkan 15 kawasan pariwisata yaitu sembilan di Pulau 

Lombok dan enam di Pulau Sumbawa. 
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BAB III 

EVALUASIDANANALISIS 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

Evaluasi dan analisis perundang-undangan ini menekankan kepada dua 

hal pokok. Pertama, bagaimana melakukan analisa terhadap peraturan 

perundang-undangan. Kedua, bagaimana mengevaluasi peraturan perundang-

undangan. Hal pertama lebih banyak bersentuhan dengan teori perundang-

undangan, seperti pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan 

norma  hukum,  sifat, hierarki  peraturan perundang-undangan, muatan yang 

dikandung dalam peraturan perundang-undangan, termasuk  juga  mengenai  hak  

menguji  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  yang  kedua  

akan  dilihat  dari  kacamata  kebijakan publik (public policy). Ini dilakukan untuk  

mengetahui kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk menilai peraturan  

perundang-undangan yang sedang diberlakukan. 

Dalam konteks pengelolaan DAS, perundang-undangan yang terkait 

langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960. 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043). 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 

Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419). 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah   

dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4412). 
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4. Undang - Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377). 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4411). 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 

4421). 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana  telah  

diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  

2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

8. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 

9. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan 

Pengelolaan  Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059). 

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068). 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 
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13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1985  tentang  Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294). 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan  

Instansi  Vertikal di  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373). 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan 

Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam 

Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3660). 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  1997  tentang  Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997  

Nomor  96,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI Nomor 3721). 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam  dan   Kawasan  Pelestarian  Alam  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  1998   Nomor  132,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3776). 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999  Nomor  15,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 3804). 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai  

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 32,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor 3816). 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian 

Peta  untuk  Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3934). 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385). 
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22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452). 

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan 

Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453). 

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004  tentang  Perlindungan 

Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana  

telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 

tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun  

2009  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5056); 

25. Peraturan   Pemerintah   Nomor   79 Tahun   2005   tentang   Pedoman 

Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4624). 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan 

Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Serta  Pemanfaatan  Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  Nomor  22, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor  4696) sebagaimana  telah  

diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan 

Hutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814). 

28. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian 

Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737). 



Draft Naskah Akademik tentang Pengelolaan Terpadu DAS di NTB 

42 
 

29. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor 4858). 

30. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2010  tentang  Penggunaan 

Kawasan  Hutan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 

Nomor  30,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI  Nomor 5112). 

31. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2010  tentang  Bendungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117. 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5185). 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5230); 

34. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor  62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292); 

35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung. 

36. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  11 

A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. 

37. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.39/Menhut- 

II/2009   tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  DAS 

Terpadu. 

38. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2011  tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

39. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2009-2029 

40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora 

dan Fauna Provinsi NTB  (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5) 
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41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 31). 

42. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tengggara Barat . 

43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat  Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Tahun 2008 Nomor 32). 

44. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  Tahun 2009-2013 

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012- 2032 . 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, 

analisa dan evaluasi hukum sebagai berikut: 

a.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3)UUD 1945 yang menyatakan bumi 

dan air dan ruang angka yang terkandung didalamnya dikuasai   oleh negara  

dan  digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terkandung suatu asas  

pemanfaatan secara ekonomi terhadap kekayaan  negara   demi sebesar-besar  

kemakmuran  rakyat. Atas  dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3)  UUD  1945 

tersebut kebijakan pemerintah mengacu kepada ideologi penguasaan  dan  

pemanfaatansumber daya alam,  bahwa  negara  menguasai  kekayaan  alam  

yangterkandung  di dalamnya. Namun  penguasaan  ini  dibatasi  yaitu  harus 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Campur tangan 

pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara 

kesejahteraan (welfare state). 

b. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

memuat filosofi berkaitan dengan perlunya menjaga ketersediaan air yaitu  

dalam  menghadapi  ketidakseimbangan  antara  ketersediaan  air yang 

cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber 

daya air wajib dikelola dengan  memperhatikan fungsi sosial, lingkungan 

hidup dan ekonomi secara selaras.  Sehingga pengelolaan sumber  daya  air  

perlu  diarahkan  untuk  mewujudkan   sinergi  dan keterpaduan  yang  

harmonis  antar  wilayah,  antar  sektor,  dan  antar generasi. Hal  tersebut  
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sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi,  dan keterbukaan 

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  

masyarakat  perlu  diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air. 

Beberapa pengertian penting dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 

2004 terkait dengan berkaitan dengan Sumber Daya air : 

a. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air 

dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang 

luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 

b. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu   

kesatuan  dengan  sungai  dan  anak-anak  sungainya,  yang berfungsi   

menampung,  menyimpan,  dan  mengalirkan  air  yang berasal dari curah 

hujan  ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan  

pemisah  topografis dan  batas di laut sampai dengan daerah perairan yang 

masih  terpengaruh aktivitas daratan. 

c. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai bagaimana untuk menjaga  

keberadaan  sumber  daya  air  agar  keberadaannya  bisa bermanfaat bagi 

kepentingan umat manusia, yang dilakukan  melalui konservasi sumber 

daya air. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga 

kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber 

daya air, dan dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian 

sumber air, pengawetan air, serta  pengelolaan  kualitas  air  dan  

pengendalian  pencemaran  air dengan  mengacu  pada  pola  pengelolaan  

sumber  daya  air  yang ditetapkan pada setiapwilayah sungai. 

d. Konservasi  sumber  daya  air  dilaksanakan  pada  sungai,  danau, waduk, 

rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan 

suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. 

e. Adapun Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk 

melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan 

keberadaannya terhadapkerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh  

daya  alam,  termasukkekeringan  dan  yang  disebabkan  oleh tindakan 

manusia. Sedangkan perlindungan dan  pelestarian sumber air dilakukan 

melalui: 

 Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerahtangkapan air; 

 Pengendalian pemanfaatan sumber air; 

 Pengisian air pada sumber air; 

 Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; 
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 Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan 

pembangunan dan  pemanfaatan  lahan  pada  sumber air; 

 Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; 

 Pengaturan daerah sempadan sumber air; 

 Rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau 

 Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan 

 Pelestarian alam. 

Termasuk upaya pengawetan air dalam Undang-Undang ini juga 

dijelaskan, yaitu  Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan 

dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan 

manfaatnya. Pengawetan air dilakukan dengan cara: 

 Menyimpan  air  yang  berlebihan  di  saat  hujan  untuk  dapat 

dimanfaatkan pada waktu diperlukan; 

 Menghemat  air  dengan  pemakaian  yang  efisien  dan  efektif; dan/atau  

Mengendalikan penggunaan air tanah. 

f. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan  

Daerah  Aliran  Sungai  dijelaskan  secara  filosofi  perlunya penanganan 

terhadap terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai  yang  

dicirikan  dengan  terjadinya  banjir,  tanah  longsor,  erosi, sedimentasi dan 

kekeringan, yang  dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian  dan  

tata  kehidupan  masyarakat,   maka  daya  dukung Daerah Aliran Sungai 

harus ditingkatkan. 

