
LAMPIRAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN 
SOSIAL TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN 
SUNGAI 
NOMOR : P.04/V-SET/2009 
TANGGAL : 05 Maret 2009 
 

I.  PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 

Daerah aliran sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sistem alami yang 

menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis maupun 

kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks.  Proses-proses 

biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian dari suatu daur 

hidrologi atau yang dikenal sebagai siklus air.  Sedang kegiatan sosial-ekonomi 

dan budaya masyarakat merupakan bentuk intervensi manusia terhadap sistem 

alami DAS, seperti pengembangan lahan kawasan budidaya.  Hal ini tidak lepas 

dari semakin meningkatnya tuntutan atas sumberdaya alam (air, tanah, dan 

hutan) yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang membawa 

akibat pada perubahan kondisi tata air DAS. 

Perubahan kondisi hidrologi DAS sebagai dampak perluasan lahan kawasan 

budidaya yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi 

tanah dan air seringkali mengarah pada kondisi yang kurang diinginkan, yaitu 

peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan produktivitas lahan, dan 

percepatan degradasi lahan.  Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak 

nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis dan penurunan daya 

dukung lahan, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat 

menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya. Oleh 

karena itu, peningkatan fungsi kawasan budidaya memerlukan perencanaan 

terpadu agar beberapa tujuan dan sasaran pengelolaan DAS tercapai, seperti: 1) 

erosi tanah terkendali, 2) hasil air optimal, dan 3) produktivitas dan daya dukung 

lahan terjaga. Dengan demikian degradasi lahan dapat terkendali dan 

kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.   
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Identifikasi berbagai komponen biofisik hidrologis dan sosial ekonomi 

kelembagaan DAS merupakan kunci dalam program monitoring dan evaluasi 

(monev) kinerja DAS, yaitu dalam upaya mengumpulkan dan menghimpun data 

dan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan evaluasi dalam rangka menjamin 

tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan DAS. Pengumpulan data dan 

informasi tersebut harus dilakukan secara berkala, dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi instrumentasi, informasi, dan komunikasi yang ada, 

misalnya dengan automatic data acquisition system, logger, sistem telemetri, 

teknik penginderaan jauh terkini, dan internet.  Untuk pengolahan dan analisis 

data secara spatial (keruangan) dan temporal (waktu) serta penyajian hasil dari 

monev kinerja DAS maka teknologi sistem informasi geografis (SIG) dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan ini.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun 

Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS sebagai arahan bagi para pelaksana 

pengelola DAS di daerah. Dengan demikian kondisi DAS (biofisik, hidrologis, 

sosial, ekonomi, kelembagaan) dapat dideteksi sedini mungkin sehingga upaya-

upaya pengelolaannya dapat dilakukan secara tepat baik waktu, ruang, maupun 

pelaksanaan kegiatannya oleh para pihak terkait.  

 

B.  Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Maksud penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan dan 

acuan bagi para pelaksana di daerah dalam memantau/memonitor dan 

mengevaluasi kinerja DAS.  Sedang tujuannya adalah untuk memperoleh 

kesamaan persepsi dan pemahaman dari kriteria, indikator, parameter, dan 

standar nilai yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja 

DAS. 

Sasaran penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS adalah 

tersedianya buku panduan untuk mendapatkan informasi kinerja suatu DAS yang 

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan suatu DAS yang 

berbasis permasalahan aktual lapangan. 
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C.  Ruang Lingkup  

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja DAS mencakup: 

1. Monitoring dan evaluasi tata air : curah hujan, debit aliran air sungai, laju 

sedimentasi, dan kualitas air. 

2. Monitoring dan evaluasi penggunaan lahan : penutupan vegetasi, kesesuaian 

penggunaan lahan, erosi-indeks erosi, dan pengelolaan lahan. 

3. Monitoring dan evaluasi sosial : kepedulian individu, partisipasi masyarakat, 

dan tekanan penduduk terhadap lahan. 

4. Monitoring dan evaluasi ekonomi : ketergantungan terhadap lahan, tingkat 

pendapatan, produktivitas lahan, dan jasa lingkungan. 

5. Monitoring dan evaluasi kelembagaan : keberdayaan lembaga lokal/adat, 

ketergantungan masyarakat kepada pemerintah/kemandirian, KISS 

(koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi), dan kegiatan usaha bersama. 

Dengan mengingat kondisi luasan DAS-DAS di Indonesia yang sangat 

beragam, yaitu berkisar dari  < 100.000 ha hingga > 4 juta ha, serta secara 

administratif bisa berada dalam satu wilayah kabupaten, lintas kabupaten dalam 

satu propinsi dan atau lintas propinsi, maka hasil monev kinerja DAS dapat 

digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengolaan DAS untuk satuan 

pengelolaan tingkat DAS/Sub DAS/Sub-sub DAS baik yang berada dalam wilayah 

satu kabupaten maupun lintas kabupaten.  Pemanfaatan hasil monev kinerja 

DAS pada tingkat operasional, maka satuan wilayah yang digunakan maksimal 

setara DAS/Sub DAS/Sub-sub DAS yang berada dalam satu wilayah kabupaten 

dominan (Paimin, dkk., 2006).  Dengan demikian satuan wilayah kegiatan monev 

kinerja DAS berdasarkan hirarki percabangan (ordo) sungai yang dihitung dari 

hulu, maka titik outlet DAS untuk kegiatan monev tersebut dapat dilakukan pada 

alur sungai yang berada pada ordo-4 untuk skala peta 1:25.000 dan atau ordo-3 

untuk skala peta 1:50.000.  Penggunaan satuan kerja kegiatan monev kinerja 

DAS setara wilayah kabupaten dominan dimaksudkan agar basis pengelolaan 

DAS selaras dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi.  
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Kegiatan monev kinerja DAS/Sub DAS sebaiknya dilakukan secara periodik 

sehingga dampak dari adanya kegiatan/pembangunan yang dilakukan di 

DAS/Sub DAS terhadap kelima aspek yang dimonitor dapat diukur. 

 
D. Pengertian-Pengertian 
 

1. Daerah Aliran Sungai (catchment area, watershed) adalah suatu wilayah 

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air 

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas 

di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

2. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya 

melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis kedalam Sub 

DAS – Sub DAS. 

3. Wilayah Sungai (WS) atau wilayah DAS adalah kesatuan wilayah pengelolaan 

sumberdaya air dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang 

luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (200.000 ha). 

4. Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik 

antara sumber daya  alam  dengan   sumber daya manusia  di dalam DAS 

dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam 

bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem DAS serta 

kesejahteraan masyarakat  

5. Pengelolaan DAS terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, 

sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber 

daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan 

kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna 

mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.  

6. Rencana Pengelolaan DAS terpadu adalah konsep pembangunan yang 

mengakomodasikan berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku 

dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana 
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berjangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan 

masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan 

kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan dan pelestarian sumberdaya alam 

air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumberdaya manusia, arahan model 

pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan 

DAS. 

7. Monitoring pengelolaan DAS adalah proses pengamatan data dan fakta yang 

pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap 

masalah : (1) jalannya kegiatan, (2) penggunaan input, (3) hasil akibat 

kegiatan yang dilaksanakan (output), dan (4) faktor luar atau kendala yang 

mempengaruhinya. 

8. Evaluasi pengelolaan DAS adalah proses pengamatan dan analisis data dan 

fakta, yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya mulai dari 

penyusunan rencana program, pelaksanaan program dan pengembangan 

program pengelolaan DAS.  

9. Monitoring dan evaluasi DAS dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh mengenai perkembangan keragaan DAS, yang ditekankan pada 

aspek penggunaan lahan, tata air, sosial ekonomi dan kelembagaan. 

10. Monev kinerja DAS adalah kegiatan pengamatan dan analisis data dan fakta 

yang dilakukan secara sederhana, praktis, terukur, dan mudah dipahami 

terhadap kriteria dan indikator kinerja DAS dari aspek/kriteria pengelolaan 

lahan, tata air, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga “status” atau 

“tingkat kesehatan” suatu DAS dapat ditentukan. 

11. Monev penggunaan lahan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

mengenai perubahan jenis, pengunaan, pengelolaan lahan, tingkat 

kesesuaian penggunaan lahan dan erosi pada suatu DAS/Sub DAS, yang 

bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi lahan terutama menyangkut 

kecenderungan degradasi lahan.  
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12. Monev tata air dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kuantitas, 

kualitas dan kontinuitas aliran air dari DAS/Sub DAS bersangkutan setelah 

dilaksanakan kegiatan pengelolaan DAS.  

13. Monev sosial ekonomi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang 

pengaruh dan hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi dengan 

kondisi sumber daya alam (tanah, air dan vegetasi ) di dalam DAS/Sub DAS, 

yang bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi sebelum 

dan setelah dilaksanakan kegiatan pengelolaan DAS. 

14. Monev kelembagaan pengelolaan DAS dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran tentang kemampuan dan kemandirian masyarakat serta tingkat 

intervensi pemerintah dalam kegiatan pengelolaan DAS.  

15. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan 

tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, 

dan air laut yang berada di darat. 

16. Tata air DAS adalah hubungan kesatuan individu unsur-unsur hidrologis yang 

meliputi hujan, aliran permukaan dan aliran sungai, peresapan, aliran air 

tanah dan evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air 

suatu DAS. 

17. Pemantauan tata air adalah pengamatan dan pengukuran potensi 

sumberdaya air (kuntitas,  kualitas, dan kontinuitas) pada suatu titik 

pengukuran dalam suatu daerah tangkapan air atau DAS secara periodik dan 

terus-menerus. 

18. Aliran air atau limpasan (runoff) sinonim dengan aliran air sungai (stream 

flow), hasil air daerah tangkapan air (catchment yield), yaitu bagian dari air 

hujan (presipitasi) yang mengalir di atas permukaan tanah (surface runoff) 

dan atau di dalam tanah (subsurface runoff) menuju ke suatu sungai. 

19. Debit air (water discharge, Q) adalah volume air yang mengalir melalui suatu 

penampang melintang sungai per satuan waktu, dalam satuan m³/detik. 

