KILAS DAS SUMSEL

STUDI
mengatasi permasalahan di DAS
Sumsel, dengan didasarkan pada hasil
kajian dan hasil rembug warga;
Berbagi peran sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing para pihak dalam upaya
penyelesaian permasalahan yang terkait
dengan ekologi, sosial dan ekonomi
secara terintegrasi, dengan didasarkan
pada rencana aksi dan exit strategy.
Forum DAS Sumsel merupakan
wadah terstruktur dan independent dari
perwakilan para pihak atau stakeholder
yang terkait dalam penyelenggaan
pengelolaan DAS. Kegiatan studi
banding Forum DAS Sumsel ke FKDC
Banten difasilitasi Balai Pengelolaan
DAS Musi (BP DAS Musi) sebagai
langkah awal untuk meningkatkan
semangat dan inspirasi dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan
pembinaan aktifitas manusia dari hulu
sampai hilir DAS Sumsel. (mer)
(Sumber: Paparan Pola
Musi (2012) BBWS Sumatera 8)

Poto bersama usai diskusi.
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Pembersihan sampah di Sungai Musi.

Sejarah Terbentuknya Forum DAS
di Provinsi Sumatera Selatan
F

ENOMENA bencana alam banjir
dan tanah longsor selalu menjadi
topik hangat di Provinsi Sumatera
Selatan. Selain faktor alam yang
berperan seperti curah hujan yang
cukup tinggi pada bulan Januari dan
Februari Tahun 2010, aspek
pengelolaan DAS yang kurang
bijaksana menyumbang andil yang
cukup banyak atas terjadinya bencana
alam tersebut.
Kurangnya pengetahuan
masyarakat akan definisi Daerah Aliran
Sungai (DAS) membuat masyarakat
salah kaprah dalam memandang DAS.
Selama ini DAS dianggap hanyalah
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tanggungjawab satu pihak saja, seperti
kehutanan. Padahal pada hakikatnya
seluruh daratan di muka bumi ini terbagi
habis atas DAS. Sehingga dalam
pengelolaannya suatu DAS harus
dilakukan secara terpadu dan
menyeluruh oleh semua sektor. Untuk
itu, diperlukan suatu wadah yang dapat
menjembatani seluruh sektor yang
terlibat dalam pengelolaan DAS yaitu
melalui pembentukan Forum DAS
Sumsel.
Forum DAS Sumsel ini diharapkan
dapat memberikan masukan-masukan
dan rekomendasi terhadap seluruh
sektor sehingga dapat terwujud

“integrated program” dalam DAS.
Perjuangan dalam membentuk
Forum DAS di Provinsi Sumatera
Selatan sudah dirintis oleh BPDAS Musi
sebagai fasilitator sejak Tahun 2007.
Berbagai kendala yang ditemui
mengakibatkan proses tersebut sempat
terhenti (vacum). Namun hal tersebut
tidak serta merta melunturkan semangat
untuk terus menginisiasi terbentuknya
Forum DAS di Provinsi Sumatera
Selatan.
Telah dua kali digelar pertemuan
guna membahas rencana
pembentukan Forum DAS. Pertemuan
pertama diadakan pada tanggal 29
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yang lebih baik. “Tapi tentu saja itu
bukan proses yang mudah, diperlukan
upaya yang keras Forum DAS Sumsel,
kesadaran dan dukungan dari multi
pihak untuk bersama mewujudkannya,”
katanya.
Dari hasil pertemuan FKDC,
berbagai tahapan pengelolaan DAS
terpadu dapat diterapkan di Sumsel
yakni :
1. Membangun pemahaman dan
kesepakatan para pihak tentang
pengelolaan DAS, melalui roundtable,
studi banding, diskusi terbuka,
sosialisasi, seminar, lokakarya dan lain
sebagainya.
2. Membangun kesepakatan para
pihak dalam membentuk wadah/
lembaga multipihak yang bersifat
independent dan terbuka tetapi memiliki
legitimasi hukum yang diakui oleh
pemerintah.
3. Menyusun data dasar (data
base) yang berkaitan dengan potensi
dan permasalahan DAS di Sumsel.
4. Melakukan kajian-kajian bekerja
sama dengan lembaga perguruan tinggi
dari dalam dan luar negeri, dalam
mengidentifikasi masalah dan upaya
pemecahannya.
5. Menyusun rencana aksi (action
plan) dan exit strategy sebagai
landasan para pihak dalam
mengembangkan potensi sumber daya
alam yang ada dan dalam upaya

