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* 

Peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Indonesia 

merupakan satu dari sekian rentetan peristiwa yang melanda Indonesia.  Peristiwa tersebut 

seyogyanya menjadi cambuk bagi kita selaku warga negara Indonesia untuk segera 

mencari alternatif solusi yang mungkin dapat dirumuskan dalam rangka pencegahan dan 

penanggalungannya.  Memang, fenomena banjir merupakan salah satu konsekuensi yang 

harus dialami oleh masyarakat yang bermukim di wilayah yang mempunyai topografi 

terendah, terlebih lagi bilamana di daerahnya terdapat beberapa sungai yang mengalir dan 

membawa segudang permasalahan, terutama bilamana sungai tersebut mengangkut muatan 

sedimen dalam jumlah yang besar.  Terlebih lagi bilamana banyak ditemukan ruang alir air 

sungai yang digunakan sebagai daerah permukiman, sehingga semakin mempersempit 

ruang gerak dan alir air sungai.  Hal ini dapat dilihat pada hampir semua daerah yang 

terkena musibah banjir. 

** 

Kejadian yang menimpa Jakarta misalnya, sangatlah tidak mengherankan bilamana 

daerah ini mempunyai rentanitas yang tinggi terhadap permasalahan banjir.  Ke daerah 

Jakarta terdapat sungai besar yang sewaktu-waktu dapat meluap dan menjadikan daerah di 

sekitarnya sebagai media aliran serta pada gilirannya akan menenggelamkan beberapa ruas 

wilayah yang memang mempunyai topografi paling rendah.  Seperti diketahui bahwa sifat 



2 

air selalu mencari daerah yang lebih rendah sebagai arah alirnya.  Selain itu, bantaran 

sungai di Jakarta juga banyak digunakan sebagai tempat permukiman. 

Disamping memang fenomena banjir merupakan satu diantara fenomena alam yang 

tidak dapat dihindari oleh manusia.  Namun demikian, dampak yang ditimbulkannya 

seyogyanya dapat diminimalisir bilamana segenap stakeholders yang bertalian dengan 

sebab dan akibat banjir tersebut mempunyai tingkat pengetahuan dan kesadaran yang sama 

terhadap permasalahan yang mendasarinya. Sungai sebagai bagian integral dari aspek 

lingkungan tentunya menjadi salah satu prioritas bahan kajian yang sangat signifikan 

dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. 

Dalam pengelolaan lingkungan telah lama dikenal istilah pengelolaan DAS (Daerah 

Aliran Sungai).  Yaitu suatu metode yang digunakan untuk melakukan upaya pengelolaan 

terhadap satuan ruang wilayah di sekitar aliran sungai.  Di samping itu, dalam ilmu 

lingkungan kita juga mengenal adanya istilah sempadan sungai.  Sempadan sungai ini 

diharapkan dapat menjadi buffer zone (zona penyangga) antara sungai sebagai daerah yang 

harus dikonservasi dan daerah yang terdapat di sekitarnya pada sepanjang aliran sungai 

dari hilir sampai ke hulu.  Sebagai konsekuensi dari fungsi sempadan sebagai buffer zone 

tadi, maka sangatlah penting untuk dipahami, disadari dan ditaati agar sempadan sungai 

atau DAS tersebut tidak dimanfaatkan bagi peruntukan lain selain sebagai zona penyangga 

yang harus dipelihara, dilindungi dan dikelola secara baik dan berkelanjutan.  Oleh karena 

itu, upaya pengelolaan DAS yang bersifat integral dan berkelanjutan serta dapat dipahami, 

disadari dan ditaati secara bersama oleh segenap stakeholders (termasuk masyarakat, 

swasta dan tentunya pemerintah) sangat diperlukan. 
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*** 

Dalam ilmu manajemen dikenal istilah “POAC & E” (planning, organizing, 

actuating, controlling and evaluating).  Dan penerapan istilah “POAC & E” sebagai 

sebuah metode pengelolaan menjadi model yang cukup tepat untuk dikaji sebagai bahan 

diskusi dan wacana yang diharapkan dapat dirumuskan menjadi alternatif upaya 

pengelolaan DAS.  Perencanaan (planning) dalam ilmu manajemen diindikasikan sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan segala sesuatu yang bertalian dengan 

suatu program di masa mendatang.  Dalam upaya pengelolaan DAS perlu ditentukan 

beberapa hal yang berkaitan dengan proses perencanaan program/kegiatannya.   