Beberapa pengertian penting dalamPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai : 

 Daerah  Aliran  Sungai yang  selanjutnya  disebut  DAS  adalah  suatu 

wilayah  daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan 

anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan 

batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh 

aktivitas daratan. 

 Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan 

timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan  

segala  aktivitasnya,  agar  terwujud  kelestarian  dan  keserasian ekosistem 

serta  meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara 

berkelanjutan. 
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 Pengaturan pengelolaan DAS dalam Peraturan Pemerintah ini adalah 

pengaturan  yang  menyeluruh  dari  hulu  ke  hilir  secara  utuh  dan 

diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan. Juga dilakukan  secara  

terkoordinasi  dengan  melibatkan  instansi terkait pada lintas wilayah 

administrasi serta peran serta masyarakat. 

 Salah satu kewenangan Daerah dalam hal ini dalam Bupati adalah 

menetapkan  Rencana Pengelolaan DAS, yang nantinya akan menjadi salah 

satu dasar dalam  penyusunan rencana pembangunan sektor dan 

wilayah di tiap- Kabupaten. 

 Peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS apat dilakukan baik 

perorangan  maupun  melalui  forum  koordinasi  pengelolaan  DAS. 

Untuk peran serta masyarakat yang dilakukan melalui Forum 

koordinasi pengelolaan DAS dilakukan  untuk  membantu  dalam 

mendukung keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan DAS. 

 Forum koordinasi pengelolaan DAS mempunyai fungsi untuk: 

 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait 

pengelolaan DAS; 

 Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS; dan 

 Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat 

dalam pengelolaan DAS. 

 Peran serta masyarakat secara perorangan dapat berupa: 

 Menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang 

dihasilkan ekosistem DAS; 

 Mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan 

dalam pengelolaan DAS; dan 

 Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan 

pengelolaan DAS. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS 

 

4. 1 Landasan Filosofis 

Landasan  filosofis  merupakan  pertimbangan  yang  menggambarkan 

bahwa peraturan daerah yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan 

hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan 

serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan 

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Landasan filosofis sebagai kajian dan penyusunan naskah akademik tentang 

rancangan peraturan daerah ini meliputi: 

1. Bahwa kekayaan alam yang terbarukan mempunyai peranan penting 

dalam hajat hidup orang banyak, yaitu mengenai air, tanah, dan udara 

yang pengelolaannya  harus dikuasai oleh Negara dan dikontrol oleh 

rakyat agara memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 

2. Bahwa pengelolaan daerah aliran sungai memiliki dampak yang besar 

terhadap aspek social, ekologi, dan ekonomi bagi kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. 

3. Bahwa  unsur-unsur  kekayaan  alam  hayati  dan  ekosistemnya  pada 

dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling 

mempengaruhisehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur 

akan berakibat terganggunya ekosistem. 

4. Bahwa dengan mempertimbagkan kondisi dan perkembangan 

pengelolaan  DAS pada saat ini, maka  peraturan  daerah  tentang 

pengelolaan DAS terpadu diperlukan untuk segera dibentuk. 

Peraturan daerah untuk menjaga, memperbaiki dan menglola daerah 

aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara Barat memang sangat penting. 

Karena secara filosofis lingkungan merupakan tempat untuk beraktualisasi, 

bereksistensi  dan  berinteraksi  bagi  manusia.2  Hubungan  antara  sesama 

manusia dengan makhluk lain bisa dijalankan dengan baik, apabila 

terjadisimbiosis mutualisma, dengan prinsip kerjasama yang saling 
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menguntungkan. Masing-masing saling memberi ruang dan kemerdekaan 

hidup, sehingga terjalin keselarasan dan keserasian. Kelestarian lingkungan 

hidup kini menjadi wacana yang hangat dan penting, baik dalam tataran 

lokal, nasional maupun internasional.  Hal ini disebabkan karena lingkungan  

hidup  menyangkut  hajat  dan  kepentingan  orang  banyak. Kesadaran 

mengenai arti penting lingkungan yang sehat dan lestari perlu diberikan  

kepada  setiap  insan,  demi  keberlangsungan  hidup  bersama. 

Kesejahteraan kolektif salah satunya dipengaruhi olehkelayakan lingkungan 

(A. Sonny Keraf, 2002: 285). 

  Manusia  sebagai  perwujudan  dari   alam  terus  mengungkapkan 

keindahan,  kebenaran,  dan  kebaikan  alam;  dan   mengartikulasikannya 

dalam pengolahan moral atau alam dari kehidupan manusia  atau sifat 

manusia.  Sebagai  bagian  dan  bidang  dari  alam,  manusia  tidak  berdiri 

menentang  alam  dengan  cara  yang  bermusuhan.  Sebaliknya,  manusia 

memiliki keprihatinan dan perhatian yang mendalam pada alam dan pada 

umumnya, karena cocok dengan sifatnya sendiri. Untuk pertumbuhan dan 

kesejahteraannya  sendiri,  manusia  harus  mengolah  hubungan  internal 

dalam dirinya antara dirinya dan alam  semesta. Menaklukkan alam dan 

mengeksploitasinya  adalah  bentuk  perusakan  diri  dan  perendahan  diri 

bagi  manusia.  (May,  Larry,  dkk,  Etika  Terapan :  sebagai   pendekatan 

multikultural I : Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001). 

Dalam dunia modern termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat,  

kesejahteraan manusia sangat ditentukan oleh usaha-usaha yang dilakukan 

manusia itu sendiri, sehingga ada orang yang kaya dan orang yang  miskin.  

Usaha-usaha  yang  dilakukan  manusia  tersebut  ada  yang bersifat 

individual (untuk kepentingan prinbadi) yang menghalalkan segala cara demi 

kesejahteraan pribadi, dan ada yang bersifat komunal (untuk masyarakat) 

yang mementingkan keseimbangan yang  ada dalam lingkungan. Sikap  egois 

manusia yang tidak pernah habis-habisnya untuk memperoleh keuntungan 

sesaat  telah  menghasilkan  kecenderungan manusia untuk melakukan 

manipulasi  terhadap lingkungan. Ini mengganggu  keseimbangan antara  

manusia   dan  lingkungannya  dan intensitas   ketergantungan itu semakin 

lama semakin meningkat kualitasnya.  