20. Volume debit (Q) adalah total volume aliran (limpasan) yang keluar dari 

daerah tangkapan air atau DAS/Sub DAS, dalam satuan mm atau m³. 
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21. Debit puncak atau debit banjir (qp, Qmaks) adalah besarnya volume air 

maksimum yang mengalir melalui suatu penampang melintang suatu sungai 

per satuan waktu, dalam satuan m³/detik. 

22. Debit minimum (Qmin) adalah besarnya volume air minimum yang mengalir 

melalui suatu penampang melintang suatu sungai per satuan waktu, dalam 

satuan m³/detik. 

23. Hasil air (water yield) adalah total limpasan dari suatu daerah pengaliran air 

(drainage basin) yang disalurkan melalui saluran air permukaan dan akuifer 

(reservoir air tanah). 

24. Hujan lebih (rainfall excess) adalah kontribusi curah hujan terhadap limpasan 

permukaan langsung. 

25. Sistem adalah sekumpulan urutan antar hubungan dari unsur-unsur yang 

dialihragamkan (transform), dalam referensi waktu yang diberikan, dari unsur 

masukan yang terukur menjadi unsur keluaran yang terukur. 

26. Erosi adalah pindahnya atau terangkutnya material tanah atau bagian-bagian 

tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh media alami (air/angin). 

27. Sedimentasi adalah proses perpindahan dan pengendapan erosi tanah, 

khususnya hasil erosi permukaan dan erosi parit. Sedimentasi 

menggambarkan material tersuspensi (suspended load) yang diangkut oleh 

gerakan air dan atau diakumulasi sebagai material dasar (bed load).  

28. Hasil sedimen adalah besarnya sedimen yang keluar dari suatu DAS/Sub DAS. 

29. Degradasi DAS adalah hilangnya nilai dengan waktu, termasuk menurunnya 

potensi produksi lahan dan air yang diikuti tanda-tanda perubahan watak 

hidrologi sistem sungai (kualitas, kuantitas, kontinuitas) 

30. Banjir adalah debit aliran sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya 

akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus 

menerus, sehingga air limpasan tidak dapat ditampung oleh alur/palung 

sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah 

sekitarnya.  
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31. Banjir bandang (flash flood) terjadi pada aliran sungai yang kemiringan dasar 

sungainya curam. 

32. Karakteristik DAS adalah gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan 

oleh parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, topografi, tanah, 

geologi, vegetasi, penggunaan lahan, hidrologi, dan manusia. 

33. Koefisien limpasan (C) adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan 

(nisbah) antara besarnya limpasan terhadap besar curah hujan penyebabnya, 

nilainya 0 < C < 1.  Misalnya, nilai C = 0,2, artinya 20 % dari curah hujan 

menjadi limpasan. 

34. Koefisien Regim Sungai (KRS) adalah bilangan yang menunjukkan 

perbandingan antara nilai debit maksimum (Qmaks) dengan nilai debit 

minimum (Qmin) pada suatu DAS/Sub DAS. 

35. Nisbah hantar sedimen (Sediment Delivery Ratio, SDR) adalah bilangan yang 

menunjukkan perbandingan antara nilai total hasil sedimen (ton/ha/th) 

dengan nilai total erosi (ton/ha/th) yang terjadi di daerah tangkapan airnya 

atau DAS/Sub DAS. 

36. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga 

lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan 

peruntukannya sebagai media produksi maupun pengatur tata air. 

37. Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem berbasis komputer yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan 

memanipulasi informasi geografi. 

38. Kepedulian individu adalah kegiatan positip konservasi tanah dan air yang 

dilakukan secara mandiri oleh masyarakat secara individu di suatu wilayah. 

39. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan individu-individu dari masyarakat 

dalam suatu kegiatan konservasi tanah dan air secara bersama-sama di suatu 

wilayah. 

40. Tekanan penduduk terhadap lahan (TP) adalah besarnya kemampuan lahan 

pertanian di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk mendukung 

kehidupan penduduk pada tingkat yang dianggap layak. 
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41. Ketergantungan penduduk terhadap lahan (LQ) adalah besarnya kontribusi 

pendapatan dari sektor pertanian (usaha tani) terhadap total pendapatan 

keluarga. 

42. Tingkat pendapatan adalah besarnya pendapatan keluarga petani yang 

diperoleh selama satu tahun. 

43. Produktivitas lahan adalah besarnya hasil produksi (kg) dari lahan keluarga 

petani per satuan luas per tahun. 

44. Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap 

bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non 

makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada 

kehidupan yang layak. 

45. Keberdayaan lembaga lokal/adat adalah kemampuan/kemandirian lembaga 

lokal/adat untuk melakukan sesuatu atau bertindak dalam kegiatan 

pengelolaan DAS. 

46. KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi) adalah suatu indikator untuk 

memonitor dan mengevaluasi kelembagaan pengelolaan DAS, dimana 

kelembagaan pengelolaan DAS melibatkan multi stakeholders, multi sektor, 

dan multi disiplin. 

47. Kegiatan usaha bersama adalah keberadaan kegiatan usaha bersama oleh 

lembaga-lembaga baik pemerintah maupun lokal yang fungsi dan manfaat 

kegiatan usahanya dapat untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. 
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II. PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI DAS 

 

Daerah aliran sungai sebagai ekosistem alami berlaku proses-proses biofisik 

hidrologis didalamnya dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari suatu 

daur hidrologi atau siklus air (Gambar 1).  

 

 Gambar 1. Daur hidrologi (siklus air) 

 

Jika ekosistem DAS tersebut dipandang sebagai suatu sistem pengelolaan 

maka komponen-komponen DAS bisa dipilah atas faktor-faktor masukan, prosesor, 

dan luaran.  Setiap m ses 

yang telah, sedang, dan akan terjadi dengan melalui monitoring dan evaluasi luaran 

(hasi

asukan ke dalam ekosistem DAS dapat diprakirakan pro

l) dari DAS tersebut.  Gambar 2 menunjukkan skema hubungan antar ekosistem 

di dalam DAS.  
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Gambar 2. Ekosistem DAS sebagai Sistem Pengelolaan 

 

Masukan ke dalam DAS dapat berupa curah hujan yang bersifat alami dan 

manajemen yang merupakan bentuk intervensi manusia terhadap sumberdaya alam 

seperti teknologi yang tertata dalam struktur sosial ekonomi dan kelembagaan. 

Demikian juga DAS, sebagai prosesor dari masukan, karakteristiknya tersusun atas 

faktor-faktor alami : 1) yang tidak mudah dikelola, seperti geologi, morfometri, relief 

makr

g dan sebagainya.  Setiap 

peng

o, dan sebagian sifat tanah; dan 2) yang mudah dikelola, seperti vegetasi, relief 

mikro, dan sebagian sifat tanah.  Luaran dari ekosistem DAS yang bersifat off-site 

(di luar tempat kejadian) berupa aliran air sungai (limpasan), sedimen terangkut 

aliran air, banjir dan kekeringan; sedangkan luaran on-site (setempat) berupa 

produktivitas lahan, erosi, dan tanah longsor. 

Interaksi alam dari vegetasi, tanah, dan air (hujan) disertai dengan intervensi 

manusia melalui penggunaan teknologi akhirnya membentuk berbagai karakteristik 

penggunaan lahan baik berupa lahan hutan maupun lahan non hutan, seperti 

pertanian, perkebunan, pemukiman, perikanan, tamban

gunaan lahan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan tanggapan terhadap air hujan yang jatuh di atasnya sehingga 

menghasilkan keragaman hasil luarannya.  Dengan demikian monev terhadap luaran 

yang berupa monev tata air (hidrologi) dapat dipandang sebagai monev atau 

diagnosis awal dari kesehatan atau kinerja suatu DAS, sementara monev kondisi 

(biofisik/lahan dan sosial ekonomi kelembagaan) DAS merupakan monev lanjut dari 

kinerja DAS. 
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Monitoring diartikan sebagai proses pengamatan data dan fakta yang 

pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap masalah: (1) 

jalan ) penggunaan input, (3) hasil dari akibat kegiatan yang 

 atau kendala yang mempengaruhinya. 

edangkan evaluasi merupakan proses pengamatan dan analisis data dan fakta yang 

ingannya, m suna

m, pela g n gelola

Hasil evaluasi pada pengembangan program akan be mas

penyusunan rencana program pada tahapan berikutnya. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No 52/Kpts-II/2001 

monev dipi one dan monev AS. B  

dengan tujua an ini, maka  yang akan 

adalah monev kinerja DAS, yaitu sistem monev yang dilakukan secar

untuk memperoleh data dan informasi terkait kinerja DAS.  Untuk mempe

dan inform mb mengena ngan kin

khususnya untuk tujuan pe lestari, maka diperlukan

monev DAS yang ditekan ir,  laha

ekonomi, dan kelembagaan a matr

 
Tabel 1. Kriteria dan 

 
KRITERIA INDIKATOR UASI 

nya kegiatan, (2

dilaksanakan (output), dan (4) faktor luar

S

pelaksanaa

progra

nnya dilakukan m

ksanaan pro

enurut kepent

ram, dan pengembanga

ulai dari penyu

program (pen

rguna sebagai 

n rencana 

an DAS). 

ukan bagi 

bahwa 

lah antara m

n penyusun

v kinerja DAS 

 buku pedoman 

pengelolaan D

monev

erkenaan

dilakukan 

a periodik 

roleh data 

asi tentang ga aran menyeluruh 

ngelolaan DAS secara 

i perkemba erja DAS, 

 kegiatan 

kan pada aspek tata a

seperti diuraikan pad

 penggunaan

ik Tabel 1.   

n, social, 

Indikator Kinerja DAS 

PARAMETER STANDAR EVAL KETERANGAN 
1.  Penutupan oleh 

vegetasi (IPL) 
                L V P 
IPL = ----------------- x 100% 

 

IPL > 75% baik 
IPL = 30 - 75% 

deks 
enutupan lahan 

an 

 
utupan lahan 

             Luas DAS sedang 
IPL < 30% jelek 

IPL = in
p
LVP = luas lah
bervegetasi 
permanen 
Informasi dari peta
pen
atau land use 
 

