KATA PENGANTAR

Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan (Forum DAS Sumsel) dibentuk dengan
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 818/KPTS/IV/2010 tanggal 16
November 2010. Tugas pertama yang dilakukan adalah mengkaji kebijakan-kebijakan
pengelolaan DAS dan implementasinya, dan kedua melakukan koordinasi dengan
lapisan masyarakat, intansi dan lembaga terkait, sebagai bahan masukan bagi
pemerintah dan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan
kelestarian ekosistem DAS Musi.
Berdasarkan kajian, Forum DAS Sumsel menyimpulkan DAS Musi telah termasuk agak
kritis yang ditandai dengan semakin seringnya kejadian banjir, kekeringan dan bencana
ekologis lainnya. Karena itu Forum DAS Sumsel mendorong untuk dilakukan restorasi
ekosistem DAS Musi, dan ini akan menjadi tema sentral kegiatan Forum DAS Sumsel
ke depan. Sebagai langkah awal untuk memacu gerakan restorasi ekosistem DAS Musi,
maka Forum DAS Sumsel didukung BPDAS Musi melakukan seminar dan lokakarya
nasional dengan tema “Restorasi Ekosistem DAS Musi” dengan sub tema :
1.
2.
3.

Pengelolaan hutan dan tanaman lestari
Pengelolaan sumberdaya air dan lahan yang hemat dan berkelanjutan,
Agribisnis dan agroindustri dibidang pertanian, perkebunan dan HTI yang
berbudaya dan berkelanjutan.

Lingkup seminar membahas kondisi eksisting, kegiatan agribisnis dan agroindustri
dibidang pertanian, perkebunan, HTI, dan pengelolaan sumber daya lahan dan air yang
hemat untuk mencapai keberlanjutan pada DAS Musi atau sebagai perbandingan.
Dengan seminar dan lokakarya dimaksudkan terjadi persamaan persepsi para pihak
mengenai kondisi eksisting DAS Musi yang telah rusak dan sebagian lahan telah kritis,
sehingga sudah saatnya untuk direstorasi ekosistemnya. Untuk itu kegiatan seminar dan
lokakarya bertujuan untuk :
a. Sosialiasi keberadaan Forum DAS Sumatera Selatan dan peranannya dalam
pelestarian ekosistem DAS di Sumatera Selatan
b. Penyamaan persepsi para pihak mengenai kondisi eksisting DAS Musi
c. Menyepakati peran pihak untuk pelestarian ekosistem DAS Musi dengan tema
restorasi ekosistem DAS Musi
Demikianlah, atas berhasilnya penyelenggaraan seminar dan lokakarya ini, Forum DAS
Sumatera Selatan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak
membantu kegiatan ini.
Palembang, 14 Desember 2011
Ketua Umum Forum DAS Sumatera Selatan
Prosiding Seminar Nasional dan Lokakarya “Restorasi Ekosistem DAS Musi” 14 Desember 2011
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