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OPINI

Sungai di Sumsel
Rusak dan Kritis

DAS melalui koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi kebijakan dan kegiatan
pengelolaan serta pengembangan DAS
yang efektif dan efisien. Rencana
Pengelolaan DAS Terpadu DAS Musi
dimaksudkan untuk menjadikannya
sebagai arahan dalam pengelolaan
DAS yang merupakan sistem
pendekatan dan harapan adanya
keselarasan dan keharmonisan antar
pemangku kepentingan (stakeholders)
lintas wilayah dan lintas sektor.
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
DAS Musi adalah seluruh wilayah DAS
Musi dari hulu hingga ke hilir yang
mencakup 4 (empat) provinsi yaitu
Provinsi Sumatera Selatan seluas
7.285.301,70 ha (93,55%), Provinsi
Jambi seluas 258.268,52 ha (3,32 %),
Provinsi Bengkulu seluas 216.652,64 ha
(2,78%) dan Provinsi Lampung seluas
27.256,43 ha (0,35%) Wilayah ini
mencakup 21 kabupaten/kota serta
terdiri dari 22 Sub DAS, dengan luas
lebih kurang 7.787.479,29 Ha.
Dengan kondisi DAS Musi seperti
diatas, untuk dapat menjalankan
pengelolaan DAS musi secara terpadu
maka diperlukan :

Kondisi sungai di Sumsel sudah banyak yang rusak
dan kritis. Demikian diungkapkan, Rasyid, Kepala Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi Rabu
(4/9) di ruang kerjanya. Apalagi kata beliau, keadaan
Sungai Musi yang sangat memprihatinkan. “Ini terjadi,
karena beberapa indikator secara kasat mata atau visual
air sudah keruh, banyak sampah, kemudian kanan kiri
sungai yang seharusnya sepadan sungai sudah banyak
pemukiman,” bebernya.

H

AL ini membuktikan bahwa
sungai tidak dijaga dan
dilindungi dengan baik.
Masyarakat cenderung tidak
memperhatikan lingkungan hal ini
disebabkan kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat yang berada dalam
wilayah DAS. Secara umum lanjutnya,
Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah
mengalami kerusakan yang serius
dengan indicator seperti air sungai yang
keruh dan berwarna kecoklatan. Hal ini
disebabkan di wilayah DAS bagian hulu
banyak terjadi erosi.
Rasyid juga membeberkan kenapa
di Sungai Musi banyak sampah dari
masyarakat yang mengapung di sungai.

Hal itu karena sungai dijadikan halaman
belakang dari rumah penduduk
sehingga mnejadi tempat buang
sampah, kotoran bahkan tempat buang
air penduduk yang tinggal di sepanjang
sungai tersebut. Rasyid menegaskan
daerah aliran sungai sudah banyak
tercemar dan kerusakan hampir setiap
sudut. “Parahnya, tanaman kopi
sekarang sudah berada di pinggiraliran
sungai, sehingga merusak ekosistem
didalamnya. Pembukaan lahan di
daerah aliran sungai juga menjadi salah
satu penyebabnya,” terangnya.
Dikatakan Rasyid, saat ini dukungan
Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi
Sumsel terkait dengan pengelolaan

Membersikan sungai Musi yang dilakukan oleh Forum DAS Sumsel.
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1. Peraturan Menteri atau peraturan
pemerintah yang menjadi payung
hukum pengelolaan DAS Terpadu
Musi bagi Provinsi Sumatera
Selatan, Jambi, Lampung dan
Bengkulu berbasis pada
kesepakatan para gubernur masingmasing provinsi tersebut.
2. Peraturan daerah (Perda) sebagai
panduan hukum dalam
implementasi pengelolaam DAS
Terpadu DAS Musi di masing-masing
provinsi, dengan substansi antara
lain :
I. Penegasan larangan
penggunaan dan perusakan
sumberdaya lahan, hutan dan air
yang tidak sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;
a. Pentingnya kondisi ruang DAS
Musi menjadi acuan bagi
penyusunan rencana tata
ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota;
b. Perlindungan sempadan
sungai dari kegiatanu saha
ekonomi dan pemukiman
penduduk;