A. Penggunaan 
Lahan 

2.  Kesesuaian 
Penggunaan 
Lahan (KPL) 

= ------------------ x 100% 
           Luas DAS 

L > 75% baik 
40 - 75% 

dang 
KPL < 40% jelek 

 lahan 

n 
adalah RTRW/K dan 
atau pola RLKT 

                L P S 
KPL 
  

KP
KPL = 
se

LPS = luas 
penggunaan
yang sesuai 
Rujukan kesesuaian 
penggunaan laha
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3.  Erosi, Indek 
Erosi (IE) dan 
atau 
Pengelolaan 

---------x100%
          Erosi yg ditoleransi 
 

indakan 
konservasi (P) atau (CP) 

lahan 

            erosi aktual 
KPL = ------------

Pola tanam (C) dan t

IE < 1 baik 
IE > 1 jelek  
 
CP < 0,10 baik 
CP = 0,10-0,50 
sedang 
CP > 0,50 jelek 

 erosi 
merujuk pedoman 
RTL-RLKT 1998  
 

 
n 

998 

Perhitungan

Perhitungan nilai C &
P merujuk Pedoma
RTL-RLKT tahun 
1
 

4. 
Tanah Longsor 
(KTL) 

utupan 
padatan 

edang 
engan Kerawanan Hujan, lereng, geologi, 

sesar/gawir, tanah, pen
lahan, infrastruktur, ke
pemukiman 

KTL < 2,5 baik 
KTL 2,5 – 3,5 s
KTL > 3,5 jelek 

Perhitungan d
cara skoring 
uku sidik cepat B

degradasi subDAS 
(2006) 
 

1. Debit air sungai 

                     Sd 
b. CV = ---------------- x 100% 
             Q rata-rata 

 

dang 
  

CV < 10% baik 
CV > 10% jelek 
   

 

 

 

 

 coefisien varian
Sd = standar deviasi
Data SPAS 

IPA = Indek 

               Q max 
a. KRS = ---------- 
               Q min  

KRS < 50 baik 
KRS = 50-120 se
KRS > 120 buruk

Data SPAS
PU/BRLKT/HPH 
Q = debit sungai 
   

CV =

Penggunaan Air               kebutuhan 
b. IPA = --------------- 
              persediaan 

Nilai IPA semakin kecil
semakin baik 

2. Laju sedimentasi 
(Sy, mm/th))  

Sy = Kadar lumpur terangkut 
dalam aliran air 

Sy < 2 baik 
Sy 2 – 5 sedang 
Sy > 5 jelek 
 

Data SPAS 

3. Kandungan 
pencemar 
(polutan) 

Kadar biofisik kimia Menurut standar yang 
berlaku PP 

Standar baku yang 
berlaku, misal 
20/1990 
 

B. Tata Air 

4. Koefisien 
limpasan (C) 

              Tebal Limpasan 
Koef C = ------------------- 
              Tebal Hujan 

C < 0,25 baik 
C 0,25 -0,50 sedang 
C > 0,50 jelek engukuran erosi 

Data SPAS dan 
perhitungan/ 
p
 

1. 
diri 

si Kepedulian 
individu (KI) 

E Kegiatan positip konservasi 
man

Ada, tidak ada Data dari instan
terkait 
 

C. Sosial 

2. Partisipasi 
masyarakat 

% kehadiran masyarakat dalam 
kegiatan bersama 

inggi 
0-70% sedang 

Dari data 
pengamatan atau 

(PM) 

> 70% t
4
< 40% rendah laporan instansi 

terkait 
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n 

) 

                        L 

TP = 1-2 sedang 
TP > 2 berat n 

pertanian minimal 
utk hidup 

etani 
terhadap populasi 
penduduk DAS 

nduduk 

 
pertanian 
r = Pertumbuhan 
penduduk/thn 

3. Tekanan 
penduduk 
terhadap laha
(TP) 

Indek Tekanan penduduk (TP
                f Po (1 + r)t 
TP = zx  ------------------ 

TP < 1 ringan t = waktu dlm 5 
tahun 
z = luas laha

layak/petani 
f = proporsi p

Po = jml pe
tahun 0 
L = luas lahan

 
1. Ketergantungan 

penduduk 
Kontribusi pertanian terhadap 
total pendapatan keluarga, atau 

LQ = (Mi/M)/(Ri/R) 

, LQ >1 tinggi 
50-75%, LQ 0,5-1 

rendah 
 

n 
etani sample  

tau BPS 
terhadap lahan 
(LQ) 

LQ 

> 75%  

sdng 
< 50%  , LQ<0,5 

D
p

ihitung KK/th

Data dari instansi 
terkait a

2. Tingkat 
pendapatan 
(TD) 

Pendapatan keluarga/tahun Garis kemiskinan BPS Data dari instansi 
terkait atau petani 
sample 
 

3. Produktivitas 
lahan (PL) 

Produksi/ha/thn Menurun, tetap, 
meningkat 

Data BPS atau petani 
sample 
 

D. Ekonomi 

4. Jasa lingkungan  
(JL) (air, wisata, 
iklim mikro, 
umur waduk) 

 

Internalitas dari externalitas 
pembiayaan pengelolaan 
bersama (cost sharing) 

Ada, tidak ada Dalam bentuk pajak, 
retribusi untuk dana 
lingkungan 

1. Pemberdayaan 
lembaga 
lokal/adat (KLL) 

 

Peranan lembaga lokal dalam 
pengelolaan DAS 

Berperan, tidak 
berperan 

Data hasil 
pengamatan 

2. Ketergantungan 
masyarakat 
kepada 
pemerintah 
(KMP) 

Intervensi pemerintah Tinggi, sedang, 
rendah 

Data hasil 
pengamatan 

3. K I S S konflik Tinggi, sedang, 
rendah 

Data hasil 
pengamatan 
 

E.Kelembagaan 

4. Kegiatan usaha 
bersama (KUB) 

Jumlah unit usaha Bertambah, 
berkurang, tetap 

Data dari instansi 
terkait 
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Kerangka logika kinerja pengelolaan DAS didasarkan prinsip, kriteria, dan 

indikator kinerja DAS disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut : 

Tujuan: Kelestarian Pengelolaan

Kelestarian Lingkungan Kelestarian Sosial Ekonomi Kelembagaan 

Penggunaan 
Lahan 

Tata Air 
 

Sosial Ekonomi Kelembagaan 

• Penutupan 
Vegetasi 

• Kesesuaian 
penggunaan 
lahan 

• Indeks erosi 
• Tanah 

longsor 

• Debit air 
sungai 

• Kandungan 
sedimen 

• Kandungan 
pencemar 

• Koefisien 
limpasan 

• Kepedulian 
individu 

• Partisipasi 
terhadap 
lahan 
masyarakat 

• Tekanan 
penduduk 

• Ketergantung
an penduduk 
terhadap 
lahan 

• Tingkat 
pendapatan 

• Produktivitas 
lahan 

• Jasa 
lingkungan 

• KISS 
• Ketergantun

gan masy pd 
pemerintah 

• Keberdayaa
n lembaga 
lokal/adat 

• Kegiatan 
usaha 
bersama 

Kriteria 

Prinsip 

Indikator 

Gambar 3. Kerangka logika kinerja pengelolaan DAS 
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III. MONITORING DAN EVALUASI TATA AIR DAS 

 

Monitoring tata air DAS dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi 

tentang aliran air (hasil air) yang keluar dari daerah tangkapan air (DTA) secara 

terukur, baik kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran airnya.  Untuk mengetahui 

hubungan antara masukan dan luaran di DAS perlu juga dilakukan monitoring data 

hujan yang berada di dalam dan di luar DTA atau DAS/Sub DAS bersangkutan.  

Evaluasi tata air DAS dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan nilai 

luaran (off-site) sebagai dampak adanya kegiatan pengelolaan biofisik yang 

dilaksanakan di dalam DAS, yaitu kondisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil air 

dari DAS/Sub DAS bersangkutan. 

a. Indikator terkait kuantitas hasil air, yaitu debit air sungai (Q) dengan parameter 

nilai koefisien rejim sungai (KRS), indeks penggunaan air (IPA), dan koefisien 

limpasan (C).   

b. Indikator terkait kontinuitas hasil air berupa nilai variasi debit tahunan (CV). 

c. Indikator terkait kualitas hasil air yaitu tingkat muatan bahan yang terkandung 

dalam aliran air, baik yang terlarut maupuan tersuspensi, nilai SDR (nisbah 

hantar sedimen), dan kandungan pencemar (polutan).   

Analisis terhadap kuantitas hasil air dilakukan melalui parameter jumlah air 

mengalir yang keluar dari DAS/Sub DAS pada setiap periode waktu tertentu.  

Muatan sedimen (sediment load) pada aliran sungai merupakan refleksi hasil erosi 

yang terjadi di DTA-nya.  Demikian juga  bahan  pencemar yang terlarut dalam 

aliran air dapat digunakan sebagai indikator asal sumber pencemarnya, apakah 

dampak dari penggunaan pupuk, obat-obatan pertanian, dan atau dari limbah 

rumah tangga dan pabrik/industri.  

Selanjutnya kondisi hasil air dari DAS yang bersangkutan dapat diketahui 

secara time series melalui evaluasi nilai perubahan/kecenderungan parameter-

parameternya dari tahun ke tahun. 
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A. Teknik Monitoring Tata Air 

1. Persiapan 

a. Pembentukan tim kerja kegiatan monev tata air 

Tim merupakan staf teknik dan fungsional BP DAS dengan bidang 

keahlian kehutanan (pengelolaan DAS), pertanian (ilmu tanah, teknik 

tanah dan air), dan atau geografi (hidrologi). 

b. Persiapan administrasi 

Surat Tugas bagi pelaksana untuk kegiatan lapangan, serta kegiatan 

konsultasi, koordinasi, dan penggalian data dan informasi dari parapihak/ 

instansi terkait (BMG, PU-Pengairan/BPSDA, Bapedalda, Pertanian, dll). 

c. Sarana pendukung 

Inventarisasi jenis-jenis bahan dan peralatan yang ada di kantor terkait 

dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan lapangan, 

seperti peta-peta dan alat-alat yang diperlukan.  

