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IV. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

 

4.1. Tujuan 

 
Tujuan PROKASIH 2005 adalah : 

Meningkatkan kualitas air sungai sampai mencapai tingkat mutu air yang terbaik, 

dan mengelola fungsi sempadan sungai sebagaimana mestinya, serta meningkatkan 

kedaya-gunaan dan kemanfaatan lingkungan sungai bagi kepentingan umum secara 

berkelanjutan, melalui upaya tindak kerja seraya meningkatkan sumber daya dan 

kapasitas kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran air. 

 

Tujuan PROKASIH 2005 tersebut di atas dapat diuraikan menjadi tiga bagian pokok, 

sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas air sungai.  

2. Memulihkan Fungsi, kedaya-gunaan dan kemanfaatan lingkungan sungai.  

3. Meningkatkan sumber daya dan kapasitas kelembagaan (institutional resource) di 

bidang pengendalian pencemaran air. 

  

Tujuan di atas masih merupakan rumusan umum karena berfungsi sebagai rangka, untuk 

selanjutnya  dilengkapi menjadi lebih spesifik pada pelaksanaan di tingkat daerah dan 

sektoral dengan penjabaran dimensi ruang lingkupnya dan penjabaran sasaran jangka 

menengah serta sasaran jangka pendeknya yang disesuaikan dengan permasalahan 

setempat. 

 

Tujuan spesifik program kerja di satu daerah mungkin berbeda dengan di daerah lainnya, 

mengingat permasalahan setempatnya yang mungkin berbeda, baik masalah pencemaran 

sungai maupun masalah kapasitas kelembagaannya. 

 

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut melekat misi yang diemban Prokasih, yang 

meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi manusia, lingkungan sungai, dan kelembagaan 

pengendalian pencemaran air. Uraian mengenai dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai 

berikut :  

 

Sumber Daya Manusia 

 

Berkenaan dengan sumber daya manusia, misi Prokasih 2005 menghendaki agar setiap 

orang menjadi subyek yang menyadari fungsi lingkungan sungai dan dampak dari 

pencemaran air sungai, sehingga sikap dan tindak perbuatannya bijaksana dan  bertanggung 

jawab dalam memperlakukan lingkungan sungai, dan ketaatannya didorong oleh kemauan 

sendiri bukan karena pengawasan dan/atau upaya paksa (enforcement). Sementara di 
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masyarakat umum tumbuh nilai-nilai yang membina lingkungan dan dapat menjalankan 

fungsi pengawasan umum dengan efektif. 

 

Kesadaran dan kepedulian pada lingkungan perairan sungai harus didukung pula dengan 

keberdayaan untuk mengendalikan pencemaran air dan perusakan lingkungan perairan  

secara lebih cerdik-cendekia, kreatif, inovatif, konstruktif, tidak mudah menyerah dengan 

dalih ketidak-berdayaan, sehingga selain mampu menghadapi setiap kendala dan tantangan 

seperti kendala teknologi dan ekonomi serta tantangan dari era globalisasi di masa 

mendatang, juga mampu mendayagunakan peluang yang ada dalam upaya pengendalian. 

 

Lingkungan Perairan Sungai 

 

PROKASIH 2005 memandang lingkungan perairan sungai sebagai ekosistem, habitat, dan 

sumber daya alam, yang selain merupakan obyek yang dipengaruhi manusia juga 

merupakan subyek yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perikehidupan manusia. 

Sebagai ekosistem, maka kualitas dan kuantitas air sungai pada suatu sub sistem akan 

dipengaruhi oleh sub sistem lainnya, yaitu dari sub sistem hulu sampai dengan sub sistem 

hilir, antara sub sistem airnya dan sub sistem sempadan sungai serta sub sistem daratan 

tangkapan airnya. 

