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Seminar Nasional Dan Lokakarya
“Restorasi Ekosistem DAS Musi”
Bertepatan satu tahun terbentuknya Forum Daerah Aliran
Sungai (Fordas) Sumsel, dan sudah menjadi agenda kerja Anggota
Forum menggelar Seminar dan Lokakarya yang mengusung tema
Restorasi Ekosistem DAS Musi, Rabu (14/12) di Mahameru Room
Hotel Swarna Dwipa Palembang.

S

EMINAR dan Lokakarya dibuka
Gubernur Sumsel diwakili Staf
Ahli Ir M Syafri HN Dipl HE, dan
dihadiri oleh multi pihak. diantaranya
dari dinas-dinas, akademisi, praktisi dan
media. Dalam sambutannya Gubernur
menyampaikan, luas kawasan hutan di
seluruh daerah Sumatera Selatan saat
ini mencapai 3,7 Juta hektar. Hanya, 50
persen kondisinya mengalami
kerusakan. Pemicunya, lantaran
penebangan dan pembabatan hutan
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untuk areal perkebunan dan bahan
bangunan. untuk mengembalikan
kondisi hutan di Sumsel, saat ini
pihaknya melalui Dinas Kehutanan
Provinsi Sumsel dengan bekerjasama
dengan berbagai pihak, tengah
melakukan reboisasi atau penanaman
hutan kembali.
Dijelaskan, reboisasi bertujuan
mengembalikan kawasan hutan yang
rusak. Seperti, hutan produksi untuk
dikelola pihak ketiga dengan

konsekuensi mampu melakukan
penanaman kembali pada kawasan
hutan. Dengan adanya Forum DAS
Sumsel, Gubernur berharap
mendapatkan masukan dari hasil
penelitian di lapangan untuk
disampaikan kepada pemerintah
sehingga menjadi pertimbangan untuk
membuat kebijakan.
Disampaikan Syafri, untuk
pengelolaan DAS Musi itu perlu
kebijakan antar dua provinsi dan
kewenangan Kementerian PU, karena
sesuai dengan bunyi UU tersebut.
Mengenai kerusakan DAS Musi, ia
menjelaskan, di Bengkulu ada
pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
Musi dan tentunya akan mengganggu
aliran sungai ke hilirnya. ”Kalau aliran
sungai terganggu artinya tidak dikelola

Forum DAS Sumsel Fasilitator
Pengelolaan Sungai Musi
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F

ORUM DAS Sumsel
mencanangkan program restorasi
ekosistem sungai sebagai
program kerja lima tahun ke depan
menyikapi kerusakan DAS. Kepala BP
DAS Musi Sumardjo mengatakan,
keberadaan Forum DAS Sumsel
memang sangat diperlukan sebagai
fasilitator pengelolaan sungai di
Sumsel. BP DAS Musi mendukung
sepenuhnya semua kegiatan yang
dilaksanakan Forum DAS Sumsel untuk
memperbaiki kerusakan sungai dengan
pencanangan restorasi DAS Musi.
“Kita harapkan nantinya dapat
menghasilkan rencana pengelolaan
DAS Musi yang menyeluruh dan terpadu
dari wilayah hulu hingga hilir, lintas
sektor yang mencakup perumusan
pemecahan masalah, sasaran, dan
tujuan pengelolaan DAS, kebijakan,
program, dan implementasinya,”
ujarnya.
Pengelolaan daerah aliran sungai
(DAS) Musi memerlukan kebijakan antar
provinsi, dan kewenangan Kementerian
Pekerjaan Umum. (nur)
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Berperahu menelusuri aliran Sungai Musi.
FOTO DOK NET