2. Bahan dan Alat 

a. Peta DAS/Sub DAS (peta jaringan sungai dan drainase, topografi/kontur) 

b. Perlengkapan untuk peralatan ARR dan AWLR (kertas pias dan tinta) 

c. Blanko pengamatan hujan (P), TMA, debit air (Q), dan debit suspensi (Qs) 

seperti Tabel 2, 3, 4, dan 5 

d. Stasiun penakar hujan (unit penakar hujan tipe manual/ombrometer dan 

otomatis/Automatic  Rainfall Recorder=ARR) 

e. Stasiun Pengamat Arus Sungai (unit SPAS tipe peilskal dan otomatis/ 

Automatic Water Level Recorder=AWLR) 

f. Suspended sampler (pengambil contoh air untuk pengukuran muatan 

sediment dan kualitas air) 

g. Currentmeter (alat pengukur kecepatan aliran sungai) 

h. Alat ukur waktu dan meteran 

3. Penetapan Lokasi Sasaran 

Lokasi sasaran adalah titik outlet (keluaran) dari satuan DTA, DAS, 

Sub DAS, dan atau Sub-sub DAS (DAS Mikro) yang merupakan bagian dari 

DAS prioritas yang ada didalam satu wilayah administrasi (kabupaten). 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta 

tentang gambaran kondisi tata air DAS sesuai indikator-indikator yang ada 

pada SK Menteri Kehutanan No 52 /Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan 

Pengelolaan DAS, yaitu: 

a. Kuantitas air - debit aliran air sungai (Q, KRS=Qmaks/Qmin, IPA, dan 

koefisien limpasan C) 

b. Kontinuitas air (nilai CV)  

c. Kualitas air - kandungan sedimen, SDR dan kandungan pencemar (fisik: 

warna, TDS/total dissolved solid, kekeruhan; kimia: pH, DHL/daya hantar 

listrik, nitrat, sulfat, phospat, potasium, natrium, calsium; dan biologi: 

BOD/biological oxygen demand, COD/chemical oxygen demand). 

Data tata air DAS/Sub DAS dari masing-masing parameter diperoleh 

dari stasiun pengamatan hujan (SPH) dan stasiun pengamatan arus sungai 

(SPAS) yang dipantau secara rutin-kontinyu (harian) untuk selama setahun 

pengamatan (umumnya pengamatan jangka panjang selama 5-10 tahun) 

untuk melihat pengaruh perlakukan/kegiatan yang diterapkan di DAS/Sub 

DAS yang menjadi sasaran kegiatan.  Blanko pengumpulan data hujan (P) 

pada SPH, data tinggi muka air (TMA), debit (Q) dan debit suspensi (Qs) 

disajikan pada Tabel 2, 3, 4 dan 5 berikut ini : 
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Tabel 2.  Blanko pengamatan hujan harian (m) dari stasiun penakar hujan harian 

 

Tgl Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

1             
2             

3             
4             

5             
6             

7             
8             

9             
10             

11             
12             

13             
14             

15             
16             

17             
18             

19             
20             

21             
22             

23             
24             

25             
26             

27             
28             

29             
30             

31             
Jml             

Maks             
Min             

HH             
Jumlah 1 tahun (mm)  
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Tabel 3. Blanko pengamatan tinggi muka air (TMA) harian (m) dari SPAS 
 
 

Tgl Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

Jml             

Maks             

Min             
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Tabel 4. Blanko pengamatan debit air (Q) harian (m3/det atau mm) dari SPAS 
 

Tgl Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
Jml 

(m3/det) 
            

Jml 
(mm) 

            

Maks 
(m3/det) 

            

Min 
(m3/det) 

            

Jumlah 1 tahun (mm)  
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 Tabel 5. Blanko pengamatan debit suspensi (Qs) harian (g/l atau ton/ha) dari SPAS 
 

Tgl Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             

Jml (g/l)             
Jml 

(ton/ha) 
            

Mak 
(ton/ha) 

            

Min 
(ton/ha) 

            

Jumlah 1 tahun (ton/ha)  
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Pada percabangan sungai ke arah hulu, pengamatan aliran air 

sederhana juga perlu dilakukan, terutama untuk mendeteksi kondisi kualitas 

hasil air, seperti tingkat kekeruhan air sungai (kadar lumpur yang terangkut) 

dan tingkat kandungan pencemar.  Data tingkat kekeruhan disini 

dimaksudkan sebagai monev awal untuk mengetahui bagian DTA mana dari 

DAS yang merupakan sumber/asal erosi/pencemar yang lebih besar atau 

lebih kecil.  Contoh pada Gambar 4 menunjukkan bahwa Kali Kawung dan 

Kali Tajum Hulu (dua cabang sungai dari Sub DAS Tajum – DAS Serayu) 

menghasilkan sedimen terangkut yang berbeda sangat nyata (keruh dan 

jernih) diantara keduanya.  Bagian anak sungai yang airnya jernih (Kali 

Kawung) hulunya berasal dari daerah vulkanik (G. Slamet) dengan tekstur 

tanah berpasir, sedang bagian anak sungai yang airnya keruh (Kali Tajum 

Hulu) hulunya berasal dari perbukitan yang terbentuk dari batuan sedimen 

dengan tekstur tanah berlempung.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.    Kondisi Kekeruhan Air Berbeda Pada Dua Cabang Sungai Tajum: Kali 
Kawung dan Kali Tajum Hulu  

 

Aliran air K. Tajum Hulu 

Aliran air K. Kawung 
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B. Teknik Analisis Data 

Analisis data tata air DAS untuk indikator-indiktor kuantitas, kontinuitas, 

dan kualitas hasil air sangat terkait dengan permasalahan-permasalahan : 1) 

banjir dan kekeringan (debit air sungai), yang merupakan indikator dari kuantitas 

dan kontinuitas hasil air; dan 2) tingkat sedimentasi dan kandungan pencemar 

yang merupakan indikator dari kualitas hasil air.  

1. Debit Air Sungai (banjir dan kekeringan) 

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam 

jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar 

dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat 

tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat 

ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan 

menggenangi daerah sekitarnya.  Banjir bandang adalah banjir besar yang 

datang dengan tiba-tiba dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda 

besar seperti kayu dan sebagainya.  Dengan demikian banjir harus dilihat dari 

besarnya pasokan air banjir yang berasal dari air hujan yang jatuh dan 

diproses oleh DTA-nya (catchment area), serta kapasitas tampung palung 

sungai dalam mengalirkan pasokan air tersebut.  Perubahan penutupan lahan 

di DAS dari hutan ke lahan terbuka atau pemukiman, menyebabkan air hujan 

yang jatuh diatasnya secara nyata meningkatkan aliran pemukaan (runoff) 

yang selanjutnya bisa memicu terjadinya banjir di hilir. 

Kekeringan adalah suatu keadaan di mana curah hujan lebih rendah 

dari biasanya/normalnya.  Sebagai contoh menurut BMG, bulan mulai kering 

jika jumlah curah hujan selama satu dasarian (10 harian) kurang dari 50 mm 

dan diikuti oleh dasarian berikutnya atau kurang dari 150 mm/bulan yang 

merupakan nilai impasnya dengan laju evapotranspirasi rata-rata bulanan. 

Istilah kering disini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana curah 

hujannya sedikit.  Sementara yang disebut tahun kering, yaitu tahun di mana 

kejadian kering di Indonesia terjadi sebagai akibat kuatnya tekanan udara di 

Benua Australia.  Sedang istilah tahun ENSO, yaitu tahun di mana kekeringan 

akibat fenomena global El Nino Southern Oscillation (ENSO) terjadi, serperti 
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kekeringan pada tahun 1965, 1969, 1972, 1977, 1982, 1987, 1991, 1994, 

dan 1997.  

Kekeringan pertanian adalah sebagai suatu periode dimana lengas 

tanah tidak cukup memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga 

pertumbuhannya tetap, bahkan tanaman mati.  Definisi kekeringan hidrologis 

adalah suatu periode di mana aliran sungai di bawah normal dan atau bila 

tampungan air untuk waduk tidak ada (habis). Kekeringan sosial ekonomi 

adalah hasil proses fisik yang terkait dengan aktivitas manusia yang terkena 

dampak kekeringan.  

Dengan mengacu pada definisi banjir dan kekeringan seperti 

disebutkan diatas, maka penilaian indikator debit air sungai (banjir dan 

kekeringan) di DAS menggunakan nilai parameter koefisien regim sungai 

(KRS), indeks penggunaan air (IPA), koefisien limpasan (C), dan  koefisien 

variansi (CV). 

a. Koefisien Regim Sungai (KRS) 

1. Koefisien regim sungai (KRS) adalah perbandingan antara debit 

maksimum (Qmaks) dengan debit minimum (Qmin) dalam suatu DAS. 

KRS = 
minQ

Qmaks
 

Ket : Q_maks (m3/det) = debit harian rata-rata (Q) tahunan 
tertinggi  

Q_min (m3/det)   = debit harian rata-rata (Q) tahunan 
terendah  

Data Qmaks dan Qmin diperoleh dari nilai rata-rata debit harian (Q) 

dari hasil pengamatan SPAS di DAS/SubDAS yang dipantau. Klasifikasi 

nilai KRS untuk menunjukkan karakteristik tata air DAS disajikan pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Klasifikasi Nilai KRS 

No Nilai KRS Kelas Skor 
1 < 50 Baik 1 
2 50 – 120 Sedang 3 
3 > 120 Jelek 5 
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Nilai KRS yang tinggi menunjukkan kisaran nilai Q_maks dan Q_min 

sangat besar, atau dapat dikatakan bahwa kisaran nilai limpasan pada 

musim penghujan (air banjir) yang terjadi besar, sedang pada musim 

kemarau aliran air yang terjadi sangat kecil atau menunjukkan 

kekeringan.  Secara tidak langsung kondisi ini menunjukkan bahwa 

daya resap lahan di DAS/Sub DAS kurang mampu menahan dan 

menyimpan air hujan yang jatuh dan air limpasannya banyak yang 

terus masuk ke sungai dan terbuang ke laut sehingga ketersediaan air 

di DAS/Sub DAS saat musim kemarau sedikit. 