Desember 2009. Pada pertemuan
pertama ini dihadiri oleh UPT
Departemen Kehutanan dan Dinas
Provinsi Sumatera Selatan. Dalam
agendanya difokuskan pada penyatuan
cara pandang/persepsi mengenai
definisi DAS dan pentingnya
pengelolaan DAS secara terpadu,
khususnya dalam sektor kehutanan
sebagai lapisan terdasar dalam
terbentuknya Forum DAS .
Kemudian ditindaklanjuti kembali
melalui pertemuan kedua yang digelar
pada tanggal 9 Maret 2010 bertempat di
Ruang Rapat BPDAS Musi, dihadiri oleh
UPT Departemen Kehutanan, Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan,
LSM Wahana Lingkungan Hidup
(WALHI), LSM Wahana Bumi Hijau
(WBH), unsur perguruan tinggi yaitu
Universitas Sriwijaya (Unsri) dan
Universitas Muhammadiyah Palembang
(UMP).
Dalam pertemuan tersebut masingmasing unsur mengemukakan bahwa
Forum DAS sangat penting untuk
dibentuk, namun kedudukannya harus

jelas. Edward Saleh (Unsri)
mengungkapkan Forum DAS nantinya
dapat memberi pertimbangan dalam sisi
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan dan memberikan model
pembangunan yang berbasis DAS.
Demikian halnya Direktur WALHI, Anwar
Sadat sangat menyetujui akan
terbentuknya Forum DAS, yang
dilaksanakan dengan prinsip terpadu
dan holistik, berasaskan kemandirian
dan berpijak pada rencana strategis.
Dilain pihak, Adios (WBH) menyoroti
bahwa kondisi DAS saat ini sudah
dalam kondisi kritis disebabkan karena
pengelolaan DAS tidak maksimal. Oleh
karenanya Forum DAS penting untuk
segera dibentuk dan diharapkan
nantinya dapat mengevaluasi peran
masing-masing pihak terhadap
pengelolaan DAS.
Dari pertemuan tersebut berhasil
dibentuk Tim Kecil, yang terdiri dari
unsur UPT Departemen Kehutanan,
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan, LSM dan Perguruan Tinggi,
dan Jurnalis.

Tim Kecil tersebut memiliki
beberapa agenda kegiatan, yaitu:
1. Menyusun rencana pertemuan ke
depan
2. Inventarisasi calon anggota
potensial
3. Menentukan siapa yang akan
diundang
4. Menyiapkan struktur organisasi
5. Menyiapkan media komunikasi
melalui facebook dan malinglist
Dari sinilah mulai ada titik terang
menuju terbentuknya Forum DAS di
Provinsi Sumatera, yang dipertegas
dengan ditetapkannya SK Gubernur
Sumsel Ir H Alex Noerdin dengan SK No
818 /KPTS/IV/2010. Semoga dengan
tapak-tapak yang mulai dirintis ini dapat
menghantarkan pada lahirnya suatu
wadah yang dapat menjembatani
semua kepentingan dalam pengelolaan
DAS, sehingga akan tercipta kondisi
DAS yang baik dan menyelamatkan
Sumatera Selatan dari predikat
“Lumbung Bencana Ekologi”. (Yen)

Forum DAS Sumsel.
DOKUMEN FORUM DAS SUMSEL
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