
Rencana Induk Prokasih  VI-1  

VI. KERANGKA PROGRAM KERJA 

 
Kerangka Program Kerja (KPK) PROKASIH merupakan kerangka acuan untuk 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan PROKAIH, baik di daerah maupun di tingkat 

pusat, dalam rangka mewujudkan tujuan PROKASIH.  

 

PROKASIH harus realistis untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan sumber 

daya kelembagaan yang ada dan adanya kendala ekonomi, sosial dan politis, serta 

tantangan dalam era globalisasi. 

 

Kerangka program kerja ini dimaksudkan sebagai format acuan bagi penyusunan program 

kerja di daerah, dalam rangka menyelaraskan program kerja daerah secara nasional tanpa 

harus menyamakan program kerja di satu daerah dengan daerah lainnya. 

 

Kerangka program kerja yang akan diuraikan berikut ini meliputi : 

 Rangka Tujuan, yaitu tujuan yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2005, dan 

sasaran serta kelompok sasarannya (target groups); 

 Rangka Lingkup Lokasi Kerja, yaitu lokasi yang direncanakan menjadi lokasi kerja 

kegiatan selama kurun waktu tahun 2000 - 2005; 

 Rangka Lingkup Paket Kegiatan, yaitu paket kegiatan yang direncanakan untuk 

dilaksanakan, pada lokasi kerja tertentu, dalam kurun waktu tahun 2000 - 2005. 

 

1. Rangka Tujuan 

Pada hakekatnya tujuan pelaksanaan PROKASIH di setiap daerah harus mengacu dan 

mengarah kepada pencapaian tujuan PROKASIH sebagaimana diuraikan dalam Bab 

Keempat. Tujuan PROKASIH di daerah adalah sesuai dengan permasalahan spesifik 

pada daerah bersangkutan. 

 

2. Rangka Lingkup Lokasi Kerja 

Struktur rangka lingkup lokasi kerja dari pelaksanaan PROKASIH 2005 adalah terdiri 

atas (sesuai urutan penetapannya): 

a.  Wilayah Sungai PROKASIH; 

b.  Daerah Pengaliran Sungai (DPS) PROKASIH; 

c.  Propinsi PROKASIH; 

d.  Sungai PROKASIH (ruas zona kerja); 

e.  Kabupaten/Kota PROKASIH; 

f.  Lokasi Kegiatan PROKASIH yang dapat berupa : 

 Lokasi kegiatan operasional di lapangan, seperti misalnya kegiatan 

penghijauan, pembersihan gulma air, dsb.; 

 Lokasi tempat beradanya kelompok sasaran (target groups), seperti misalnya 

lokasi dari pabrik yang buangan limbah cairnya akan dikendalikan, lokasi 
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padang golf yang menjadi sumber residu pupuk/pestisida yang akan 

dikendalikan, lokasi lahan tererosi yang akan dikendalikan erosinya, dsb.; 

 Lokasi tempat dilakukannya pemantauan, seperti misalnya pemantauan 

buangan limbah cair, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan tingkat 

erosi, dsb.  

 

3. Rangka Lingkup Paket Kegiatan 

Lingkup kegiatan PROKASIH 2005 dikemas berupa paket-paket kegiatan alternatif. 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PROKASIH di dalamnya akan memilih 

paket-paket kegiatan yang relevan dengan urgensi masalah di daerahnya 

masing-masing. Paket kegiatan termaksud merupakan pengelompokkan kegiatan 

berdasarkan sasaran-sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan 

PROKASIH, yaitu : 

 

(1)  Sasaran Pokok : Pengendalian masukan beban pencemaran (pollution load) 

ke dalam sungai 

 Paket-paket kegiatan alternatif untuk mencapai sasaran pokok ini adalah sebagai 

berikut : 

a.  Pengendalian Pembuangan Limbah Cair; 

b.  Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga; 

c.  Pengendalian Erosi 

d.  Pengendalian masukan residu pupuk/pestisida. 

 

(2)  Sasaran Pokok  : Peningkatan Kapasitas Konservasi Air 

 Paket kegiatan alternatif untuk mewujudkan sasaran ini meliputi Paket-paket 

Kegiatan : 

a.  Penghijauan; 

b.  Reboisasi; 

c.  Pentaatan lokasi daerah resapan; 

d.  Penyelamatan danau/situ/rawa; 

e.  Pembangunan sumur resapan; 

f.  Pembangunan waduk resapan. 

 

(3)  Sasaran Pokok : Pemulihan Fungsi Lingkungan Sungai 

 Sasaran pokok ini diutamakan untuk diwujudkan pada daerah urban, dan 

difokuskan dalam daerah tujuan wisata dan/atau dalam daerah kerja ADIPURA. 

Paket-paket Kegiatan alternatif dalam rangka pencapaian sasaran ini adalah 

sebagai berikut : 

a.  Pembersihan sampah, tinja, dan limbah padat lainnya dalam lingkungan 

perairan sungai; 

b.  Pembersihan rumpun liar gulma air (seperti misalnya eceng gondok) dalam 

badan air; 
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c.  Pembersihan badan air dari lumpur endapan yang mendangkalkan, 

mengganggu aliran, dan/atau mengotorkan perairan; 

d.  Pendayagunaan badan air untuk kepentingan umum, seperti misalnya sebagai 

prasarana/sarana rekreasi dan olahraga air (dayung, kano, ski air, 

pemancingan, dsb), prasarana transportasi air, obyek wisata, dsb; 

e.  Pembersihan sempadan sungai yang termasuk Daerah Milik Sungai (DMS) 

dari konstruksi yang dibangun/digunakan oleh suatu kegiatan usaha skala 

besar/ menengah; 

f.  Pendayagunaan sempadan sungai, selain fungsi pokoknya, untuk kepentingan 

umum, seperti misalnya untuk prasarana/sarana rekreasi bagi umum (taman 

kota, taman bermain anak-anak, hutan kota, perkemahan, panggung 

pemancingan, lapangan bermain layangan), prasarana olahraga (lapangan 

olahraga, jalur untuk jogging), prasarana transportasi air (terminal, 

penambatan perahu, bengkel perawatan perahu). 

 

(4) Sasaran Pokok : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengendalian 

Pencemaran Air 

 Paket-paket kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran ini meliputi : 

a.  Penyusunan rancangan Peraturan dan/atau Keputusan berkenaan dengan 

pengendalian pencemaran air dan pelaksanaan PROKASIH di Daerah; 

b.  Penatalaksanaan dan pengelolaan PROKASIH di Daerah; 

c.  Penyusunan Program Kerja Daerah PROKASIH 2005; 

d.  Pendayagunaan sumber daya manusia aparatur; 

e.  Peningkatan sarana penunjang kerja pelaksanaan PROKASIH  2005; 

f.  Peningkatan mutu pengelolaan data, publikasi dan pelaporan; 

g.  Peningkatan intensitas dan volume kegiatan, efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan. 

 