c. Penetapan jasa lingkungan
para pengguna air sungai dan
pemangku kepentingan
wilayah hilir ke pemangku
kepentingan wilayah hulu yang
melakukan konservasi dan
restorasi sumberdaya alam (air,
tanah dan hutan);
d. Sangsi dan denda bagi para
pemangku kepentingan atau
pihak lain yang merusak atau
menjadi penyebab
ketidakseimbangan
sumberdaya alam di wilayah
DAS Terpadu DAS Musi.
e. Penetapan lembaga otorita
atau pengendali/pengawas
pengelolaan DAS Terpadu DAS
Musi;
II. Perencanaan gerakan daerah
terencana, sistematis dan
berkesinambungan untuk
melaksanakan konservasi dan
restorasi hutan lindung,
sempadan sungai, danau, waduk
dan mata air dengan memadukan
program pemerintah, kegiatan
lembaga pemerintah/ swadaya
masyarakat, dan jasa lingkungan
DOKUMEN FORUM DAS SUMSEL

DAS ini sudah cukup baik, hal ini
dibuktikan dengan:
1. Rencana pengelolaan DAS
terpadu Musi yang telah disahkan
oleh empat Gubernur yakni
Gubernur Sumsel, Jambi,
Bengkulu dan Lampung.
2. Terbentuknya Forum DAS Sumsel
dengan dikeluarkannya SK
Gubernur Sumsel No 818/KPTS/
IV/2010 tanggal 16 November
2010 tentang pembentukan Forum
DAS dan kepengurusan Forum
DAS Sumsel 2010-2015.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumsel
periode nomor 5 thaun 2013
tanggal 18 April 2013 tentang
pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Terpadu.
4. Gubernur Sumsel telah
memberikan dukungan
pengembangan organisasi DP
DAS Musi dengan menjadi Balai
Besar melalui Surat Nomor: 061/
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Rencana Pengelolaan
DAS Terpadu DAS Musi

AERAH 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 ke laut secara
alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut
sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktivitas daratan (UU
Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004).
DAS sebagai suatu ekosistem,
merupakan suatu bioregion yang
memiliki keterkaitan antara wilayah
hulu, tengah dan hilir, dan dalam
wilayah DAS terdapat interdependensi
antar wilayah tersebut.
Di dalam wilayah DAS terdapat
banyak pemangku kepentingan
(stakeholders). Masyarakat merupakan
unsur pelaku utama, Pemerintah
merupakan unsur pemegang otoritas
kebijakan, fasilitator dan pengawas
yang direpresentasikan oleh instansiinstansi sektoral Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang terkait dengan
Pengelolaan DAS, dan pihak lain seperti
unsur legislatif, yudikatif, Perguruan
Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM, dunia
usaha dan Lembaga Donor. Agar DAS
dapat lestari maka pengelolaan yang
dilakukan harus dengan pendekatan
one watershed one plan and one
management.
Pengelolaan DAS Terpadu
merupakan rangkaian upaya
perumusan tujuan, sinkronisasi
program, pelaksanaan dan
pengendalian pengelolaan sumber
daya DAS lintas stakeholders secara
partisipatif berdasarkan kajian biofisik,
ekonomi, sosial, politik dan
kelembagaan guna mewujudkan tujuan
DAS yang lestari. Jadi, keterpaduan
berarti terbinanya keserasian,
keselarasan, keseimbangan dan
koordinasi yang berdaya guna dan
berhasil guna. Oleh karena itu
keterpaduan pengelolaan DAS
memerlukan partisipasi yang setara dan
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kesepakatan para pihak dalam segala
hal mulai dari penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantuan
sampai penilaian hasil-hasilnya.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi
merupakan DAS lintas provinsi,
mencakup wilayah Provinsi Sumatera
Selatan, Jambi, Bengkulu, dan
Lampung. Kegiatan pembangunan di
DAS Musi tergolong intensif karena
banyaknya aktivitas penduduk di
dalamnya. Sungai Musi telah
memberikan manfaat yang besar bagi
masyarakat di sepanjang sungai,
namun manfaat tersebut semakin hari
dirasakan semakin berkurang bahkan
mengandung potensi bencana karena
rusaknya ekosistem DAS Musi tersebut.
DAS Musi mengalami kerusakan
disebabkan oleh peningkatan
pemanfaatan sumberdaya alam sebagai
akibat dari pertambahan penduduk dan
tuntutan pemenuhan kebutuhan
masyarakat, konflik kepentingan dan
kurangnya keterpaduan antar sektor,
serta antar wilayah hulu dan hilir.
Kegiatan pembangunan DAS Musi
cenderung berdampak kepada
penurunan kemampuan lahan dalam
meresapkan air. Berdasarkan data
SPOT liputan tahun 2008 menunjukkan
bahwa tutupan hutan hanya tinggal
19,75% dari wilayah DAS, luas lahan
kritis dan sangat kritis hampir mencapai
45% dari luas DAS, serta meningkatnya
frekuensi banjir di beberapa wilayah
sekitar Sungai Musi, Sejak tahun 2005,
secara merata banyak terjadi banjir di
wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Apabila tidak ada upaya perbaikan
lingkungan maka kecenderungan
kerusakan ekosistem DAS Musi akan
semakin meningkat, baik oleh faktor
alam maupun tekanan penduduk
dengan segala aktivitasnya. Masalah
lain yang cukup serius adalah adanya
ancaman kebakaran hutan dan okupasi
kawasan hutan.
Pengelolaan DAS Musi secara
terpadu, diharapkan ada peningkatan
keterpaduan diantara pihak-pihak yang
terkait dalam pengelolaan sumberdaya

