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V. STRATEGI PELAKSANAAN 
 

5.1. Strategi 

 

Menghadapi tantangan di masa depan dan adanya kendala dalam pelaksanaan pengendalian 

pencemaran air, diperlukan strategi yang tepat dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

Berdasarkan hal-hal tersebut pelaksanaan PROKASIH dilakukan dengan menerapkan 4 

(empat) prinsip kerja sebagai berikut : 

 

1. Fokus 

Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka PROKASIH pada tahap 

pelaksanannya harus dilakukan dengan pembatasan lingkup kerja yang disesuaikan 

dengan kapasitas kelembagaannya. Jumlah propinsi, jumlah sungai (ruas sungai), 

kegiatan sumber pencemar yang masuk dalam lingkup kerja PROKASIH perlu dibatasi 

dengan penajaman prioritas agar intensitas kegiatannya tinggi. Bersamaan dengan itu 

dilakukan pula upaya peningkatan kapasitas sumber daya kelembagaan 

pengelolaannya, dengan prioritas pada faktor yang paling   menentukan keberhasilan. 

Dengan demikian maka ruang lingkup secara bertahap dapat diperluas dengan tetap 

menjaga intensitasnya; 

 

2. Tanggung Jawab (Accountability) 

Semua pihak yang terkait dalam PROKASIH perlu mempunyai tanggung jawab yang 

jelas. Oleh karena itu   diperlukan ukuran-ukuran keberhasilan yang dapat dihitung dan 

dibandingkan satu dengan lainnya. Dalam rangka ini, maka diperlukan peraturan 

perundang-undangan yang akan dijadikan acuan seperti misalnya baku mutu air sungai, 

baku mutu limbah, persyaratan pembuangan limbah (dalam izin) yang wajib ditaati, 

dan kriteria keberhasilan.  Selain itu juga diperlukan dorongan dan insentif bagi para 

pelakunya terutama aparatur, pengusaha, dan masyarakat pada umumnya.; 

 

3. Simplifikasi 

Tata kerja PROKASIH perlu dirancang semudah mungkin agar dapat dilaksanakan dan 

mencapai sasarannya, serta disampaikan hasilnya kepada masyarakat dalam jangka 

waktu pendek. Hal ini pelu agar PROKASIH dapat dipahami secara mudah oleh para 

pengambil keputusan, para pelaksana di pemerintahan, bisnis, dan masyarakat luas. 

Oleh karena itu, tata kerja kegiatan dan kriteria Prokasih perlu didesain dalam paket 

yang jelas, dengan nama yang jelas (brand name) dan yang mudah diingat (karena itu, 

program kerja ini diberi label PROKASIH), dan dilengkapi dengan rencana 

pengkomunikasiannya (marketing plan). 
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4. Penegakan Ketentuan Hukum (Enforcement) 

Untuk meningkatkan pentaatan terhadap pembatasan masuknya limbah ke 

sungai-sungai, maka diperlukan berbagai instrumen pentaatan. Instrumen ini antara lain 

adalah konsultasi, insentif, peran serta masyarakat, sanksi hukum dan  sanksi 

administrasi. Dalam mengatur perimbangan antara instrumen-instrumen yang 

diterapkan, penegakan hukum tetap merupakan tulang punggung pentaatan, karena 

tanpanya menjadi tidak ada resiko untuk ketidak-taatan. 

 

 

5.2 Faktor Penentu Keberhasilan 

 
Dengan mengambil pengalaman dari pelaksanaan PROKASIH sebelumnya, serta 

berdasarkan pada Visi PROKASIH 2005, maka PROKASIH disusun dengan 

memperhitungkan masalah kelembagaannya, baik kekuatan dan kelemahan yang 

merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan. Faktor-faktor tersebut secara 

umum meliputi : 

 

1. Kapasitas Kelembagaan 

 Kapasitas kelembagaan baik di BAPEDAL maupun di daerah, khususnya di Daerah 

Tingkat II, masih harus ditingkatkan, mengingat kecepatan peningkatannya selalu 

terlambat dengan pertumbuhan masalah yang harus dihadapi; 

 

2. Komitmen Pimpinan 

 Komitmen para pemimpin dalam pelaksanaan pentaatan hukum pengendalian 

pencemaran air, baik di kalangan pengusaha maupun aparatur, sangat menentukan 

keberhasilan PROKASIH; 

 

3. Kepercayaan dan Dukungan Masyarakat 

Faktor ini masih merupakan kelemahan, mengingat hasil pelaksanaan PROKASIH 

belum menunjukkan hasil nyata pada peningkatan kualitas air sungai, dan data 

penurunan beban limbah yang dikemukakan kurang atau tidak dapat dipahami oleh 

masyarakat; 

 

4. Pencegahan 

Faktor lain yang menentukan perubahan kualitas air sungai antara lain penataan ruang, 

ijin lokasi bagi kegiatan sumber pencemaran air, dan teknologi lingkungan. 