 

Disadari bahwa pengendalian pencemaran air sungai dengan wawasan ekosistem akan 

sangat kompleks dalam pengelolaannya, sehingga dituntut koordinasi yang baik dan 

diperlukan sumber daya kelembagaan yang kapasitasnya besar. Keadaan yang dikehendaki 

tersebut di atas mungkin tidak dapat dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka 

menengah, namun dengan visi demikian diharapkan dapat menjadi arah dan penuntun bagi 

penyusunan dan pelaksanaan program kerja jangka pendek dan jangka menengah yang 

berkesinambungan dengan tahapan yang sistematis. 

 

Bertolak dari visi tersebut, maka perlu ditentukan kriteria pelingkupan lokasi kerja dan 

kelompok sasaran, dalam kurun waktu tertentu. 

 

Sumber Daya Kelembagaan 

 

Diperkirakan tantangan masalah pencemaran air sungai di masa mendatang akan semakin 

berat, sehingga upaya pengendaliannya harus ditingkatkan pula. Untuk melakukan upaya 

pengendalian pencemaran air sungai yang tantangannya semakin berat tersebut, maka 

diperlukan sumber daya kelembagaan yang memiliki kapasitas yang besar. 

 

PROKASIH 2005 menghendaki kapasitas yang berdaya guna dan berhasil guna, walaupun 

sumber daya kelembagaannya terbatas. Disadari bahwa sumber daya kelembagaan selalu 

berada pada keadaan terbatas, seperti misalnya keterbatasan dana, keterbatasan aparat, 

keterbatasan sarana, dan seterusnya. Selain itu pertumbuhan masalah biasanya lebih cepat 

dibandingkan dengan peningkatan sumber daya kelembagaan.  



Rencana Induk Prokasih  IV-3 

 

PROKASIH 2005 memandang masalah keterbatasan sumber daya kelembagaan tersebut 

sebagai tantangan, bukan untuk menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mampu 

melakukan upaya tindak kerja. Dengan demikian, permasalahan diidentifikasi dan 

dirumuskan bukan untuk mendapatkan gambaran kesulitan sebagai alasan 

ketidak-berdayaan melainkan untuk  menyusun strategi dan program kerja yang 

konstruktif.  

 

 

4.2. Tolok Ukur Keberhasilan 
 

Berdasarkan pengertian dan maksud perumusan tolok ukur keberhasilan sebagaimana 

diuraikan di atas, maka pada intinya tolok ukur keberhasilan ini meliputi indikator atau 

parameter yang menjadi ukuran untuk menilai ukuran-ukuran termaksud. Pada hakekatnya, 

tolok ukur keberhasilan ini merupakan tolok ukur untuk memantau dan mengevaluasi 

keberhasilan pelaksanaan PROKASIH dalam mewujudkan tujuannya.  

 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan PROKASIH 2005 ditentukan berdasarkan indikator 

yang secara garis besar meliputi : 

1. Indikator yang mengindikasikan proses/upayanya misalnya pembentukan organisasi 

pelaksana, penyusunan rencana kerja, pengembangan peraturan; 

2. Indikator keluaran (output) dari kegiatan yang dilakukan misalnya surat keputusan 

mengenai organisasi pelaksana di daerahdan ketatalaksanaannya, peraturan-peraturan 

di bidang pengendalian pencemaran air, kesepakatan antar sektor di daerah dalam 

pelaksanaan Prokasih, data pemantauan; 

3. Indikator tingkat pencapaian sasaran dan tujuan misalnya persen peningkatan kualitas 

air dan besarnya penurunan beban pencemaran yang masuk sungai dari suatu kegiatan, 

produktivitas dan kemanfaatan sempadan sungai. 

 

Uraian indikator dari butir-butir tujuan PROKASIH 2005 adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai 

 

Peningkatan kualitas air sungai (dalam ruas sungai yang termasuk lingkup zona kerja 