Draft Naskah Akademik tentang Pengelolaan Terpadu DAS di NTB 

49 
 

Saat ini ilmu pengetahuan, juga sedang memerankan fungsi  yang  tidak  

baik,  dia  tidak  saja  mencemari  lingkungan  manusia, merusak  jaringan 

tubuh manusia, pada akhirnya manusia planet masih ingin menggantikan  

manusia. Ada juga masalah pencemaran yang lebih parah pada manusia, 

yakni bahwa  air tawar di atas dunia sekarang ini, hampir tidak ada yang 

murni lagi. Baik itu air dibawah tanah atau diatas tanah, bagaimanapun 

manusia berusaha agar air tersebut  disaring dan dimurnikan, juga tidak 

dapat mencapai tingkat kemurnian yang benar- benar  dari  air  itu. Seperti  

halnya  banyak  terjadi  kejadian-kejadian  alam yang notabene merupakan 

akibat dari keserakahan manusia. Banjir, tanah longsor, yang terjadi 

dibeberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat bukan merupakan kejadian 

alamiah  semata akan tetapi Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(eksekutif  dan  legislatif)  harus  mampu   menelaah  dan  membangun 

kesadaran mendasar bahwa semua kejadian di alam ada kaitannya dengan 

hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sesuai dengan peringatan 

Tuhan Allah Swt, bahwa telah terjadi kerusakan dimuka bumi ini yang 

disebabkan oleh tangan manusia. Sehingga nantinya akan dicari suatu 

solusi yang membawakan perubahan lingkungan daerah aliran sungai ke 

arah  positif dan lebih mengutamakan makhluk hidup yang  terdapat di 

dalamnya.  Lingkungan  sama  sekali  bukan  lagi  lingkungan;  lingkungan 

sekadar menjadi “yang  ada di sekeliling”, batas luar fisik, kondisi-kondisi 

material  dan  keadaan-keadaan  sementara.   

Dilihat  dari  permasalahan- permasalahan  lingkungan  tersebut  di  

atas,  maka  muncullah  kehendak perlunya peraturan darah untuk menjaga, 

memperbaiki  dan  mengelola daerah aliran sungai di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Peraturan darah tersebut akan  menitikberatkan  keharmonian  

dengan  alam  semesta  khususnya daerah aliran sungai, untuk mewujudkan 

keharmonian daripada hubungan kehidupan manusia dengan peraturan 

alam. Karena menurut Chun-yin Cheng bahwa alam adalah organisme dari 

pertumbuhan dan kerusakan  yang  berkelanjutan,  tetapi  tidak  pernah  

tanpa  kehidupan internal.  Manusia tidak bisa memperlakukan alam 

sebagai bagian yang terasing  dan  atomis  tanpa  memperhatikan  
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keseluruhan  yang  termasuk masa lalu dan masa depan.  Manusia  harus 

mempertimbangkan banyak level pendekatan untuk menghubungkan 

kebutuhan-kebutuhan potensial manusia dengan  alam.  Manusia  harus  

meng-alam-kan  manusia  seperti juga  memanusiakan  alam,  dengan  

memperlakukan  alam  sebagai  sama dengannya dan sebagai anggota dalam 

keluarga Tao (Chung-ying Cheng, 2001:178). 

Pentingnya untuk mengelola alam lingkunganyang simbiose mutualitis  

dengan  manusia  dianjurkan  oleh  Henryk  Skolimowski  bahwa ekologis  

bukan  hanya  berarti  bahwa  kita  mengambil  secara  bijaksana persediaan 

sumber-sumber daya yang tersedia dan menganjurkan ukuran- ukuran yang 

ketat untuk  melestarikannya lebih lama; kesadaran itu juga berupa 

penghormatan terhadap alam dan keinsafatan bahwa kita adalah perluasan 

alam dan alam adalah perluasan dari  kita.  Nilai-nilai manusia harus dilihat 

sebagai bagian dari sebuah spektrum yang lebih besar yang di  dalamnya  

alam  berpartisipasi  dan  saling  mendefinisikan  (Henryk Skolimowski, 

2004: 54). 

Begitu juga Vandana Shiva juga menganjurkan habwa untuk menjaga 

ekologi perlu melihat hubungan-hubungan antara unsur-unsur berbeda dalam 

sebuah  ekosistem: sifat-sifat apa yang akan diseleksi untuk suatu unsur 

sumber daya tertentu  akan tergantung pada hubungan apa yang diambil 

sebagai konteks untuk  mendefinisikan sifat-sifat itu. Konteks ini ditentukan  

oleh  prioritas  dan  nilai-nilai   yang   mengarahkan  persepsi tentang alam. 

Tidak ada fakta yang netral tentang alam yang bebas nilai yang  ditentukan  

oleh  manusia.  Sifat-sifat  yang  dilihat  di  alam   akan tergantung pada 

kepentingan ekonominya terhadap sumber-sumber daya alam (Vandana 

Shiva, 1997: 37). 

Masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak bisa terlepas dari  alam 

lingkungan 

daerah aliran sungai. Karena manusia adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari alam, dan perkembangan kehidupan manusia menyatu 

dengan proses evolusi dan perkembangan kehidupan alam semesta 

seluruhnya. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang 
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didasarkan pada kekerabatan,  sikap hormat dan hidup layak sebagai manusia 

dalam arti seluas-luas dan sepenuhnya, manusia bergantung pada alam, bukan 

hanya pada sesama manusia (A. Sonny Keraf, 2002: 285). Lingkungan tidak 

bisa diperlakukan  sebagai  sebuah  objek,  ”yang  ada  di  sekeliling”,  kondisi- 

kondisi  material,  peralatan  mesin,  ataupun  ciri  sementara.  Lingkungan 

lebih dari tampak, lebih dari nyata, lebih dari eksternal, lebih dari persoalan 

periode  waktu  yang  terukur  atau  penyebaran  ruang.  Oleh  karenanya, 

dampak perkembangan teknologi yang merusak tatanan lingkungan, baik 

berupa  benda-benda   fisik  maupun  nonfisik  yang  dapat  memberikan 

pengaruh besar terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. 

Alam  termasuk  bumi  memiliki  sumber  daya  alam  yang  menjadi 

tumpuan  hidup  dan  kehidupan  manusia  serta  perkembangbiakannya 

dalam menuju kelestarian jenisnya.  Sejarah menunjukkan bahwa 

kelestarian bumi dapat diubah  oleh proses  dari luar bumi, pada permukaan 

bumi, dan dari dalam bumi. Dalam hal ini manusia merupakan bagian  dari  

lingkungan  hidup.  Dan  pada  hakikatnya  lingkungan  hidup dapat menopang 

hidup dari kehidupan serta perkembangbiakan manusia di bumi. Manusia 

tidak dapat hidup tanpa bantuan lingkungan hidup. 