2. Koefisien regim sungai (KRS) adalah perbandingan antara debit 

maksimum (Qmaks) dengan debit andalan. Cara perhitungan sebagai 

berikut : 

KRS = Qmaks/Qa

 Qa   = 0,25 x Qrerata 

Ket : Qmaks (m3/det) = debit harian rata-rata (Q) tahunan tertinggi  

Qa (m3/det)     = debit andalan 

Qrerata             = debit rata-rata bulanan lebih dari 10 tahun 

Klasifikasi nilai KRS untuk menunjukkan karakteristik tata air DAS 

disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Klasifikasi Nilai KRS 

No Nilai KRS Kelas Skor 
1 0 < KRS ≤ 5  Sangat Baik 1 
2 5 < KRS ≤10 Baik 2 
3 10 < KRS ≤ 15 Sedang 3 
4 15 < KRS ≤ 20 Agak Jelek 4 
5 > 20 Jelek 5 

 

Nilai KRS yang tinggi menunjukkan bahwa kisaran nilai limpasan pada 

musim penghujan (air banjir) yang terjadi besar, sedang pada musim 

kemarau aliran air yang terjadi sangat kecil atau menunjukkan 

kekeringan.  Secara tidak langsung kondisi ini menunjukkan bahwa 

daya resap lahan di DAS/Sub DAS kurang mampu menahan dan 
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menyimpan air hujan yang jatuh dan air limpasannya banyak yang 

terus masuk ke sungai dan terbuang ke laut sehingga ketersediaan air 

di DAS/Sub DAS saat musim kemarau sedikit. 

 
b.  Indeks Penggunaan Air (IPA) 

Perhitungan indeks penggunaan air dibagi 2 cara, yaitu :   

1.  Perbandingan antara kebutuhan air dengan persediaan air yang ada di 

DAS. 

IPA = 
Persediaan
Kebutuhan

 

Ket : - Kebutuhan air (m3 atau mm) = jumlah air yang dikonsumsi 

untuk berbagai keperluan/penggunaan lahan di DTA selama 

satu tahun (tahunan) misalnya untuk pertanian, rumah tangga, 

industri dll. 

 - Persediaan air (m3 atau mm), dihitung dengan cara langsung, 

yaitu dari hasil pengamatan volume debit (Q, mm) pada SPAS 

serta jumlah curah hujan rata-rata tahunan (P, mm) di DTA. 

Penilaian kebutuhan air untuk tanaman didekati dengan menggunakan 

nilai evapotranspirasi (ET) dari berbagai jenis vegetasi yang ada di 

DTA.  

Perkiraan kebutuhan air pada berbagai penggunaan lahan dan jenis 

vegetasi disajikan pada Tabel 8, 9 dan 10.    

2. Perbandingan total kebutuhan air dengan debit andalan 

 IPA = total kebutuhan air 
                        Qa 

Ket : -  total kebutuhan air = kebutuhan air untuk irigasi + DMI +  
penggelontoran kota 

 
- DMI = domestic, municiple, industry 

- Qa = debit andalan 
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Tabel 8. Perkiraan kebutuhan air pada berbagai penggunaan lahan 

 
No. Jenis Penggunaan Lahan Kebutuhan air (mm/th) Keterangan 
1. Sawah irigasi 1 kali panen 1.200  

Sawah irigasi 2 kali panen 2.400 
Sawah 1 kali panen + palawija 2.000 

2. Tegal palawija 1.350 Jagung, kacang, dan 
singkong 

3. Hutan daun jarum 1.250  
4. Hutan daun lebar 1.000  
5. Pemukiman 1.200 Kepadatan 550 

jiwa/km2

80 liter/orang/hari 
Sumber : Dumairi (1992), Asdak (1995), dan Coster (1938). 

 

Tabel 9. Nilai evapotranspirasi beberapa jenis tanaman 
 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Coster (1938) 

Jenis Vegetasi Nilai Evapotranspirasi (mm/th) 
Kirinyu (Chromolena odorata) 
   Subur 
   Sedang 
   Kurus 
Alang-alang 
   di Bogor (curah hujan tinggi) 
   di Jateng dan Jatim (curah hujan rendah) 
Lamtoro (Leucaena leucosephala) 
   di Bogor (curah hujan tinggi) 
   di dataran rendah (musim kemarau kering) 
Akasia (Acacia villosa) 
   di Bogor (curah hujan tinggi) 
   di Jateng dan Jatim 
Sengon (Albizia falcataria) di Bogor 
Tegakan Teh 
Karet di Bogor 
Bambu pada tanah subur 
Jati (Tectona grandis) 
   Subur 
   Sedang 
   Kurang 

 
2900 

1600 – 2000 
1000 

 
1750 
1000 

 
4673 
3000 

 
2400 
1600 
2300 
900 
1300 
3000 

 
1300 – 1400 
800 – 1000 
1100 – 1200 
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Tabel 10.  Nilai evapotranspirasi (ET) dalam % terhadap hujan pada berbagai jenis 
vegetasi (diukur dengan lisimeter) 

Jenis pohon 
Lama 

Penelitian 
(tahun) 

Curah 
hujan 
(mm) 

Nilai ET 
(% dari hujan) Sumber 

P. merkusii 
E. urophylla 
S. walichii 
S. macrophylla 
E. deglupta 
E. alba 
E. trianta 
A. mangium 
S. pinanga 
Sonokeling 
C. callothirsus 
A. decuren 
Al. excelsa mor 
1. Telekan 
2. Kirinyu 
3. Pakis 
4. Rumput 
Campuran (1 s/d 4) 
1. P. javanica 
2. F. congesta 
3. C. mucunoides 
Campuran (1 + 3) 
Campuran (2 + 3)  

1 – 8 
1 – 8 
1 – 8 
1 – 6 
1 – 3 
1 – 3 
1 – 3 
1 – 4 
1 – 4 
1 – 4 
1 – 3 
1 – 3 
1 – 3 
1 – 2 
1 – 2 
1 – 2 
1 – 2 
1 – 2 

1 
1 
1 
1 
1 

3056 
3056 
3056 
4016 
3136 
3136 
3136 
3465 
3465 
3465 
3402 
3402 
3402 
3106 
3106 
3106 
3106 
3106 
3092 
3092 
3092 
3092 
3092 

64,5 
36,9 
22,9 
57,7 
52,9 
52,4 
53,4 
68,8 
33,3 
41,7 
44 
46 
42 

51,5 
55,4 
55,1 
57,6 
57,7 
49,3 
53,7 
55,8 
64 
68 

Pudjiharta 
(1986) 
 
 
Pudjiharta 
(1992) 
 
 
Pudjiharta 
(1991) 
 
Pudjiharta 
dan Irfan B.P. 
(1988) 
 
Pudjiharta 
(1991) 

 
 
 

Pudjiharta 
(1992) 

Sumber : Pudjiharta (1995) 

Klasifikasi Indeks Penggunaan Air (IPA) suatu DAS disajikan pada Tabel 
11 sebagai berikut : 

Tabel  11. Klasifikasi nilai Indeks Penggunaan Air (IPA) 

No Nilai IPA Kelas Skor 
1 ≤ 0,5 Baik 1 
2 0,6 – 0,9 Sedang 3 
3 ≥ 1,0 Jelek 5 

 
Nilai IPA suatu DAS dikatakan baik jika jumlah air yang digunakan di DAS 

masih lebih sedikit dari pada potensinya sehingga DAS masih 

menghasilkan air yang keluar dari DAS untuk wilayah hilirnya, sebaliknya 

dikatakan jelek jika jumlah air yang digunakan lebih besar dari potensinya 

sehingga volume air yang dihasilkan dari DAS untuk wilayah hilirnya 

sedikit atau tidak ada.  Indikator IPA dalam pengelolaan tata air DAS 

sangat penting kaitannya dengan mitigasi bencana kekeringan tahunan di 

DAS. 
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c. Koefisien Limpasan (C) 

Koefisien limpasan adalah perbandingan antara tebal limpasan tahunan 

(Q, mm) dengan tebal hujan tahunan (P, mm) di DAS atau dapat 

dikatakan berapa persen curah hujan yang menjadi limpasan (runoff) di 

DAS. 

C = 
Ptahunan
Qtahunan

 

Ket :  Q (mm) = tebal limpasan tahunan 

P (mm) = tebal hujan tahunan  

 
Tebal limpasan (Q) diperoleh dari volume debit (Q, dalam satuan m3) dari 

hasil pengamatan SPAS di DAS/Sub DAS selama satu tahun dibagi dengan 

luas DAS/Sub DAS (ha atau m2) yang kemudian dikonversi ke satuan mm. 

Sedangkan tebal hujan tahunan (P) diperoleh dari hasil pencatatan pada 

SPH baik dengan alat Automatic Rainfall Recorder (ARR) dan atau 

ombrometer.  

Klasifikasi koefisien limpasan (C) disajikan pada Tabel .12.  

