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II. KEBIJAKSANAAN, VISI DAN MISI  
 

 

Kebijaksanaan yang diketengahkan dalam bab ini bersumber kepada Undang-undang 

Dasar 1945 (UUD 45), Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN 

1998) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

serta Kebijaksanaan Nasional lainnya yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang tidak 

mungkin diketengahkan seluruhnya dalam Rencana Induk. 

 

 

2.1 Pokok-pokok Kebijaksanaan 

 
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) telah menetapkan kebijaksanaan berkenaan dengan 

lingkungan hidup yaitu sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan, Alinea 

Keempat, dan Pasal 33 ayat (3) serta  Penjelasannya. Selain itu kebijaksanaan tentang 

lingkungan hidup telah digariskan secara konsisten dalam setiap Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) sampai dengan GBHN 1998, dan telah ditetapkan pula dalam 

Undang-undang tersendiri, yaitu : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/97), serta dalam Undang-undang lainnya 

seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 

 

Amanat Kebijaksanaan Nasional yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup 

sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, GBHN 1998 dan UU No. 23/97, secara ringkas 

dapat diintisarikan menjadi butir-butir amanat sebagai berikut : 

 

 Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat; 

 Lingkungan hidup merupakan salah satu modal pokok bagi pembangunan Nasional; 

 Lingkungan hidup harus dikelola karena sangat penting bagi kehidupan dan 

perikehidupan manusia, serta keseimbangan ekologi; 

 Kelestarian fungsi lingkungan hidup harus dikelola dalam setiap kegiatan 

pembangunan,  sehingga  lingkungan  hidup  tetap  mampu  mendukung  pembangunan 

secara berkelanjutan bagi kesejahteraan, baik untuk generasi sekarang maupun 

generasi mendatang; 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di 

masa mendatang yang semakin berat. 

 

Dalam rangka mengemban amanat tersebut, telah ditetapkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 

termasuk pengendalian pencemaran air. Pada pokoknya, ketentuan hukum tersebut 

menetapkan bahwa kualitas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang, 

dan pencemaran lingkungan wajib dikendalikan oleh yang menyebabkannya. Ditetapkan 
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pula kewajiban Pemerintah berkenaan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan 

hidup.  
 

 

2.2 Visi 
 

PROKASIH selain merupakan program kerja juga merupakan suatu sistem institusi, 

mengingat PROKASIH tidak dapat dilakukan oleh hanya satu lembaga melainkan oleh 

beberapa lembaga, yang terdiri dari instansi-instansi terkait dan pemerintah 

daerah-pemerintah daerah serta kelompok-kelompok masyarakat, termasuk sektor swasta.   

Visi PROKASIH sebagai sistem adalah : 

Menjadikan PROKASIH sebagai institusi yang diakui dan dirujuk oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakeholder) dalam upaya pengelolaan pengendalian 

pencemaran air sungai yang efektif dan efisien. 

 

 

2.3  Misi 
 

Berdasarkan Kebijaksanaan Nasional yang berkenaan dengan pengendalian pencemaran 

lingkungan, maka Misi PROKASIH dirumuskan secara ringkas menjadi tiga butir misi 

sebagai berikut : 
 

1. Mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungannya; 

 

Berkenaan dengan Misi Pertama, yaitu mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia 

dan lingkungannya, keselarasan termaksud adalah salah satu dari tiga keselarasan yang 

merupakan ciri dari manusia Indonesia seutuhnya,  sebagaimana digariskan oleh GBHN. 

Berhubungan dengan amanat GBHN tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/97) menetapkan bahwa tujuan 

pengelolaan lingkungan hidup antara lain mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

(Pasal 3) dan bahwa tindakan mendorong peningkatan upaya pengendalian pencemaran 

lingkungan merupakan salah satu tugas Pemerintah (Pasal 10). 

 
 

2. Melestarikan fungsi lingkungan hidup, khususnya lingungan perairan sungai; 

 

Rumusan Misi Kedua, yaitu melestarikan fungsi lingkungan hidup, merupakan amanat 

yang tersurat secara tegas dalam GBHN dan ditetapkan dalam UU No. 23/97 Pasal 4 serta 

ditetapkan pula dalam Undang-undang lainnya antara lain dalam UU No. 5/84 tentang 

Perindustrian. Untuk dapat melestarikan fungsi lingkungan perairan sungai maka satu 

syarat penting yang harus diwujudkan adalah lingkungan perairan sungai yang kualitasnya 

baik dan sehat, sehingga lingkungan tersebut dapat tetap berfungsi menunjang 
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pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.  

Lingkungan hidup yang baik dan sehat juga merupakan hak setiap orang, sebagaimana 

ditetapkan dalam UU No. 23/97 (Pasal 5). Setiap orang berkewajiban memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 23/97 (Pasal 6). 
 

 

3. Meningkatkan sumber daya kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran 

lingkungan. 

 

Misi ketiga, meningkatkan sumber daya kelembagaan, adalah hal yang logis untuk 

dilakukan dalam rangka mengemban kedua misi lainnya agar kapasitas pelaksanaannya 

mampu menghadapi tantangan yang cenderung semakin sulit di masa mendatang. 

Pengembangan sumber daya kelembagaan dalam rangka pengendalian pencemaran air 

dapat dilakukan melalui program tersendiri yang terpisah dari PROKASIH dan atau 

dilakukan secara terintegrasi dengan PROKASIH. Dalam hal pelaksanaan PROKASIH, 

kapasitas kelembagaan dapat berkembang bersamaan dengan pelaksanaan program kerja 

operasionalnya, seperti penetapan peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan 

pengendalian pencemaran air, dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan melalui 

pengalaman kerja nyata secara operasional. Sebenarnya, komunikasi dan kerjasama antar 

aparatur pemerintah juga merupakan komponen kelembagaan yang menentukan kapasitas 

pelaksanaan Program Kerja PROKASIH.  

 