Kondisi alam daerah aliran sungai di Nusa Tenggara Barat dari hari ke 

hari menunjukkan kondisi yang memprihatinkan baik terhadap kwalitasnya 

maupun kwntitasnya (debit air sungai yang setiap saat menuurun) sehingga 

kurang mendukung  kehidupan warganya, seperti mengktitisnya lahan di 

wilayah pegunungan, mendangkalnya waduk,  keringnya sungai pada musim 

kemarau, sering ada longsor dan banjir pada musim  penghujan, seharusnya 

menyadarkan masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara Barat bahwa 

selama ini tidak lagi bersahabat dengan alam. Karena alam dan manusi adalah 

satu kesatuan, maka  apa  yang  manusia  lakukan  kepada  alam  akan  kembali  

kepada manusia sendiri. Warga mengucurkan zat kimia beracun (pupuk dan 

obat kimia) secara berlebihan maka alam akan memabalas dengan 

ketandusan tanahnya. Oleh karena itu sejak dari dulu  Descartes, telah 

menganjurkan manusia  untuk  mengembangkan  ilmu  yang  membuatnya  

menjadi  the lords  and  masters  of  nature, para ilmuwan melanjutkan tradisi 

untuk memandang teknologi sebagai senjata untuk mengalahkan alam. 

Francis Bacon  mengatakan  bahwa  tujuan  sains  ialah  menaklukkan  Alam.  

Ia berpendapat  bahwa: "Let the human race recover the right over nature 

which belongs to it by divine bequest." 
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4. 2 Landasan Yuridis 

Landasan  yuridis  merupakan  pertimbangan  yang  menggambarkan 

bahwa   peraturan   yang   akan   dibentuk   ini   adalah untuk   mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangan peraturan-peraturan yang sudah ada. Landasan yuridis 

sebagai  kajian   dan  penyusunan  naskah  akademik  tentang  rancangan 

peraturan daerah ini yang secara langsung meliputi: 

1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043 ). 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia  Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3419). 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  167, 

Tambahan   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3888) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412). 

4. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air 

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377). 

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas 

Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia  
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Tahun 2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059). 

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun  2009  Nomor  149,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068). 

8. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia  

Tahun  2011  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 

Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  1998  Nomor  132,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 3776). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452). 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 

147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453). 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 

147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2009  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 5056); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  22, 
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Tambahan  Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4696) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  

Hutan  Serta  Pemanfaatan  Hutan (Lembaran  Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2008  Nomor  16,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4814). 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4858). 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5112). 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan 

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117. 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan 

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5185). 

20. Peraturan Pemerintah   Nomor 38 Tahun   2011 tentang Sungai 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 74 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292); 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11 

A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. 

23. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor 

P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pengelolaan DAS Terpadu. 

24. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010  

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2009-2029.  
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25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, 

Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat  (Lembaran Daerah 

Tahun 2007 Nomor 5) 

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 

31, Tam,bahan Lembaran Daerah Nomor 31). 

27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di provinsi Nusa Tengggara 

Barat . 

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat  Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32). 

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14) 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur 

Tahun 2012- 2032. 

Secara  prinsip,  tujuan  pokok  penguatan  aspek  legal  adalah  

sebagai berikut: 

1. Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang menciptakan kondisi 

pemungkin (enabling condition) bagi pelaksanaan pengelolaan DAS 

terpadu. Dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan bentuk aspek 

legal yang mungkin ditetapkan. 

2. Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang secara jelas 

memposisikan pengelolaan DAS terpadu dalam konteks pembangunan 

wilayah dan sektor terkait. 

3. Tersedianya  kebijakan  atau  aspek  legal  yang  secara  jelas  dapat 

dijadikan landasan kerja bagi institusi-institusi dan masyarakat dalam 

pengelolaan DAS terpadu. 

4. Tersedianya kebijakan atau aspek legal yang memungkinkan 

kerjasama pusat-daerah dan antar-daerah pada tingkat pengelolaan 

DAS  terpadu,  termasuk  pembagian  pendanaan  dan  sumberdaya 

lainnya, melalui surat keputusan bersama para pengambil keputusan 

terkait. Pendekatan tematik pada tingkat program pengelolaan DAS 
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terpadu  dipandang  lebih  baik  dalam  menjembatani  kepentingan, 

peran dan fungsi instansi/lembaga terkait. 

5. Tersedianya kebijakan yang memiliki aspek legal yang memberikan 

insentif/disinsentif yang memadai bagi para pelaku pembangunan di 

dalam wilayah DAS. 

6. Tersedianya kebijakan yang memiliki aspek legal yang memberikan 

ruang kelola yang jelas bagi masyarakat di dalam wilayah DAS. 

 

4. 3 Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan 

bahwa   peraturan   yang   akan   dibentuk   untuk   memenuhi  kebutuhan 

masyarakat  dalam   berbagai  aspek,  yaitu  menyangkut  fakta  empiris 

mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara. 

Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumberdaya 

yang menyangkut   berbagai  pihak  yang  mempunyai  kepentingan   berbeda-

beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak 

semata- mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak 

yang berperan dari tahapan  perencanaan, monitoring sampai dengan 

evaluasinya (Permenhut No.39/2011). Masyarakat merupakan unsur pelaku 

utama, sedangkan pemerintah sebagai  unsur  pemegang  otoritas  kebijakan,  

fasilitator  dan  pengawas  yang direpresentasikan  oleh  instansi-instansi  

sektoral  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah yang terkait dengan 

Pengelolaan DAS. 