PROKASIH) akan dicapai dengan mewujudkan dua sasaran pokok, yaitu penurunan 

masukan beban pencemaran ke dalam sungai, dan peningkatan debit aliran mantap air 

sungai. Indikator kedua sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1) Menurunnya Masukan Beban Pencemaran Ke Sungai 

a. Tingkat upaya penanggulangan dengan mengurangi beban pencemaran ke 

dalam sungai (seperti misalnya melalui pembinaan pentaatan, penegakan 

hukum, peran-serta masyarakat, panduan teknis, penyuluhan, dsb.); 
b. Tingkat ketaatan atas Baku Mutu Limbah Cair; 
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c. Jumlah beban pencemaran yang masuk ke dalam sungai, seperti dari: buangan 

limbah cair, air limbah rumah tangga, material tanah tererosi, residu pupuk 

dan residu pestisida; 

d. Tingkat upaya pencegahan pencemaran air (seperti misalnya perencanaan tata 

ruang, persyaratan perizinan lokasi dan pemasukan ke sungai, promosi 

teknologi bersih, dsb.). 

  
2) Meningkatnya Kapasitas Konservasi Air 

a. Tingkat upaya konservasi air (seperti misalnya: persyaratan perizinan dan 

pengawasan pembangunan dalam kawasan resapan air, penghijauan, volume 

sumur resapan air, peran serta masyarakat, dsb.) dan hasil kerjanya; 
b. Fluktuasi debit air sungai (debit tertinggi – debit terendah) dalam siklus 

tahunan; 
c. Debit aliran mantap air sungai (debit yang tidak termasuk pada keadaan banjir) 

pada ruas sungai bagian hulu selama setahun. 

 

 Indikator dari butir tujuan ini diindikasikan dengan : 
a. Pencapaian mutu air sasaran pada tahun  2005, sebagaimana dikemukakan pada 

Tabel IV – 1. Mutu air sasaran yang dimaksud dalam tabel tersebut merupakan 

sasaran nasional. Penerapannya di tingkat daerah dilakukan secara bertahap dan 

disesuaikan dengan kondisi daerah; 

b. Tingkat kualitas ekologis (seperti misalnya : keanekaragaman dan produktifitas); 

c. Tingkat perubahan kualitas air : 

(a) antara titik hilir dan titik hulu (dalam lingkup lokasi kerjanya) pada waktu 

yang sama; 

(b) antar waktu pada titik-titik yang sama (pada waktu yang berbeda, misalnya 

bulanan, triwulanan dan semesteran). 

  

2. Meningkatnya Fungsi Kedaya-gunaan dan Kemanfaatan Lingkungan Sungai 

 

 Indikator dari butir tujuan ini diindikasikan dengan : 

a. Kebersihan sempadan sungai dari sampah, tinja dan limbah padat lainnya, serta 

oli/miyak; 
b. Kebersihan badan air dari lumpur endapan sungai yang berdampak negatif 

(menyebabkan pendangkalan yang mengganggu aliran, dan/atau yang membuat 

kotor lingkungan sungai); 
c. Keberfungsian dan daya-guna serta hasil-guna sempadan sungai bagi kepentingan 

umum; 
d. Tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

sungai; 
e. Keanekaragaman hayati lingkungan sungai; 
f. Kesehatan ekologis perairan sungai; 
g. Produktivitas lingkungan sungai. 
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Pengertian sempadan sungai meliputi air sungai (badan air) dan bantarannya serta 

daerah penyangganya. 

 

Tabel IV - 1 Mutu Air Sasaran PROKASIH 2005 

 

JENJANG 

PRIORITAS 

 

PARAMETER SASARAN 

 

NILAI / KADAR 

SASARAN 

I. 1. DO  

(Dissolved Oxygen) 

2. PH 

>  2,0  ppm 

 

6 - 9 

II. 3. BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) 

<  10  ppm 

 

 

4. COD 

(Chemical Oxygen Demand) 

<  30  ppm 

 

 

5. TSS 

(Total Suspended Solid) 

< 200 ppm 

III. 6. Faecal Coliform  < 2000 per 100 ml 

 7. Total Nitrogen <  10  ppm 

 
 

3. Meningkatnya Sumber Daya dan Kapasitas Kelembagaan Pengendalian 

Pencemaran Air 

 