Pertama, Apa (what) objek kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang upaya 

pengelolaan ?  Misalnya sosialisasi kebijakan DAS sebagai buffer zone yang harus 

dilindungi.  Kedua, Kenapa (why) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan atau apa yang 

mendasari dilaksanakannya kegiatan tersebut ? dan tujuannya untuk apa ? Misalnya 

sosialisasi tersebut dilakukan agar stakeholder mengenal dengan benar apa yang harus 

diperbuat dengan DAS yang ada di sekitarnya, sehingga diharapkan secara sukarela upaya 

pengelolaan DAS tersebut dapat ditaati (voluntary compliance).  Ketiga, Siapa (who) yang 

akan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut ?  Pada contoh kegiatan sosialisasi di atas 

misalnya, diharapkan segenap stakeholder seperti masyarakat, pemerintah, swasta, media 

massa (cetak maupun elektronik), dapat turut berperan aktif, baik sebagai subjek maupun 

objek kegiatan.   

Keempat, Kapan (when) kegiatan tersebut akan dilakukan ?  Misalnya kegiatan 

sosialisasi itu akan dilaksanakan pada bulan Juni, sehingga dalam kurun waktu tersisa 
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dapat dipersiapkan segala sesuatunya secara cermat, tepat, efektif dan efisien.  Kelima, 

Dimana (where) lokasi/daerah yang akan dijadikan sebagai tempat/area kegiatan ? 

Misalnya saja kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di beberapa tempat terbuka yang 

secara cluster telah ditentukan sehingga diharapkan dapat merepresentatifkan keseluruhan 

ruang DAS yang akan dikelola (misalnya DAS Ciliwung dan Cisadane).  Dan Keenam, 

Bagaimana (how) kegiatan tersebut atau mekanisme kegiatan seperti apa yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut ?, bagaimana melakukan kontrol ?, apa 

indikatornya ? dan bagaimana mengevaluasinya ? (adanya pedoman pelaksanaan kegiatan).   

Misalnya saja sosialisasi tersebut dilakukan dengan menayangkan slide-slide model 

pengelolaan DAS, baik itu yang bersifat aturan, metode, dan sebagainya, kemudian digali 

dan dikaji ulang adanya respon balik dari segenap stakeholders yang ada, dan kemudian 

disosialisasikan kembali sampai mencapai hasil yang optimal.   

**** 

Setelah lima “W” dan satu “H” tersebut dilaksanakan dengan berbagai 

pertimbangan dan melalui tahapan-tahapan yang bersifat transparan serta mengakomodasi 

segenap aspirasi stakeholders, maka ditentukan pelaksana atau lembaga yang bertanggung 

jawab (organizing) untuk melaksanakan kegiatan tersebut.  Dalam proses organizing ini, 

penentuan struktur dan organisasi tentu harus bersifat representatif.  Artinya bahwa 

pelaksana/penanggung jawab kegiatan tersebut melibatkan unsur-unsur yang terdapat dan 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan DAS yang ada di 

suatu wilayah.  Misalnya saja DAS Ciliwung, stakeholders yang terlibat tentu berasal dari 

wakil masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya yang secara 
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langsung maupun tidak langsung berpengaruh dan terpengaruh terhadap dan oleh 

keberadaan DAS Ciliwung, diantaranya stakeholders yang berasal dari wilayah 

Kabupaten/Kota Cianjur, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok dan Propinsi DKI Jakarta. 

Setelah melalui proses perencanaan dan pengorganisasian yang bersifat terbuka dan 

sinergis, proses selanjutnya adalah implementasi (actuating).  Sebelum 

mengimplementasikan suatu kegiatan secara menyuluruh (holistik), perlu dilakukan 

terlebih dahulu proses sosialisasi yang secara bertahap dilemparkan ke semua stakeholders 

agar mendapatkan respon balik, sehingga secara sinergis dan integral akan diterima dan 

ditaati.  Dalam hal ini, tentunya pengedepanan aspek pelestarian dan keberlanjutan menjadi 

pilar utama terpenting yang harus didahulukan.  Proses implementasi ini harus dilakukan 

secara hati-hati, sehingga hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat 

diwujudkan sesuai dengan petunjuk dan tujuan yang ingin dicapai. 

***** 

Sebagai wacana dan bahan instrospeksi misalnya Pengelolaan Daerah Bopunjur 

(Bogor, Puncak dan Cianjur), dimana  telah diterbitkan Undang-Undang yang melandasi 

upaya pengelolaannya.  Namun ternyata, secara faktual masih didapati penyelewengan-

penyelewengan yang berdampak negatif, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri 

selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan peraturan, swasta selaku pihak yang 

mempunyai andil dalam penanaman modal investasi maupun masyarakat luas selaku 

stakeholders lain yang berpengaruh dan terpengaruh terhadap dan oleh adanya undang-

undang tersebut.  Ironis memang, sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diharapkan menjadi negara yang berdaulat dan negara hukum, ternyata 
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rakyat dan pemerintahnya justeru banyak yang melakukan pelanggaran hukum.  Hal ini 

lebih disebabkan bahwa masyarakat dan stakeholders lainnya seringkali jarang atau bahkan 

tidak dilibatkan dalam perencanaan pembuatan suatu kebijakan (lebih bersifat top down).  