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam konteks pengelolaan DAS 

merupakan  pihak yang memanfaatkan sumberdaya air dan sumberdaya 

lahan,  dimana  keduanya  berkaitan  erat  dengan  keberadaan  kelestarian 

DAS. Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana masyarakat telah 

memanfaatkan  sumberdaya  lahan  untuk  kepentingan  usaha  pertanian 

menunjukkan telah terjadi  degradasi lahan. Fakta empiris yang diuraikan 

dalam sub bab di atas, dalam sub bab identifikasi masalah, sudah sangat jelas 

bahwa masyarakat dan kondisi fisik DAS telah  mengalami berbagai masalah 

yang harus segera diselesaikan oleh stakeholders yang ada. 
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Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran dan 

tanggung jawab untuk  mengatur  pengelolaan  DAS  agar  kehidupan  

masyarakat  dapat berjalan baik.  Dengan demikian peraturan daerah tentang 

pengelolaan DAS merupakan alat untuk  mengatur berbagai kepentingan dan 

tujuan, serta sasaran yang harus diselesaikan  melalui pendekatan multi 

disiplin, yang diintegrasikan dalam satu sistem pengelolaan  DAS. Dalam 

konteks ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap instansi/pihak 

diupayakan untuk  diatasi  bersama  dengan  kerangka  pencapaian  tujuan  

bersama. Untuk  itu,  peraturan  daerah  dibutuhkan  guna  terwujudnya  

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS, terwujudnya kondisi tata 

air di DAS yang  optimal,  meliputi  jumlah,  kualitas  dan  distribusinya,  

terwujudnya kondisi  lahan  yang  produktif  sesuai  daya  dukung  dan  daya  

tampung lingkungan DAS, dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Relasi  antara  warga  masyarakat  dan  alam  lingkungan  sebetulnya 

sudah  menjadi  perhatian  para  ilmuwan  sosial  khusunya  para  Sosiolog 

lingkungan  yang mempunyai fokus kajian ilmu pengetahuan hubungan 

manusia  dengan  lingkungan.  Mereka  dituntut  untuk  bisa  dan  mampu 

menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi manusia dalam 

kehidupannya  dengan  aspek   lingkungannya.  Namun  perhatian  para 

ilmuan  sosial  terhadap  permasalah  lingkungan  dari  aspek  sosiologi  ini 

dapat dikatakan terlambat dibandingkan dengan lainnya. Karena beberapa 

pakar menilai bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kungkungan dan 

kekangan  defenisi  sosiologi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli   dan 

dijadikan acuan oleh banyak kalangan dalam melakukan kajian. 

Beragam  definisi  sosiologi  yang  dikemukakan  oleh  beragam  ahli 

selama ini memperlihatkan bahwa ilmu ini „hanya‟  mengkaji hubungan antar 

manusia tanpa memasukkan unsur lingkungan. Kenyataan ini dapat 

dimengerti  karena  sosiologi  hadir  dan  dirumuskan  di  saat  perspektif 

antroposentrisme  (manusia  sebagai  pusat   atau  penentu  alam)  masih 

sangat dominan (Pahrudin HM, M.A.). 
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Perkembangan  pandangan  sosiologi dari antroposentrisme  menjadi 

ekosentrisme (lingkungan atau alam sebagai pusat kajian) baru 

mengemuka  pada  tahun  1978  yang  dilakukan  oleh  Riley  Dunlap  dan 

William Catton dalam jurnalnya yang berjudul “Environmental Sosiology : A 

New Paradigm”  dalam buku “The American Sosiologist, 1978, Vol 13 

(February)  41-49”. Dimana   praktek  sosiologi  untuk  masa  yang  akan 

datang harus melihat hubungan antara manusia/masyarakat dan lingkungan 

biofisik, di jurnal ini  dibahas anjuran untuk suatu paradigma baru bagi 

hubungan antara  manusia/ masyarakat dengan lingkungannya sehingga 

disiplin ilmu ini tidak lagi  mengabaikan hubungan masyarakat dengan 

lingkungan biofisiknya. 

Tinjauan  sosiologi  terhadap  rencana  peraturan  daerah  Provinsi Nusa 

Tenggara Barat lebih tepat menggunakan teori sosiologi lingkungan 

(environment sociology) yang didefinisikan sebagai cabang sosiologi yang 

memusatkan  kajiannya pada adanya keterkaitan antara lingkungan dan 

perilaku sosial manusia. Menurut Dunlop dan Catton, sebagaimana dikutip 

Rachmad,  sosiologi  lingkungan  dibangun  dari  beberapa  konsep  yang 

saling berkaitan, yaitu: 

1. Persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi 

konvensional untuk  membicarakan persoalan-persoalan tersebut 

merupakan  cabang  dari  pandangan  dunia  yang  gagal  menjawab 

dasar-dasar biofisik struktur sosial dan kehidupan sosial. 

2. Masyarakat modern tidak berkelanjutan (unsustainable) karena mereka 

hidup pada sumberdaya yang sangat terbatas dan penggunaan di atas 

pelayanan  ekosistem jauh lebih cepat jika dibandingkan kemampuan 

ekosistem  memperbaharui dirinya. Dan dalam tataran global, proses ini 

diperparah lagi dengan pertumbuhan populasi yang pesat. 

3. Masyarakat menuju tingkatan lebih besar atau lebih kurang berhadapan 

dengan kondisi yang rentan ekologis. 

4. Ilmu lingkungan moderntelah mendokumentasikan kepelikan persoalan 

lingkungan  tersebut  dan  menimbulkan  kebutuhan  akan penyelesaian 

besar-besaran jika krisis lingkungan ingin dihindari. 
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5. Pengenalan  dimensi-dimensi  krisis lingkungan  yang  menyumbang pada 

„pergeseran paradigma‟ dalam masyarakat secara umum, seperti yang 

terjadi  dalam sosiologi berupa penolakan terhadap pandangan dunia 

Barat yang dominan dan penerimaan sebuah paradigma ekologi baru. 

6. Perbaikan dan reformasi lingkungan akan dilahirkan melalui perluasan 

paradigma ekologi baru di antara publik, massa dan akan dipercepat oleh  

pergeseran paradigma yang dapat dibandingkan antara ilmuan sosial dan 

ilmuan alam (Dunlap dan Catton, 1979).  

Teori sosiologi sosiologi lingkungan tersebut dapat untuk mengkaji 

beragam  perilaku  sosial masyarakat  Nusa Tenggara Barat,  seperti konflik 

dan integrasi yang  berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan atau adanya pergeseran nilai-nilai  sosial 

yang  merupakan efek dari perubahan lingkungan  harus  dapat  dikontrol.  

Hal  ini  dilakukan  agar  kemunculan pengaruh-pengaruh  berupa  faktor-

faktor  yang  tidak  berkaitan  dengan kondisi lingkungan (eksogen) dapat 

terdeteksi atau dikenali dengan jelas. Dengan  demikian  dapat  dipahami  

bahwa  sosiologi  lingkungan  dapat untuk memahami aspek-aspek 

lingkungan, seperti pemanfaatan sumberdaya  alam  serta  pencemaran  dan  

kerusakan  lingkungan  yang dilakukan  oleh manusia  dengan  beragam  

alasan sebagai dampak ikutannya.Sosiologi lingkungan dapat membantu 

menganalisis masyarakat Nusa Tenggara Barat tentang hubungan dengan 

lingkungan fisik mereka ataulebih sederhana, ''sosial-lingkungan interaksi 

''Interaksi tersebut termasuk cara-cara dimana manusia mempengaruhi  

lingkungannya serta cara-cara dimana kondisi lingkungan (sering 

dimodifikasi oleh  tindakan  manusia)   mempengaruhi  urusan  manusia, 

ditambah dengan cara di mana interaksi sosial  tersebut ditafsirkan dan 

ditindaklanjuti. 