Dr Ir Edward Saleh MS
Ketua FORDAS SUMSEL
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2102/VIII/2013 tanggal 16
September 2013.

Sungai Musi Palembang.

Dengan terbangunnya sinergitas dan
koordinasi antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi. Pemerintah
Kabupaten/Kota serta para pihak terkait
lainnya, Rasyid yakin pengelolaan DAS di
Sumsel dapat dilaksanakan dengan baik.
Untuk itulah sambungnya, melalui
forum DAS Sumsel ingin mengawal
rencana pengelolaan DAS terpadu
untuk diimplementasikan oleh para
pemandu kepentingan. Seperti
kehutanan, bagaimana cara tekstur
tanah yang bagus, kemudian sektor
perkebunan di mana lahan miring
membuat daerah individu sehingga
mengurangi erosi, sedangkan Petani
membuat sawah di lahan miring
menjadi lebih representatif.
“Kemudian menggelar seminar
Nasional mengenai konservasi tanah,
dan FORDAS mendukung. Bahkan, kita
sudah punya rencana dalam sosialisai

pengelolaan DAS, mengawal
bagaimana rencana penglolaan
terpadu,” ungkapnya.
Kedepan, Rasyid berharap, agar
seluruh komponen pemerintah dan
masyarakat bahu membahu bekerja
sama sehingga mampu memperbaiki
DAS di Sumsel. “Minimal mengurangi
kerusakan, makanya kita sedang
melakukan kajian saat ini untuk forum
DAS,” tukasnya.
Sementara itu Gubernur Sumsel Ir H
Alex Noerdin pada acara pembukaan
ekspedisi Musi 2010 di Desa Tanjung
Raya, Kecamatan Pendopo Lintang,
Kabupaten Empat Lawang, beberapa
waktu lalu, mengatakan, dahulu sungai
Musi merupakan sarana bagi
masyarakat untuk transportasi seiring
berjalannya waktu, sungai musi beralih
fungsi dan terus mengalami kerusakan.
Meski demikian, lanjut Alex, Sungai
Musi yang sangat berperan dalam
mendukung kehidupan masyarakat
Sumsel, saat ini sudah berubah. Debit

air saat musim hujan sudah membuat
banjir permukiman di sepanjang aliran
sungai, sementara saat musim kemarau
justru kering. Hal itu terjadi salah
satunya karena sudah rusaknya daerah
tangkapan air dan daerah aliran sungai.
Pemanfaatkan sungai dang fungsinya
juga sudah bergeser, dikatakannya,
berbeda seperti zaman dahulu,
masyarakat Kabupaten/kota dan
masyarakat Kota Palembang
menggunakan sarana sungai untuk
berlalu lintas. Tetapi sekarang sudah
mulai tidak ada, bahkan hampir punah.
“Paling tidak ada beberapa perahu kecil
yang masih bertahan, itupun aktifitas
tidak terlalu tinggi, padahal kalau
dikembalikan seperti fungsinya, tentu
akan sangat bermanfaat terutama untuk
sarana prasarana mengangkutan hasil
pertanian melalui transportasi sungai,”
katanya. Untuk itu, Alex mengimbau
masyarakat di sepanjang sungai untuk
terus menjaga kelestarian lingkungan
dan aliran sungai. (die)
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