 Indikator dari butir tujuan ini diindikasikan dengan : 

a. Peraturan dan/atau keputusan yang disusun dan ditetapkan; 
b. Pengelolaan PROKASIH; 
c. Program Kerja PROKASIH 2005; 
d. Efektifitas pelaksanaan program; 
e. Efisiensi pelaksanaan program; 
f. Terpadunya dan selarasnya pengelolaan PROKASIH; 
g. Sistem pendataan, buku data, pelaporan dan publikasi; 
h. Pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur; 
i. Pengelolaan, jumlah dan pengalokasian anggaran PROKASIH. 
j. Meningkatnya lingkup, volume, dan frekuensi kegiatan; 
k. Meningkatnya kinerja kegiatan, baik kuantitas maupun kualitasnya.  
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4.3 Ruang Lingkup  

 
Ruang lingkup Program Kerja PROKASIH meliputi tiga dimensi lingkup kerja, yaitu 

lingkup waktunya (berupa rentang waktu tahapan kerjanya), lingkup kegiatannya (yang 

dikelompokkan dan dikemas sebagai paket-paket kegiatan), dan lingkup lokasi kerjanya. 

Uraian mengenai tiap dimensi lingkup tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Lingkup Waktu : Rentang Waktu Tahapan Kerja 

 Lingkup rentang waktu tahapan kerja pelaksanaan PROKASIH dibagi menjadi dua 

rentang waktu yaitu : 

1) Program Kerja Jangka Menengah Lima Tahunan, yaitu perioda tahun 2000 - 

2005. 

2) Program Kerja Jangka Pendek Tahunan, yang dalam hal ini adalah program 

kerja yang tercermin dalam APBD dan APBN. 

 

2. Lingkup kegiatan : Paket-paket Kegiatan 

 Bertolak pada tujuan dan terutama sasarannya maka lingkup kegiatan PROKASIH 

2005 secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 (empat) sasaran pokok. Setiap sasaran 

pokok akan dicapai dengan beberapa kemungkinan paket kegiatan alternatif. Disebut 

alternatif karena paket tersebut harus dipilih berdasarkan relevansinya dengan urgensi 

masalah spesifik pada lokasi yang bersangkutan. Struktur paket kegiatan alternatif yang 

termasuk dalam lingkup kerja PROKASIH 2005 adalah : 

1) Penurunan masukan beban pencemaran; 

2) Peningkatan kapasitas konservasi air; 

3) Peningkatan fungsi kedaya-gunaan dan kemanfaatan lingkungan sungai; 

4) Peningkatan sumber daya dan kapasitas kelembagaan pengendalian pencemaran 

air. 

 

3. Lingkup Lokasi Kerja 

 Struktur lokasi kerja PROKASIH adalah terdiri atas lokasi-lokasi kerja dengan susunan 

sebagai berikut : 

a.  Daerah Pengaliran Sungai (DPS) PROKASIH; 

b.  Propinsi PROKASIH; 

c.  Ruas Zona Kerja DPS PROKASIH; 

d.  Kabupaten/Kota PROKASIH; 

e.  Lokasi Kerja PROKASIH. 

 

Lokasi kegiatan PROKASIH pada dasarnya difokuskan pada Daerah Pengaliran Sungai 

yang termasuk dalam kriteria pelingkupannya. Pengertian Daerah Pengaliran Sungai 

PROKASIH meliputi sungai dan daerah tangkapan airnya. 

Setelah ditetapkan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) PROKASIH kemudian 

diidentifikasi, diseleksi, dan ditetapkan Propinsi yang wilayahnya berada pada DPS 

PROKASIH. 
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Selanjutnya, Propinsi Prokasih mengidentifikasi dan melakukan seleksi sungai-sungai 

pada DPS PROKASIH, yang akan dikendalikan pencemarannya atau disebut Ruas 

Zona Kerja DPS PROKASIH. 

 

Dalam Sungai PROKASIH diidentifikasi, diseleksi, dan ditetapkan Kabupaten/Kota 

PROKASIH, kemudian lokasi kegiatannya.  Secara umum, lokasi kegiatan terdiri atas 

lokasi tempat kelompok sasaran (target group), lokasi tempat kegiatan dilakukan, dan 

lokasi tempat pemantauan. 

 