Akhir 1970-an adalah era pertumbuhan yang dinamis dari lingkungan 

sosiologi   Amerika. Masalah  lingkungan mewakili  apa  yang  disebut 

masalah sosiologi lingkungan (Dunlap dan Catton, 1979). Sebagai ilmuan 

sosial  yang  lebih  memerhatikan  masalah  lingkungan,  beberapa  mulai 

untuk melihat melampaui perhatian masyarakat terhadap masalah 
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lingkungan  ke  hubungan  yang  mendasari  antara  modern,  masyarakat 

industri dan  lingkungan fisik yang mereka tempati. Kepedulian dengan 

penyebab pencemaran  lingkungan adalah dilengkapi dengan fokus pada 

dampak sosial dari polusi dan keterbatasan sumber daya. Berbeda dengan 

Human Exemptionalist Paradigm  (HEP),  Catton dan memajukan Dunlap 

"New Environmantal Paradigm (NEP) " yang mereka melihat sebagai lensa 

mental yang bersaing dan dasar untuk pembenahan teori sosial.  Asumsi 

utama dari NEP adalah sebagai berikut : 

a. Meskipun  manusia  memiliki  karakteristik  yang  luar  biasa  (budaya, 

teknologi, dll), mereka hanya satu di antara banyak spesies yang saling 

bergantung yang terlibat dalam ekosistem global. 

b. Urusan  manusia  dipengaruhi  tidak  hanya  oleh  faktor  sosial  dan 

budaya, tetapi juga oleh hubungan yang rumit sebab, efek, dan umpan 

balik dalam wadah alam, dengan demikian tindakan manusia purposive 

memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan banyak. 

c. Manusia hidup dan tergantung pada lingkungan biofisik terbatas yang 

memberlakukan pengekangan fisik dan biologis kuat terhadap urusan 

manusia.  

d. Namun banyak  cipta  manusia  atau  kekuatan  berasal  daripadanya 

mungkin tampak untuk sementara melampaui daya-dukung, hukum 

ekologi  tidak  dapat  dicabut.  New Environmantal  Paradigm  (NEP) 

alternatif ekologis dari Human Exemptionalist Paradigm. 

Bagaimana NEP membentuk pemikiran tentang stratifikasi, sebagai berikut : 

a. Penurunan standar hidup dipahami dalam konteks sosial-lingkungan 

dialektika. 

b. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan degradasi ekologis yang 

merespon hal  terburuk  polusi  dari  pelaku  ekonomi  dengan  cara 

regresif,   yaitu cara pembiayaan  pada pengelolaan kelangkaan untuk 

kelas bawah dan menengah melalui adanya pajak atau hal-hal lain. 

c. Saat “pie”ekonomi telah tetap, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan 

hanya dapat diatasi melalui redistribusi kekayaan. Kecuali ilmuan  sosial  

mengakui kalau “pie” tidak dapat tumbuh melampaui ukuran tertentu,  
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yakni  kesemuanya akan  membatasi  pertumbuhan. Teori stratifikasi 

sosial yang bertujuan untuk memahami konflik masa depan antara 

lapisan masyarakat akan salahnya informasi. 

d. Pengentasan  kemiskinan  merupakan  upaya yang  memperhitungkan 

hubungan antara paparan lingkungan yang berbahaya dan kemiskinan 

yang yang ditakdirkan untuk gagal. Relevansi dari interaksi ini untuk 

sosiologi berasal dari fakta bahwa populasi manusia tergantung  pada 

lingkungan biofisik untuk kelangsungan hidup, dan ini pada gilirannya 

memerlukan melihat lebih dekat pada fungsi-fungsi yang melayani 

lingkungan bagi manusia. 

Tiga fungsi dasar lingkungan hidup bagi kehidupan manusia , yaitu : 

1. Lingkungan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk hidup, 

mulai dari udara dan air untuk makanan untuk bahan yang dibutuhkan 

untuk  tempat  tinggal,   transportasi,  dan  berbagai  macam  barang 

ekonomis. 

2. Lingkungan  berfungsi  sebagai  penyerap  limbah.  Untuk  repositori 

limbah ini, baik menyerap atau daur ulang, lingkungan berfungsi 

menyerap zat berbahaya zat (seperti ketika pohon menyerap karbon 

dioksida kemudian  oksigen kembali ke udara). 

3. Manusia, seperti spesies lainnya, juga harus memiliki tempat untuk 

betahan hidup, dan lingkungan menyediakan rumah-di mana manusia 

dapat hidup, bekerja, bermain, perjalanan, dan menghabiskan hidup kita. 

Jadi,  ketiga  fungsi  lingkungan  hidup  adalah  untuk  memberikan 

kehidupan ruang atau habitat bagi populasi manusia. Tetapi  ketika 

manusia/ masyarakat  berlebihan  dalam  memanfaatkan ketiga  fungsi   

lingkungan  maka  akan  terjadi  permasalahan.  Masalah lingkungan dalam 

bentuk polusi, kelangkaan sumber daya, dan kepadatan penduduk 

dan/atau kelebihan penduduk. Dampak dari terganggunya satu fungsi  

lingkungan  berakibat  pula  pada  fungsi  lainnya  sehingga permasalahan  

lingkungan inipun bisa semakin kompleks.  
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAHPENGATURAN, 

DANRUANG LINGKUP MATERI MUATANPERATURANDAERAH 

5. 1 Jangkauan 

Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam 

mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan 

satwa lainnya  secara  serasi dan seimbang melalui perencanaan, 

pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian. 

5. 2 Arah Pengaturan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS Terpadu disusun untuk: 

a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar 

berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 

DAS; 

b. Mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, 

kualitas dan distribusinya; 

c. Mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya 

tampung lingkungan DAS; dan 

d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan 

seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, yang 

meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pembinaan  dan  pemberdayaan serta 

pengendalian. 