Padahal kebijakan yang bersifat top down kebanyakan kurang menyentuh akar 

permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.  Oleh karena itu, diharapkan kebijakan 

yang akan dibuat dapat dirumuskan secara lebih realistis dan bersifat kombinatif/integral 

(bottom up dan top down), karena  kebijakan yang bersifat integratif lebih menjanjikan 

dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal. 

Pedoman pelaksanaan suatu kegiatan dibuat seoptimal mungkin sebagai kerangka 

acuan, sehingga kegiatan tersebut dapat dimonitor/dikontrol (controlling) dan pada 

gilirannya dapat dievaluasi (evaluating) sebagai bahan kajian untuk perbaikan-perbaikan 

ke depan.  Kontrol yang dilakukan seyogyanya juga bersifat integral, dimana bilamana 

dimungkinkan dibentuk suatu kelembagaan independen yang bertugas melakukan kontrol 

tersebut.  Selain kelembagaan independen, masyarakat luas juga diharapkan menjadi 

bagian yang secara bersama-sama melakukan kontrol (public/social control).  Bahkan 

peranan masyarakat sebagai public control akan lebih nyata hasilnya, karena 

masyarakatlah yang senantiasa berkaitan langsung dengan keberadaan DAS tersebut.  

Proses evaluasi juga diharapkan berjalan secara simultan, melalui berbagai forum yang 

didesain khusus dengan melibatkan segenap komponen yang ada.  Kelembagaan 

independen yang bertugas melakukan kontrol secara berkala memberikan laporan sebagai 

draf akademik yang akan dibawa dalam forum evaluasi.  Oleh karena itu, laporan yang 

dibuat seoptimal mungkin harus mampu memberikan gambaran penting dan faktual seperti 
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apa yang terjadi di lapangan, sehingga segenap stakeholders yang turut berpartisipasi 

dalam forum evaluasi benar-benar mempunyai gambaran yang jelas dan faktual juga.  

Hasil dari forum tersebut kemudian dirumuskan kembali sebagai bahan perbaikan, baik 

ditinjau dari aspek kebijakan, sosial, ekonomi, keamanan dan sebagainya. 

Apa yang terjadi pada DAS Ciliwung misalnya, bilamana dikaji secara cermat dan 

singkat, ternyata terdapat banyak terjadi kesalahan bersama, baik yang dilakukan 

pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri.  Contoh kasus, mengapa masih banyak 

ijin-ijin yang diterbitkan untuk IMB dan sebagainya yang nyata-nyata berada di sekitar 

DAS Ciliwung.  Misalnya saja, Jambu Dua Mall yang berada persis di bantaran Sungai 

Ciliwung.  Sebagai bahan introspeksi dan pembelajaran, pada tahun 1999-2000 terjadi 

luapan sungai yang mengakibatkan pondasi yang membentengi kawasan Jambu Dua Mall 

ambrul terkikis luapan air sungai tersebut.  Contoh kongkret lainnya adalah adanya 

pembangunan permukiman/perumahan di depan RS Karya Bhakti yang berada di sekitar 

bantaran Sungai Cisadane, terlepas apakah ijin telah diberikan atau belum, tetapi hal 

semacam ini tetap saja tidak dibenarkan, karena menyalahi aturan dimana daerah bantaran 

sekitar Sungai Cisadane tersebut seyogyanya menjadi buffer zone bagi daerah di sekitar 

DAS Cisadane tersebut.  Belum lagi bilamana terjadi kejadian yang tidak diinginkan, maka 

yang akan mengalami kerugian adalah masyarakat, developer dan pemerintah Kota Bogor 

itu sendiri.   

Di Jakarta, tepatnya di sekitar bantaran sungai, kita dapat melihat secara jelas, 

banyak berdiri perumahan penduduk yang sangat merugikan baik secara ekologi maupun 

ekonomi, belum lagi dilihat dari nilai estetikanya.  Pelajaran yang mungkin harus diambil 
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sebagai bahan introspeksi adalah bahwa segenap apa yang akan dilakukan seyogyanya 

harus melihat secara menyeluruh cost-benefit-nya, sehingga sesal kemudian dapat 

diminimalisir terjadi.  Selain itu, bagi para planner dan decision maker cobalah berhati-hati 

dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi 

maupun golongan dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu.  Hal ini sangat diperlukan 

agar para planner dan decision maker tersebut, bilamana ditugaskan untuk membuat suatu 

sistem, jangan menjadikan sistem tersebut menjadi semu dan berstandar ganda, sehingga 

sistem tersebut hanya berlaku bagi orang lain tetapi tidak untuk dirinya.  Marilah kita bahu 

membahu menyadarkan diri sendiri terlebih dahulu akan pentingnya semangat 

kebersamaan untuk melihat lingkungan sekitar sebagai aset yang harus dilindungi dan 

dipelihara, sehingga mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar dan tidak ternilai 

secara materi, yaitu manfaat ekologi dan nilai estetika. 
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