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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian 
 

PROKASIH atau Program Kali Bersih, adalah program tindak kerja (action plan) dalam 

rangka pengendalian pencemaran air sungai yang dicanangkan dan mulai dilaksanakan 

pada tahun 1989.  

 

PROKASIH merupakan Program Kerja Nasional yang pelaksanaan kegiatannya di daerah 

dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan pembinaannya 

dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
Sedangkan PROKASIH 2005 merupakan nama dari Program Kerja PROKASIH yang akan 

dilaksanakan dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2005, sebagai 

pengembangan dari Program Kerja yang selama ini dilaksanakan sejak tahun 1989. 

 

Perbedaan yang mendasar antara PROKASIH 2005 dengan Program Kerja sebelumnya 

adalah pada ruang lingkupnya yang diperluas dan diperdalam, serta pada tata-laksananya di 

daerah yang memberikan peran lebih besar kepada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai 

dengan kebijaksanaan otonomi daerah. 

 

 

1.2. Latar Belakang. 

 
PROKASIH dicanangkan dalam Rapat Kerja Pengendalian Pencemaran Air Sungai yang 

diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi 

Jawa Timur pada tanggal 14 - 15 Juni 1989 di Surabaya. Rapat Kerja ini diikuti  oleh para 

Wakil Gubernur dari delapan Propinsi Daerah Tingkat I, yaitu : DKI Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung dan Kalimantan 

Timur. 

 

Pada awal pelaksanaannya, Prokasih dilaksanakan di 8 propinsi yang turut dalam rapat 

kerja pencanangan Prokasih di Surabaya, dengan lingkup lokasi kerja meliputi 15 Daerah 

Pengaliran sungai (DPS) dan 35 sungai/ruas sungai. Jumlah propinsi pelaksana Prokasih 

dan lingkup kerjanya terus meningkat. Sampai dengan tahun 1999/2000, Prokasih 

dilaksanakan di 17 propinsi, 37 DPS dan 77 sungai/ruas sungai. Daftar propinsi, DPS dan 

sungai/ruas sungai yang telah masuk lingkup kerja Prokasih disajikan dalam Lampiran. 

 

Hasil pelaksanaan PROKASIH dari tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1999/2000 

dapat dilihat berdasarkan sasaran dan tolok ukur keberhasilannya, yaitu : 
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1. Peningkatan Sumber Daya Kelembagaan 

 Tata Laksana 

 Pada aspek ini yang paling terlihat hasilnya adalah dalam hal kerjasama, keserasian, 

dan keselarasan antar instansi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air. 

Kerjasama tersebut memberikan hasil yang sinergis dan mutualistis bagi tiap 

instansi terkait; 

 Peraturan 

 Telah banyak peraturan pelaksanaan mengenai pengendalian pencemaran air di 

tingkat daerah yang telah ditetapkan dan diterapkan, seperti mengenai peruntukan 

air, baku  mutu air, baku mutu limbah cair, dan laboratorium yang ditunjuk sebagai 

pelaksana pengawasan pengendalian pencemaran air. Beberapa propinsi telah 

berhasil merumuskan rancangan Peraturan Daerah mengenai ketentuan perizinan 

dan retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sungai; 

 Sumber Daya Manusia  

 Jumlah aparat pelaksana PROKASIH yang telah mengikuti pelatihan di bidang 

pengendalian pencemaran air jauh meningkat dibandingkan sebelum pelaksanaan 

PROKASIH. Selain itu tingkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilannya 

telah jauh meningkat, yaitu sebagaimana tercermin dari kegiatan dan hasilnya. 

Kapasitas pelaksanaan juga meningkat, baik kuantitas maupun kualitas kegiatannya 

seperti peningkatan lingkup kerja dan kualitas hasil pemantauan, pengelolaan data 

hasil pemantauan serta pelaporan; 

 Dana Anggaran Pelaksanaan PROKASIH 

 Anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan PROKASIH, baik di tingkat pusat 

(APBN) maupun di tingkat daerah (APBD) menunjukkan peningkatan. Selain itu 

alokasi penggunaannya lebih terarah pada upaya yang dapat efektif menurunkan 

beban pencemaran yang masuk ke sungai. 

 

2. Penurunan Beban Pencemaran Limbah Cair 

Beban pencemaran limbah cair dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam 

lingkup kerja PROKASIH menunjukkan penurunan. Keberhasilan ini didukung oleh 

indikasi peningkatan perhatian dan komitmen pimpinan dari perusahaan yang 

membuang limbah cairnya ke dalam sungai, seperti : 

 Upaya untuk memahami ketentuan-ketentuan pengendalian pencemaran air dan 

upaya untuk mentaatinya; 

 Upaya untuk mengelola data mengenai produksi dan limbahnya; 

 Keterbukaannya menerima aparat yang ditugasi memantau dan memeriksa 

limbahnya; 

 Upaya mengelola limbah cairnya, baik yang baru membangun Instalasi Pengolahan 

Air Limbah (IPAL) maupun yang meningkatkan efektifitas IPAL yang telah ada. 
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3. Peningkatan Kualitas Air Sungai 

Kualitas air sungai pada ruas-ruas sungai yang masuk lingkup kerja PROKASIH secara 

umum menunjukkan tiga kecenderungan perubahan kualitas air dari tahun ke tahun, 

yaitu penurunan kualitas air,   peningkatan  kualitas air,   dan tidak mengalami  

perubahan secara berarti. Hasil pemantauan kualitas air sungai pada ruas-ruas sungai 

PROKASIH menunjukkan kenaikan yang kurang berarti walaupun beban pencemaran 

dari buangan limbah cair industri PROKASIH telah berhasil diturunkan cukup banyak. 

 

 

1.3. Maksud 
 

Dibandingkan dengan Program Kerja PROKASIH sebelumnya, ruang lingkup PROKASIH 

2005 lebih luas dan dalam, sehingga akan meliputi sektor dan daerah kerja yang lebih 

banyak serta kegiatannya menjadi tidak sesederhana kegiatan sebelumnya. Oleh karena itu, 

untuk melaksanakan PROKASIH 2005 dituntut keselarasan dan keterpaduan yang lebih 

baik, disamping kapasitas kelembagaan yang lebih besar. 

  

Rencana Induk PROKASIH 2005 disusun dengan maksud untuk menyelaraskan antara 

Program Kerja PROKASIH dengan program kerja lainnya yang terkait, dan antara Program 

Kerja PROKASIH di satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga dapat diharapkan akan 

terwujud keterpaduan yang lebih baik dalam pelaksanaan operasionalnya di daerah dan 

juga pembinaannya. Selain itu dengan tertuangnya rumusan Rencana Induk ini dalam 

dokumen tertulis maka diharapkan akan terwujud komunikasi yang lebih baik diantara 

pihak pihak terkait. Secara sederhana proses penyusunan rencana induk ini digambarkan 

dalam bentuk diagram pada gambar 1.1. 

 

Rencana Induk PROKASIH 2005 ini masih merupakan garis besar program kerja yang 

perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi lebih spesifik sebagai program-program kerja 

sektoral yang berkaitan dengan PROKASIH dan program-program kerja daerah.  
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Gambar 1.1. 

Diagram Penyusunan Rencana Induk PROKASIH 2005 
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