Tabel  12. Klasifikasi koefisien limpasan (C) tahunan 

No Nilai C Kelas Skor 
1 < 0,25 Baik 1 
2 0,25 – 0,50 Sedang 3 
3 0,51 – 1,0 Jelek 5 

 

Koefisien C suatu DAS/Sub DAS, misalnya: menunjukkan nilai sebesar 0,4 

maka berarti 40 % dari air hujan yang jatuh di DAS/Sub DAS menjadi air 

limpasan langsung (direct runoff).  Jika DAS/Sub DAS tersebut seluruhnya 

di beton atau di aspal maka nilai koefisien C DAS/Sub DAS tersebut 

besarnya 1 (satu) yang artinya 100% air hujan yang jatuh di DAS/Sub 

DAS menjadi air limpasan langsung.  Perlu dicatat bahwa nilai pada Tabel 

6 adalah nilai air limpasan tahunan riil (direct runoff, DRO), yaitu nilai 

total runoff (Q) setelah dikurangi dengan nilai aliran dasar (base flow, 

BF), atau dalam bentuk persamaannya: DRO = Q – BF.  Perhitungan 
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aliran dasar (BF) untuk nilai BF harian rata-rata bulanan = nilai Q rata-

rata harian terendah saat tidak ada hujan (P = 0). Apabila nilai aliran 

dasar diikutsertakan dalam perhitungan maka nilai koefisien limpasan (C) 

DAS/Sub DAS besarnya bisa lebih dari 1 (>1).  Hal ini karena meskipun 

tidak hujan, misalnya pada saat musim kemarau, aliran air di sungai 

masih ada, yaitu merupakan bentuk dari aliran dasar. Oleh karena itu 

dalam melakukan evaluasi dengan indikator nilai “C” harus lebih hati-hati, 

yaitu menggunakan nilai direct runoff-nya. 

 
d. Koefisien Variansi (CV) 

Koefisien variansi (CV) adalah gambaran kondisi variasi dari debit aliran 

air (Q) tahunan dari suatu DAS.    

CV = 
rataQrata

Sd
−

 x 100 % 

Ket :   Sd             = standar deviasi data debit (Q) tahunan dari SPAS 

  Qrata-rata   = data debit rata-rata tahunan dari SPAS.  

Jika variasi debit (Q) tahunan kecil maka kondisi debit (Q) dari tahun ke 

tahun tidak banyak mengalami perubahan.  Di sisi lain, jika variasi debit 

(Q) tahunan besar maka kondisi debit (Q) dari tahun ke tahun banyak 

mengalami perubahan, yang menunjukkan kondisi DAS/Sub DAS yang 

kurang stabil, misalnya disebabkan perubahan penggunaan lahan dan 

atau pola penggunaan air di DAS, kejadian El Nino dan La Nina.  

Klasifikasi nilai CV disajikan pada Tabel  13.  

 
Tabel 13. Klasifikasi nilai CV 

No Nilai CV Kelas Skor 
1 < 0,1 Baik 1 
2 0,1 – 0,3 Sedang 3 
3 > 0,3 Jelek 5 
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3. Sedimentasi dan Kandungan Pencemar 

a.   Tingkat Sedimentasi 

Sedimentasi adalah jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air 

oleh aliran air sungai yang berasal dari hasil proses erosi di hulu, yang 

diendapkan pada suatu tempat di hilir dimana kecepatan pengendapan 

butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutannya. 

Dari proses sedimentasi, hanya sebagian material aliran sedimen di 

sungai yang diangkut keluar dari DAS, sedang yang lain mengendap di 

lokasi tertentu di sungai selama menempuh perjalanannya. 

Indikator terjadinya sedimentasi dapat dilihat dari besarnya kadar lumpur 

dalam air yang terangkut oleh aliran air sungai, atau banyaknya endapan 

sedimen pada badan-badan air dan atau waduk. Makin besar kadar 

sedimen yang terbawa oleh aliran berarti makin tidak sehat kondisi DAS. 

Besarnya kadar muatan sedimen dalam aliran air dinyatakan dalam 

besaran laju sedimentasi (dalam satuan ton atau m3 atau mm per tahun). 

Laju sedimentasi harian pada SPAS dapat dihitung dengan rumus: 

            Qs = 0.0864 x C x Q 

     Ket :  Qs (ton/hari)    =  debit sedimen  

              C (mg/l)          =  kadar muatan sedimen  

  Q (m3/dt)         =  debit air sungai  

Kadar muatan sedimen dalam aliran air diukur dari pengambilan contoh 

air pada berbagai tinggi muka air (TMA) banjir saat musim penghujan. Qs 

dalam ton/hari dapat dijadikan dalam ton/ha/th dengan membagi nilai Qs 

dengan luas DAS.  Selanjutnya nilai Qs dalam ton/ha/th dikonversikan 

menjadi Qs dalam mm/tahun dengan mengalikannya dengan berat jenis 

(BJ) tanah menghasilkan nilai tebal endapan sedimen.  Berat jenis tanah 

sebaiknya diukur berdasarkan analisis sifat fisik tanah di daerah yang 

bersangkutan. Sebagai gambaran Berat Jenis tanah pada berbagai 

macam tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 14.  Sedang klasifikasi 

tingkat sedimentasi disajikan pada Tabel 15. 
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Tabel 14.  Berat Jenis tanah rata-rata dan kisarannya pada berbagai      
tekstur tanah 

No. Tekstur Tanah Berat Jenis  (g/cm3) 
1. Pasir (sandy) 1,65  (1,55 – 1,80) 
2. Lempung berpasir (sandy loam) 1,50  (1,40 – 1,60) 
3. Lempung (loam) 1,40  (1,35 – 1,50) 
4. Lempung berliat (clay loam) 1,35  (1,30 – 1,40) 
5. Liat berdebu (silty clay) 1,30  (1,25 – 1,35) 
6. Liat (clay) 1,25  (1,20 – 1,30) 

     Sumber : Beasley & Huggins (1991). 

Pengukuran hasil sedimen (Sy) dapat digunakan untuk 

memperkirakan besarnya erosi dari DTAnya, yaitu dengan cara membagi nilai 

sedimen dengan nilai nisbah atau ratio penghantaran sedimen (Sedinent 

Delivery Ratio/SDR) seperti pada Tabel 16.  

 
Tabel 15.  Klasifikasi tingkat sedimentasi 

No Sedimentasi (mm/th) Kelas Skor 
1 < 2 Baik 1 
2 2 – 5 Sedang 3 
3 > 5 Jelek 5 

 

Nilai erosi dari hasil sedimen di SPAS dihitung dengan persamaan : 

A   =   Sy 
          SDR  

Ket :   A (mm/th atau ton/th) = nilai erosi 

Sy (mm/th atau ton/th) = hasil sedimen di SPAS 

SDR = rasio penghantaran sedimen 

 
Tabel 16. Hubungan antara luas DAS dengan rasio penghantaran sedimen 

No Luas DAS (ha) Rasio penghantaran sedimen (%) 
1. 10  53 
2. 50 39 
3. 100 35 
4. 500 27 
5. 1.000 24 
6. 5.000 15 
7. 10.000 13 
8 20.000 11 
9. 50.000 0,85 
10. 2.600.000 0,49 

Sumber: SK. No. 346/Menhut-V/2005 (Kriteria Penetapan Urutan Prioritas DAS) 
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b. Tingkat Kandungan Pencemar 

Tingkat pencemaran air DAS dievaluasi dengan melihat parameter 

kualitas air atau mutu air dari suatu badan air atau aliran air di sungai. 

Kondisi kualitas air menurun terjadi jika nilai unsur-unsur sifat fisika, 

kimia, dan biologi air telah melebihi nilai ambang batas standarnya. 

Kondisi kualitas air tersebut dipengaruhi oleh jenis penutupan vegetasi, 

limbah buangan domestik, industri, pengolahan lahan, pola tanam, dan 

lain-lain). 

Berdasarkan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana disajikan tabel 17, 

kriteria mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu : 

Kelas I  : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air 
baku air minum, dan atau peruntukan lain yang 
memper-syaratkan mutu air yang sama dengan 
kegunaan tersebut  

Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan 
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 
memper-syaratkan mutu air yang sama dengan 
kegunaan tersebut  

Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 
untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan 
lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama 
dengan kegunaan tersebut  

Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk  
mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain 
yang memper-syaratkan mutu air yang sama 
dengan kegunaan tersebut  
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Tabel 17. Kriteria Mutu Air berdasarkan Kelas 
KELAS PARAMETER SATUAN 

I II III IV 
KETERANGAN 

FISIKA 
Temperatur °c Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari keadaan 

alamiahnya 
Residu terlarut mg/l 1000 1000 1000 2000  
Residu Tersuspensi mg/l 50 50 400 400 Bagi pengolahan air minum secara 

konvesional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/l 
KIMIA ANORGANIK 
pH  6 - 9 6 - 9 6 - 9 5 - 9 Apabila secara alamiah di luar rentang 

tersebut, maka ditentukan berdasarkan 
kondisi alamiah 

BOD mg/l 2 3 6 12  
COD mg/l 10 25 50 100  
DO mg/l 6 4 3 0 Angka Batas Minimum 
Total Fosfat sbg P mg/l 0,2 0,2 1 5  
NO3 sebagai N mg/l 10 10 20 20  
NH3 – N mg/l 0,5 (-) (-) (-) Bagi perikanan, kandungan amonia bebas 

untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/l sebagai 
NH3 

Arsen mg/l 0,05 1 1 1  
Kobalt mg/l 0,2 0,2 0,2 0,2  
Barium mg/l 1 (-) (-) (-)  
Boron mg/l 1 1 1 1  
Selenium mg/l 0,01 0,05 0,05 0,05  
Kadmium mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01  
Khrom (VI) mg/l 0,05 0,05 0,05 0,01  
Tembaga mg/l 0,02 0,02 0,02 0,2 Bagi pengolahan air minum secara 

konvensional, Cu ≤ 1 mg/l 
Besi mg/l 0,3 (-) (-) (-) Bagi pengolahan air minum secara 

konvensional, Fe ≤ 5 mg/l 
Timbal mg/l 0,03 0,03 0,03 1 Bagi pengolahan air minum secara 

konvensional, Pb ≤ 0,1 mg/l 
Mangan mg/l 0,1 (-) (-) (-)  
Air Raksa mg/l 0,001 0,002 0,002 0,005  
Seng mg/l 0,05 0,05 0,05 2 Bagi pengolahan air minum secara 

konvensional, Zn ≤ 5 mg/l  
Khlorida mg/l 600 (-) (-) (-)  
Sianida mg/l 0,02 0,02 0,02 (-)  
Fluorida mg/l 0,5 1,5 1,5 (-)  
Nitrit Sebagai N mg/l 0,06 0,06 0,06 (-) Bagi pengelolaan air minum secara 

konvensional, NO2N ≤ 1 mg/l 
Sulfat mg/l 400 (-) (-) (-)  
Khlorin bebas mg/l 0,03 0,03 0,03 (-) Bagi ABAM tidak dipersyaratkan 
Belerang Sebagai H2S mg/l 0,002 0,002 0,002 (-) Bagi pengolahan air minum secara 

konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/l 
MIKROBIOLOGI 
Fecal coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 2000 
Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 