5. 3 RuangLingkupMateri 

5.3. 1 Ketentuan umum 

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 
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d. Daerah  Aliran  Sungai yang  selanjutnya  disebut  DAS  adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan 

anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke  danau  atau  ke  

laut  secara  alami,  yang  batas  di  darat merupakan  pemisah  

topografis  dan   batas  di  laut  sampai dengan  daerah  perairan  

yang  masih  terpengaruh  aktivitas daratan. 

e. Pengeloalan  Daerah  Aliran  Sungai  Terpadu  adalah  suatu proses 

pentaan yang  mengintegrasikan  kegiatan  berbagai sektor  terkait  

dalam  jajaran Pemerintahan bersama swasta, maupundengan 

masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan 

pemberdayaan serta pengendalian kawasan daerah  aliran sungai 

mulai dari hulu sampai hilir untuk kepentingan pembangunan demi 

peningkatan kemakmuran dan  kesejahteraan masyarakat dengan  

tetap mempertahankan kelestarian   ekosistem kawasan. 

f. Klasifikasi DAS adalahpengkategorian DAS berdasarkan kondisi 

lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi,   

investasi  bangunan  air  dan  pemanfaatan  ruang wilayah. 

g. DAS  yang  dipulihkan  daya  dukungnya  adalah  DAS  yang kondisi 

lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi,   

investasi  bangunan  air  dan  pemanfaatan  ruang wilayah tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

h. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi  

lahan,  kualitas,  kuantitas  dan  kontinuitas  air,  sosial ekonomi,  

investasi  bangunan  air,  dan  pemanfaatan  ruang wilayah berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

i. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan 

kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya 

kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup 

lainnya secara berkelanjutan. 

j. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam 

kesatuan  daerah  aliran sungai yang  memiliki  ciri  topografi 

bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan 

drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung 

ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai,  serta  sumber  
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erosi  yang  sebagiannya  terangkut  ke daerah hilir sungai menjadi 

sedimen. 

k. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam  

kesatuan  DAS  yang  membentang  mulai  dari  hulu sampai  hilir  

termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan 

manusia dan satwa lainnya. 

l. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam 

kesatuan  daerah  aliran  sungai  yang  memiliki  ciri  topografi datar  

sampai  landai,  merupakan  daerah  endapan  sediment atau alluvial. 

m. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam 

kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi  

kebutuhan  pembangunan  sosial,  ekonomi  dan penopang  system  

penyanggah  kehidupan manusia maupun satwa lainnya. 

n. Satuan   Wilayah   Pengelolaan   Daerah   Aliran   Sungai   yang 

selanjutnya  disebut  SWP-DAS  adalah  satuan  wilayah  yang terdiri 

dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya 

kurang atau sama dengan 2.000 km persegi yang karena  kondisi  

biofisiknya   disatukan  dalam  satu   wilayah pengelolaan. 

o. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa 

sehingga  lahan  tersebut  tidak  dapat  berfungsi  secara  baik sesuai 

dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai 

media tata air. 

p. Kawasan  lindung  adalah  wilayah  yang  ditetapkan  dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

q. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi  

utama  untuk  dibudidayakan  atas  dasar  kondisi  dan potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

r. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang 

berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, 

tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan 

kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian  

sumberdaya  alam  pada  masing-masing  kawasan daerah aliran 

sungai. 
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s. Forum  Koordinasi  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  yang 

selanjutnya disebut Forum DAS adalah lembaga koordinatif yang 

beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam 

mengelola daerah aliran sungai. 

t. Para pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak 

terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah 

yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam 

pengelolaan DAS. 

 

5.3. 2 Materi Yang Akan Diatur 

Materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: 

5.3.2. 1 Perencanaan 

Perencanaan  Pengelolaan  DAS Terpadu  dimaksudkan  untuk 

merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring 

serta evaluasi program dalam satu Satuan Wilayah Pengelolaan DAS. 

Proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS meliputi: 

 Inventarisasi karakteristik DAS; 

 Identifikasi masalah; 

 Identifikasi berbagai stakeholders; 

 Perumusan tujuan dan sasaran; 

 Perumusan kebijakan dan program; 

 Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan; 

 Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi; 

 Perumusan sistem insentif dan dis-insentif; dan 

 Perumusan besar dan sumber pendanaan. 

5.3.2. 2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu, melalui kegiatan: 

 Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; 

 Restorasi  hutan,  rehabilitasi  lahan,  reklamasi  hutan,  

dan reklamasi lahan; serta 

 Konservasi hutan, lahan dan air. 

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu harus memenuhi kriteria 

teknis sektoral,  persyaratan kelestarian ekosistem  DAS,  dan pola  

pengelolaan  hutan,  lahan  dan  air. Pola pengelolaan hutan, lahan 
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dan air dalam Pengelolaan DAS Terpadu harus dipenuhi untuk suatu 

kegiatan dan usaha pada kawasan  budidaya  dan  kawasan  lindung,  

baik  pada  bagian hulu,  pada  bagian  tengah  maupun  pada  bagian  

hilir  DAS dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan 

dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan  pendaya- 

gunaan  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  buatan  dalam 

ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil 

guna secara berkelanjutan. 

Pola  pemanfaatan  dan penggunaan  hutan,  lahan,  dan  air 

terdiri dari pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan, dan air pada 

kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada di bagian  

hulu,  tengah,  dan  hilir  DAS.  Restorasi  hutan  serta rehabilitasi 

dan reklamasi hutan maupun lahan juga dilakukan pada  bagian  

hulu,  tengah,  dan  hilir kawasan  lindung  dan kawasan  budidaya.  

Dan,  konservasi  hutan,  lahan,   dan  air dilakukan pada kawasan 

lindung dan budidaya di bagian hulu DAS. 

Kawasan  lindung  adalah  wilayah  yang  ditetapkan  dengan  

fungsi utama  melindungi  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  

mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

Kawasan lindung terdiri atas: 

Kawasan hutan lindung; 

 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan 

resapan air; 

 Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempa dan 

pantai, sempadan  sungai,  kawasan  sekitar  danau  atau 

waduk,  kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung 

spiritual dan kearifan lokal; 

 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 

meliputi: kawasan  suaka alam, kawasan  suaka alam laut dan 

perairan lainnya, suaka margasatwa  dan suaka margasatwa 

laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai 

berhutanbakau, taman nasional dan taman nasional  laut, 

taman hutan raya, taman wisata alam dan taman  wisata  

alam   laut,  serta  kawasan  cagar  budaya dan ilmu 

pengetahuan; 
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 Kawasan  rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan 

tanah longsor,  kawasan  rawan  gelombang  pasang,  dan 

kawasan rawan banjir; 

 Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam 

geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan   

yang memberikan   perlindungan  terhadap   air tanah; dan 

 Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, 

taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan 

pengungsian satwa, terumbu   karang, dan kawasan  koridor  

bagi  jenis  satwa  atau biota  laut  yang dilindungi. 