 

5. Intensitas Pelaksanaan 

 Intensitas pelaksanaan yang kurang tinggi dapat menyebabkan hasilnya kurang terlihat 

secara nyata. Hal ini dapat terjadi karena penentuan prioritas yang kurang tajam 

(fokus), sehingga pelaksanaan dengan lingkup yang luas dan dengan sumber daya 

kelembagaan yang terbatas menjadi tidak efektif meningkatkan kualitas air; 
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6. Intensitas dan Konsistensi Pengawasan 

 Faktor ini perlu diperkuat, mengingat tanpa ini maka tidak ada resiko yang berarti bagi 

yang tidak mentaati ketentuan hukum dan kewajiban lainnya; 

 

7. Pendataan dan Pengelolaan Data 

Informasi merupakan komponen pendukung yang sangat menentukan keberhasilan 

PROKASIH, baik sebagai dasar pengawasan maupun untuk pertanggung-jawaban 

kepada masyarakat. Kualitas informasi selain ditentukan oleh kualitas data juga oleh 

analisis data. Kualitas data ditentukan dalam hal ini oleh kegiatan pemantauan. 

 

 

Faktor-faktor di atas secara spesifik di satu daerah dengan daerah lainnya mungkin 

berbeda.  Untuk itu, faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih dalam di masing-masing 

daerah. Keberhasilan pelaksanaan PROKASIH dalam arti untuk mencapai misinya, 

ditentukan oleh faktor kelembagaan pengelolaannya. Secara garis besar 

komponen-komponen sumber daya kelembagaan yang merupakan faktor paling 

menentukan keberhasilan pengendalian pencemaran air, meliputi : 

 Kebijaksanaan nasional; 

 Komitmen pada tingkat pimpinan, baik pihak pemerintah maupun swasta; 

 informasi dan komunikasi; 

 Peraturan pelaksanaan, seperti mengenai perizinan, pembuangan limbah dan 

pengawasannya; 

 Organisasi pelaksana operasional di daerah; 

 Sumber daya manusia, baik aparatur pelaksana maupun masyarakat umum dan 

masyarakat bisnis; 

 Prasarana dan sarana kerja operasional seperti laboratorium, kendaraan, komputer 

dan sebagainya; serta 

 Jumlah dana dan pengalokasiannya. 

 

Mengingat bahwa faktor kelembagaan akan menentukan kapasitas pelaksanaan kerja, maka 

perencanaan program kerja PROKASIH harus memperhitungkan faktor-faktor 

kelembagaan agar program kerjanya menjadi realistis untuk dapat dilaksanakan. Selain itu 

juga agar peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian dari program kerja, sehingga 

kapasitas pelaksanaan kerja dapat ditingkatkan secara bertahap, terarah dan terencana. 

 

 

5.3  Instrumen Pengendalian 

 
Pendekatan untuk mencapai tujuannya yang dilakukan dalam pelaksanaan PROKASIH, 

sesuai dengan fungsi pemerintahan, adalah dengan menerapkan instrumen kebijaksanaan 

yang meliputi antara lain :  
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1. Pembinaan pentaatan 

 Penyuluhan; 

 Bimbingan/asistensi/konsultasi teknis; 

 Pengadaan insentif finansial; 

 Penilaian peringkat pentaatan dan pencatatan riwayat ketaatan; 

 Pemberian penghargaan dan insentif non finansial lainnya; 

 Pengawasan yang konsisten; 

 Partisipasi konsumen. 

 

2. Penegakan Hukum 

 Penetapan piranti hukum; 

 Persyaratan izin dan sanksinya; 

 Pemantauan dan pemeriksaan dalam rangka pengawasan; 

 Penindakan. 

 

Dengan keterbatasan sumber daya kelembagaan, kendala ekonomi, dan sosial, maka 

PROKASIH dilakukan dengan menerapkan kombinasi beberapa instrumen kebijaksanaan 

tersebut di atas, yang contohnya dikemukakan pada matrik dalam Gambar 5.1. Kombinasi 

ini dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dan instrumennya dapat 

dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. 

 

 

Gambar 5.1. 

Contoh Matrik Alternatif Instrumen Kebijaksanaan Pengendalian Pencemaran Air 

dalam Pelaksanaan PROKASIH. 

 
 Instrumen Kebijaksanaan 

Sumber Pencemaran Penyuluhan Bantuan 

Teknis 

Insentif 

Penghargaan 

Insentif 

Finansial 

Prasarana/

Sarana 

Umum 

Penegakan 

Hukum 

Perusahaan Skala Besar/ 

Menengah 

      

Perusahaan Skala Kecil       

Perusahaan Pengelola 

Apartemen/Kawasan 

Perumahan 

      

Rumah-rumah di 

Permu-kiman Umum 

      

Lahan Pertanian (residu 

pupuk/ pestisida 
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