Bagi pengelolaan air minum secara 
konvensional, Fecal coliform ≤ 2000 jml/ 
100 ml dan total coliform ≤ 10000 jml/ 
100 ml 

RADIOAKTIVITAS 
Gross A Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1  
Gross B Bq/l 1 1 1 1  
KIMIA ORGANIK 
Minyak dan Lemak ug/L 1000 1000 1000 (-)  
Detergen sebagai MBAS ug/L 200 200 200 (-)  
Senyawa Fenol sbg Fenol ug/L 1 1 1 (-)  
BHC ug/L 210 210 210 (-)  
Aldrin/Dieldrin ug/L 17 (-) (-) (-)  
Chlordane ug/L 7 (-) (-) (-)  
DDT ug/L 2 2 2 2  
Heptachlor dan 
Heptachlor epoxide 

ug/L 18 (-) (-) (-)  

Lindane ug/L 56 (-) (-) (-)  
Methoxyclor ug/L 35 (-) (-) (-)  
Endrin ug/L 1 4 4 (-)  
Toxaphan ug/L 5 (-) (-) (-)  
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Keterangan : 
mg = miligram 
ug = Mikrogram 
ml = Mili liter 
L = Liter 
Bq = Bequerel 
MBAS = Methylene Blue Active Substance 
ABAM = Air Baku untuk Air Minum 
Logam berat merupakan logam terlarut 
Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO. 
Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih  
dari nilai yang tercantum. 
Nilai DO merupakan batas minimum. 
Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk,  
Parameter tersebut tidak dipersyaratkan  
Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan 
Tanda < adalah lebih kecil 

 

Indikator kualitas air pada monev tata air DAS dari suatu badan air/aliran 

air sungai, yaitu:  

1) fisik : warna, TDS/total dissolved solid, turbidity/kekeruhan 

2) kimia : pH, DHL/daya hantar listri/konduktivitas, nitrat (N), sulfat 

(SO4), phospat (P), chlorida (Cl)  

3)  biologi : DO/disolved oxygen (oksigen terlarut). 

Pengukuran dan pengambilan sampel kualitas air dilakukan dengan 

menempatkan suspended sampler pada suatu badan air, air sumur, dan 

atau air limpasan permukaan pada SPAS/stasiun pemantau pada periode 

waktu tertentu.  Pemantauan dan pengambilan sampel air dapat 

dilakukan secara otomatis menggunakan multi parameter water quality 

(alat pengukur kualitas air digital/logger) atau secara manual dengan 

botol/jerigen (ukuran 1,5 – 2,0 liter) untuk periode waktu tertentu. 

Pengambilan contoh air untuk air sungai saat kejadian banjir, sebaiknya 

dilakukan pada saat sebelum puncak banjir, saat puncak banjir, dan saat 

setelah air banjir turun.  Sedangkan saat tidak ada banjir, contoh air 

diambil berdasarkan kondisi muka air sungai rata-rata baik pada musim 

penghujan dan atau musim kemarau.  Penentuan periode waktu 

pengambilan contoh air ini penting dilakukan, khususnya untuk bisa 
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mendapatkan gambaran kondisi kualitas air pada musim kemarau, musim 

penghujan, dan saat banjir.  Untuk parameter-parameter tertentu, seperti 

pH, DHL, DO, kekeruhan, dan warna sebaiknya dilakukan analisis on si e 

saat pengambilan sample atau jika dibawa ke laboratorium tidak kurang 

dari 24 jam.  Jenis botol sampel digunakan, teknik pengepakan, waktu 

penyimpanan sebelum sampel air dikirim ke laboratorium juga dapat 

berpengaruh terhadap kualitas hasil analisisnya.  Sampel air yang telah 

dikumpulkan secepat mungkin harus segera dibawa ke laboratorium 

untuk dianalisis sesuai dengan parameter-parameter yang diinginkan. 

Kategori dan skor untuk penilaian indikator tingkat kandungan pencemar 

– fisik, kimia, dan biologi disampaikan pada Tabel 18. 

t

 
      Tabel 18.  Klasifikasi nilai skor parameter-parameter kualitas air 
 

No Parameter Kualitas Air Nilai Kelas 
A Fisik:   
1. Warna - Jernih/tdk berwarna 

- Agak berwarna/tdk bau 
- Berwarna/berbau 

Baik 
Sedang 

Jelek 
2. TDS atau Total Padatan 

Terlarut (mg/l) 
- ≤1000 
- 1001- 2000 
- > 2000 

Baik 
Sedang 

Jelek 
3. Turbidity atau Kekeruhan  

(NTU) 
- ≤ 5 
- 5 – 25 
- > 25 

Baik 
Sedang 

Jelek 
B Kimia:   
1. pH - 6,5 – 7,5 

- 5,5 – 6,5 / 7,5 – 8,5 
- < 5,5 / > 8,5 

Baik 
Sedang 

Jelek  
2. DHL atau Konduktivitas 

(µmhos/cm) 
- ≤ 500 
- 500 – 2000 
- > 2000 

Baik 
Sedang 

Jelek 
3. Nitrat sbg N (mg/l) - ≤ 10 

- 11 – 20 
- > 20 

Baik 
Sedang 

Jelek 
4. Sulfat (mg/l) - ≤ 100 

- 100 – 400 
- > 400 

Baik 
Sedang 

Jelek 
5. Posfat sbg P (mg/l) - ≤ 1 

- 1 – 5 
- > 5 

Baik 
Sedang 

Jelek 

 37



No Parameter Kualitas Air Nilai Kelas 
6. Klorida/Cl (mg/l) - ≤ 250 

- 250 – 600 
- > 600 

Baik 
Sedang 

Jelek 
C Biologi:   
1. DO/oksigen terlarut (mg/l) - ≥ 6 

- 3 – 6 
- < 3 

Baik 
Sedang 

Jelek 
Keterangan: Nilai Skor Kelas Baik = 1, Sedang = 3, dan Buruk = 5 
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IV. MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN DAS 

 

Monitoring dan evaluasi penggunaan lahan dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat kerentanan dan potensi lahan pada DAS/Sub DAS sebagai akibat alami 

maupun dampak intervensi manusia terhadap lahan, misalnya oleh erosi.  Erosi 

tanah adalah pengelupasan permukaan tanah oleh energi air, angin, es atau agen 

geologis lainnya seperti gravitasi.  Indonesia sebagai daerah tropis basah umumnya 

erosi tanah disebabkan oleh energi air (hujan).  Energi air hujan mengikis tanah 

dalam bentuk : tetes air hujan (rain drop), baik secara langsung maupun dalam 

bentuk air lolos tajuk dan aliran batang pohon (through fall dan stemflow), serta 

limpasan air permukaan.  Interaksi antara tanah dan air hujan tersebut dapat 

menimbulkan berbagai bentuk erosi yaitu: 

1.  Hujan dan limpasan permukaan, menghasilkan erosi percik (splash erosion), 

erosi lapis (sheet/interill erosion) dan erosi alur (rill erosion) 

2.  Limpasan permukaan terkonsentrasi, menimbulkan morfoerosi seperti erosi 

jurang (gully erosion), erosi tebing sungai (stream bank e osion), dan erosi tepi 

jalan. 

r

3.  Air bawah tanah, menyebabkan erosi lubang saluran (tunnel erosion) dan gerak 

masa tanah (mass movement) atau tanah longsor (land slide). 

Pada awal kegiatan, monev penggunaan lahan dilakukan pada seluruh 

parameter lahan, baik yang alami maupun parameter yang mudah dikelola.  Namun 

untuk tahap selanjutnya, monitoring parameter alami, seperti topografi/fisiografi 

lahan, tidak perlu dilakukan setiap waktu karena bersifat relatif tidak banyak 

berubah. Sedangkan monev parameter-parameter yang dinamis dan dapat dikelola 

pada suatu DAS/Sub DAS, meliputi: indeks penutupan lahan oleh vegetasi (IPL), 

kesesuaian penggunaan lahan (KPL), indeks erosi (IE), pengelolaan lahan (PL) dan 

kerentanan tanah longsor (KTL) perlu dilakukan secara periodik. Data yang 

dikumpulkan dalam monev penggunaan lahan adalah data dari hasil observasi di 

lapangan yang ditunjang dengan data dari sistim penginderaan jauh dan data 

sekunder. Tujuan monev penggunaan lahan adalah untuk mengetahui perubahan 
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kondisi lahan di DAS terkait ada tidak adanya kecenderungan lahan tersebut 

terdegradasi dari waktu ke waktu.  

Monev penggunaan lahan terhadap indikator bentuk erosi yang lain yang 

berupa gerak masa tanah, seperti tanah longsor, perlu dilakukan tersendiri karena 

dari pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tanah longsor memiliki dampak baik 

di tempat kejadiannya (on site) maupun di hilirnya (off site), yang dapat 

menyebabkan kerugian yang cukup besar baik materiil maupun jiwa.  Ancaman 

bencana gerak masa tanah berupa tingkat kerentanan tanah longsor (KTL) di DAS 

harus dideteksi/dimonitor secara dini, sehingga kemungkinan kerugian akibat 

bencana yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. 

 
A. Teknik Pengumpulan Data 

1. Persiapan 

a. Pembentukan Tim Kerja 

Tim merupakan staf teknis dan fungsional BPDAS dengan bidang keahlian 

kehutanan (manajemen hutan dan pengelolaan DAS), pertanian (tanah 

dan pengelolaan lahan), dan geografi (geomorfologi dan penginderaan 

jauh)  

b. Persiapan administrasi:  

Surat tugas bagi pelaksana untuk kegiatan (survei) lapangan, serta 

kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penggalian data dan informasi dari 

parapihak/ instansi terkait (Bakosurtanal, PU-Tata ruang, Baplan/BPKH, 

LAPAN, Bappeda, Bapedalda, Pertanian-Kehutanan, dll.) 

c. Sarana pendukung 

Inventarisasi jenis-jenis bahan dan peralatan yang ada di kantor terkait 

dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan lapangan, 

seperti peta-peta dan alat-alat yang diperlukan.  