Kawasan  budidaya  adalah  wilayah  yang  ditetapkan  dengan 

fungsi  utama  untuk  dibudidayakan  atas  dasar  kondisi  dan 

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

buatan. 

Kawasan budidaya meliputi: 

 Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci 

meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan 

produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi; 

 Kawasan hutan rakyat; 

 Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: 

pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan 

hortikultura; 

 Kawasan peruntukan   perkebunan, yang dapat dirinci 

berdasarkan  jenis  komoditas  perkebunan  yang  ada  di 

wilayah kabupaten; 

 Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi 

kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, 

dan kawasan pengolahan ikan; 

 Kawasan  peruntukan  pertambangan,  yang  dapat  dirinci 

meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak  

dan  gas  bumi,  panas  bumi,  dan  air  tanah  di kawasan 

pertambangan; 

 Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi 

kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri 

agro, industri  ringan,  industri berat,  industri  petrokimia, dan 

industri lainnya; 

 Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi  

kawasan  peruntukan:  semua  jenis  wisata  alam, wisata  
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budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya; 

 Kawasan  peruntukan  permukiman,  yang  dapat  dirinci 

meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan 

permukiman perkotaan; dan 

 Peruntukan  kawasan  budidaya  lainnya,  yang  antara  lain 

meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi 

listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya. 

5.3.2. 3 Pembinaan dan Pemberdayaan 

Pembinaan  dan pemberdayaan  dalam   mengelola DAS 

bertujuan  untuk meningkatkan   kapasitas dan kapabilitas institusi 

Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi  serta   

pendanaan.   Pembinaan  dilakukan  oleh  dan antar-Pemerintah 

secara  berjenjang maupun oleh dan antar- swasta dan institusi 

masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, 

pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan tekhnis, sosialisasi  

serta penyediaan sarana dan prasarana. Pemberdayaan dilakukan 

oleh Pemerintah, Swasta maupun  institusi masyarakat kepada 

masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya  secara  partisipatif  

melalui pendidikan dan  pelatihan, penyuluhan, pendampingan, 

pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan 

prasarana. 

5.3.2. 4 Pengendalian 

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan monitoring  dan 

evaluasi. Monitoring Pengelolaan DAS Terpadu diselenggarakan  

melalui  kegiatan  pemantauan,  pengawasan dan  penertiban dalam 

kawasan budidaya dan lindung, baik pada bagian hulu, bagian 

tengah dan hilir DAS. Monitoring bertujuan menjaga konsistensi 

antara rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan pelaksanaan 

kegiatan dari masing-masing sektor pembangunan, dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilaksanakan untuk  
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menilai  keberhasilan  dan  perumusan  rencana  tindak lanjut 

pengelolaan DAS terpadu. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan  

pemberdayaan serta  pengendalian  wajib  dilaksanakan  secara  

terkoordinasi sesuai  dengan  urusan  yang  menjadi  kewenangan  

masing- masing tingkatan Pemerintahan. 

5.3.2. 5 Kelembagaan Pengelolaan 

Pengelolaan  DAS  Terpadu  dilaksanakan  secara  koordinatif 

dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah 

administrasi dan  lintas disiplin ilmu. Untuk mengoptimalkan 

keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  pelaksanaan  kebijakan 

Pengelolaan  DAS Terpadu maka Bupati membentuk Forum DAS.  

Anggota  Forum  DAS  berasal  dari  unsur  Pemerintah Daerah, 

Swasta dan Masyarakat. 

 

5.3.2. 6 Pembiayaan 

Perencanaan  pengelolaan  DAS terpadu dijadikan salah satu 

acuan dan masukan bagi kabupaten dalam penyusunan RPJP, RPJM, 

dan RKPD  dengan demikian ada jaminan pendanaan yang berasal 

dari APBD.  Secara umum, sumber dana dapat berasal dari APBD 

dan sumber-sumber yang sah. 

5.3.2. 7 Penyelesaian Sengketa 

Setiap  orang  atau  masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan 

secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada 

aparat  penegak  hukum  terhadap  kerusakan  ekosistem  DAS yang 

merugikan kehidupan masyarakat. Organisasi lingkungan hidup 

berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi 

DAS.  Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh 

melalui musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian sengketa 

pengelolaan DAS dapat diselesaikan maka penyelesaian selanjutnya 
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dapat ditempuh melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa  melalui  

jalur  pengadilan  dilakukan  sesuai  dengan prosedur Peraturan 

Perundang-undangan. 

5.3. 3Ketentuan Penyidikan 

Selain  Penyidik  Umum,  penyidik  atas  pelanggaran  Peraturan 

Daerah ini  dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS)  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang  diangkat  sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5.3. 4 Ketentuan Sanksi 

Pejabat Pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan 

kebijakan  pengelolaan DAS dikenakan sanksi administrastif oleh 

Bupati. Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Setiap  orang  yang  melanggar  

ketentuan  Peraturan  Daerah  ini, diancam  dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah). Tindak  pidana  adalah   pelanggaran.  Selain  

sanksi  dapat  juga dikenakan sanksi sesuai dengan  Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

5.3. 5 Ketentuan Peralihan 

Peraturan daerah ini pada saat telah diundangkan, maka segera 

dilakukan sosialisasi kepada public agar public dapat mengetahui dan  

menjalankan  muatan-muatan  yang  diatur  pada  peraturan daerah ini. 

 

 

 

 

 

 



Draft Naskah Akademik tentang Pengelolaan Terpadu DAS di NTB 

71 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6. 1 Kesimpulan 

Muatan materi yang ada di naskah akademik ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Rumusan naskah akademik dan lampirannya, yang berupa draft 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS Terpadu di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat , merupakan argumentasi akademis 

untuk proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah 

akademik  penting  sebagai  acuan  bagi  pemerintah  daerah  dan dewan  

perwakilan  rakyat  (DPR)  dalam  merumuskan  peraturan 

perundangan  sehingga  dapat  dihasilkan   perundang-undangan yang 

baik. 

2. Permasalahan yang ada di kawasan DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

baik itu masalah ekologi, ekonomi, dan social, dapat diatasi dengan 

adanya regulasi tentang pengelolaan DAS terpadu. 

3. Muatan materi yang ada di dalam naskah akademik ini merupakan 

upaya  untuk  menyelamatkan  dan  mempertahankan  kelestarian 

ekosistem DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

6. 2 Saran 

Naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai argumentasi dalam 

proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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