oleh pengguna lahan, air, hutan dan
sumberdaya alam lainnya, baik di
dalam maupun di luar kawasan
hutan.
III. Untuk di dalam kawasan, areal
hutan yang perlu dikonservasi dan
direstorasi berada di Kabupaten
Lahat (70.443 Ha), OKU (40239
Ha), dan OKU Selatan (30.001 Ha),
a. Untuk di luar kawasan, areal yang
perlu dikonsevasi dan restrasi
berlokasi di Kabupaten Muara
Enim (156.679 Ha), OKU Selatan
(121.306 Ha), OKI (129.443 Ha)
dan Musi Banyuasin (63.937 Ha)
IV. Peningkatan implementasi praktek
budidaya pertanian tanaman
pangan, perkebunan, peternakan,
dan perikanan yang memadukan
prinsip kemanfaatan yang
menguntungkan, ramah lingkungan

dan berkelanjutan.
1. Penetapan pewilayahan komoditi
yang dikelola masyarakat lokal dan
pemangku kepentingan lainnya yang
sesuai dengan kondisi fisik dan daya
dukung lahan.
2. Meningkatkan kapasitas hutan
sebagai sebagai penyimpan carbon,
melalui penerapan pengelolaan
hutan yang merujuk pada Peraturan
Persiden No. 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
telah disyahkan oleh Presiden RI dan
melaksanakan gerakan aksi daerah
penurunan kandungan emisi gas
rumah kaca sejalan dengan program
dan kegiatan nasional.
3. Konservasi tanah dan air di DAS
haruslah benar-benar diperhatikan

Perahu ketek salah satu sarana
transportasi di Sungai Musi.
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dalam pelaksanaannya terutama
pada areal-areal yang saat ini
menjadi area pertambangan (dan
juga area bekas tambang). Saat ini
sudah banyak dikembangkan
metode reklamasi area bekas
tambang sehingga bisa dijadikan
sebagai acuan dengan dimodifikasi
sesuai dengan kondisi wilayah DAS.
4. Pencermatan dan penyesuaian
RTRW terhadap peruntukan lahan
sesuai dengan status kawasan
hutan, arahan pemanfaatan lahan
dan morfologi DAS Musi,
5. Penegasan dan penguatan peran
Forum DAS Musi sebagai lembaga
pemantau, pengendali dan
pelaksana kegiatan pengelolaan
DAS Terpadu Musi.
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dengan baik, sehingga dampaknya
akan sampai ke Sumsel, karena debit
air berkurang pada musim kemarau dan
akibatnya ada pengaruh air asin masuk
ke Sungai Musi,” ujar dia.
Ia menyatakan, di Kota Palembang
ada sarana prasarana perusahaan

daerah air minum (PDAM), artinya akan
terganggu pula. Idealnya sesuai dengan
UU, pemanfaatan sungai boleh
dilakukan asal dikembalikan lagi agar
tidak mengurangi debit air. Untuk
penyelesaian permasalahan tersebut,
kata dia, merupakan kebijakan dari

tingkat pusat. Ia menambahkan, wilayah
perairan tidak terbatas dengan wilayah
administratif, karena air sungai mengalir
tidak ada batasnya. “Makanya di dalam
UU kawasan sungai tidak dibatasi oleh
wilayah administratif seperti provinsi
dan kabupaten,” jelasnya. (Ana)
Peserta Seminar Nasional dan Lokakarya.

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
DAS Musi yang telah disetujui oleh
empat Gubernur hanyalah upaya untuk
menjadikan DAS Musi lestari,
keberhasilannya sangat tergantung
akan komitmen pemangku kepentingan
(stakeholders). Sebagai pemangku
kepentingan, masyarakat di DAS Musi
sebagai pelaku utama dan pemerintah
sebagai pemegang otoritas kebijakan,
fasilitator dan pengawas menjadi faktor
kunci keberhasilan untuk menjadikan
DAS Musi lestari. Karena itu
keberhasilan melaksanakan Rencana
Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi
harus dimulai dari komitmen kita sendiri.
(Kepala Forum DAS Sumsel Dr Ir
Edward Saleh MS)
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