2. Bahan dan Alat 

a. Peta DAS/Sub DAS (peta penutupan lahan, penggunaan lahan, 

pengelolaan halan, kawasan hutan, kemiringan lahan, bentuk lahan, 

geologi, tanah, rencana tata ruang wilayah, sebaran hujan/erosivitas) 
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b. Citra satelit (jenis dan waktu pengambilannya) untuk pemutakhiran data 

liputan lahan dan informasi dasar pada penyusunan peta tematik 

(penutupan lahan). 

c. Perangkat GIS/SIG (sebagai alat bantu dalam analisis data dan peta) 

d. Peralatan survey lapangan (bor tanah, kertas pH, larutan H2SO4, meteran, 

teropong, abneylevel, kompas, pisau, kamera, timbangan lapangan). 

e. Blanko pengamatan (tanah, penutupan lahan aktual, pengelolaan lahan, 

morfoerosi, fisiografi lahan/geomorfologi, geologi/batuan) sebagaimana  

Tabel 19 berikut : 

 
Tabel 19. Blanko pengamatan tanah, penutupan dan pengelolaan lahan, topografi, 

geomorfologi, dan geologi 
 

                    DAS/SubDAS/Sub-subDAS : . . . . . . . . .     Unit Lahan No:  
 

No Parameter Sub Parameter Nilai Keterangan 
1 Tanah    
  a. Jenis    
  b. Tekstur   
  c. Kedalaman solum (cm)   
  d. Kedalaman regolit (m)   
  e. Nilai K   
  f. Kelas kemampuan lahan   
     

2 Penutupan & pengelolaan 
lahan 

   

  a. Jenis penutupan    
  b. Pola tanam   
  c. Luas vegetasi permanen (ha)   
  d. Jenis pengelolaan   
  e. Nilai CxP   
  f. Kebutuhan air (ET, mm)   
     

3 Topografi    
  a. Kemiringan lereng (%)   
  b. Nilai LS   
     

4 Geomorfologi    
  a. Bentuk lahan (landform)   
     

5 Geologi    
  a. Struktur geologi   
  b. Jenis batuan dasar   
  c. Keberadaan patahan/sesar/ gawir   
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3. Penetapan Sasaran Lokasi 

Lokasi sasaran kegiatan monev lahan adalah wilayah lahan DAS dari 

satuan DTA, DAS, Sub DAS, dan atau Sub-sub DAS (DAS Mikro) yang 

merupakan bagian dari DAS prioritas yang ada didalam satu wilayah 

administrasi (kabupaten). 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk mendukung monitoring kriteria 

penggunaan lahan DAS meliputi indikator-indikator : 

a. Indeks penutupan lahan oleh vegetasi (IPL)  

b. Kesesuaian penggunaan lahan (KPL)  

c. Tingkat Erosi-Indeks Erosi (IE)  

d. Pengelolaan lahan (PL)  

e. Kerawanan tanah longsor (KTL). 

Pengumpulan data kriteria lahan diawali dengan membagi peta 

DAS/Sub DAS menjadi peta satuan lahan (unit lahan) yang merupakan hasil 

overlay (tumpangsusun) dari peta bentuk lahan, peta tanah, peta kelas 

lereng, dan peta penutupan lahan aktual.  Peta ”unit lahan” DAS/Sub DAS 

adalah satuan analisis untuk menghitung parameter-parameter lahan seperti 

IPL, KPL, IE, PL, dan KTL sebagaimana diuraikan pada Gambar 5 dan Gambar 

6. 

Data yang perlu dihimpun untuk monev kerentanan tanah longsor 

(KTL) meliputi hujan harian, lereng, jenis geologi, keberadaan sesar/gawir/ 

patahan, tanah (kedalaman regolit), penutupan lahan, kepadatan 

pemukiman, dan keberadaan prasarana jalan. 
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B. Teknik Analisis Data 

Monev penggunaan lahan DAS ditujukan untuk mengetahui perubahan 

kondisi lahan yang sedang terjadi serta dampaknya pada degradasi lahan di DAS. 

Indikator-indikator monev penggunaan lahan DAS meliputi :  

1. Indeks Penutupan Lahan oleh Vegetasi (IPL) 

Monev terhadap penutupan lahan oleh vegetasi di DAS adalah untuk 

mengetahui indeks penutupan lahan (IPL) dari luas lahan bervegetasi 

permanen yang ada di DAS. 

IPL = 
DASLuas

LVP
_

 x 100 % 

Ket :  LVP (ha) = luas lahan bervegetasi permanen  

Luas_DAS (ha) = luas DTA atau DAS yang menjadi sasaran  

LVP diperoleh dari peta penutupan lahan aktual dan atau analisis foto udara 

atau citra satelit terbaru yang meliput wilayah DAS.  Vegetasi permanen yang 

dimaksudkan adalah tanaman tahunan seperti vegetasi hutan dan atau kebun 

yang dapat berfungsi lindung dan atau konservasi, dimana keberadaan 

vegetasi tersebut di DAS tidak dipanen dan atau ditebang.  Klasifikasi nilai 

IPL disajikan pada Tabel 20. 

Tabel  20. Klasifikasi nilai Indeks Penutupan Lahan 

 
No Nilai IPL (%) Kelas Skor 
1 > 75 Baik 1 
2 30 – 75 Sedang 3 
3 < 30 Jelek 5 
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2. Kesesuaian Penggunaan Lahan (KPL) 

Monev kesesuaian penggunaan lahan (KPL) DAS adalah untuk 

mengetahui kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang 

wilayah (RTRW) dan atau zona kelas kemampuan lahan dan yang ada di 

DAS. 

KPL = 
DASLuas

LPS
_

 x 100 % 

Ket :  LPS (ha) = luas penggunaan lahan yang sesuai di DAS 

Luas_DAS (ha) = luas DTA atau DAS yang menjadi sasaran  

Penilaian LPS didasarkan pada kesesuaian antara penggunaan lahan aktual 

(sesuai jenisnya) dengan RTRW (kawasan lindung dan kawasan budidaya), 

dan atau klas kemampuan lahan (klas I s/d. VIII).  Cara penilaian LPS 

dilakukan dengan overlay peta penggunaan lahan aktual dengan peta 

RTRWK, atau peta Klas Kemampuan Lahan, untuk melihat tingkat 

kesesuaiannya. Klasifikasi nilai KPL disajikan pada Tabel 21. 

Tabel 21.  Klasifikasi nilai Kesesuaian Penggunaan Lahan 

 
No Nilai KPL (%) Kelas Skor 
1 > 75 Baik 1 
2 40 – 75 Sedang 3 
3 < 40 Jelek 5 

 

3. Indeks erosi (IE)  

Monev indeks erosi (IE) pada DAS bertujuan untuk mengetahui 

besarnya erosi aktual terhadap nilai batas erosi yang bisa ditoleransi di DAS. 

IE = 
T
A

 x 100 % 

Ket :  A (ton/ha/th) = nilai erosi aktual  

         T (ton/ha/th) = nilai toleransi erosi  
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a.  Nilai erosi aktual (A) dihitung dengan dua cara, yaitu : 

- cara langsung, yaitu hasil sedimen (ton/ha/th) yang diperoleh dari hasil 

pengamatan SPAS dibagi dengan SDR  

- cara tidak langsung (prediksi), yaitu dengan menggunakan persamaan 

USLE (Universal Soil Loss Equation), yaitu : 

A = RKLSCP  

Ket : R = faktor erosivitas hujan 

 K = faktor erodibilitas tanah 

 L = faktor panjang lereng 

 S = faktor kemiringan lereng 

 C = faktor pengelolaan tanaman 

 P = faktor tindakan konservasi tanah 

 

b. Nilai erosi yang masih dapat ditoleransi (T) dihitung dengan dua cara : 

- Metoda Thompson (1957),  yang didasarkan pada sifat-sifat tanah dari 

sebaran jenis tanah yang ada di DAS, seperti kedalaman solum tanah, 

jenis batuan (lunak dan keras), serta permeabilitas tanah (tabel 22). 

- Berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah pada lahan kering dari 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 tahun 2000 (Tabel 23).  

- Metoda Hammer (1981), yang menggunakan konsep kedalaman 

ekivalen (depth eqivalen) dan umur guna (resources li e) tanah (Tabel 

24) 

f

  T =     DEi – Dmin + SFR  
                      RL 
 
Ket :  T (mm/th) = erosi yang masih dapat dibiarkan 

 DEi  (mm) = kedalaman ekivalen  

DEi = Di x nilai faktor kedalaman 

Di (mm) = kedalaman efektif tanah 

 RL (tahun) = umur guna tanah  

SFR = laju pembentukan tanah = 0,5 mm/th 
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Kedalaman ekivalen (DEi) adalah kedalaman tanah yang setelah mengalami 

erosi produktivitasnya berkurang 60% dari produktivitas tanah yang tidak 

tererosi. 

Kedalaman efektif tanah/effective soil depth (Di) adalah kedalaman tanah 

sampai suatu lapisan (horison) yang menghambat pertumbuhan akar 

tanaman.  Nilai ini didapatkan dari hasil survei tanah.   

Umur guna tanah (RL) adalah jangka waktu yang cukup untuk memelihara 

kelestarian tanah. Sedangkan nilai  faktor kedalaman adalah gabungan 

menurunnya sifat fisik dan kandungan unsur hara yang menyebabkan erosi. 

Nilai ini tergantung jenis tanah dan didapatkan dari tabel 23 . 

 
 Tabel 22. Kriteria penetapan nilai erosi yang dapat dibiarkan  

 
No. Sifat tanah dan sub stratum Nilai T (ton/ha/th) 
1. Tanah dangkal di atas batuan  1,12 
2. Tanah dalam di atas batuan 2,24 
3.  Tanah dengan lapisan bawahnya (sub soil) padat, di atas 

substrata yang tidak terkonsolidasi (telah mengalami pelapukan) 
4,48 

4. Tanah dengan lapisan bawahnya berpermeabilitas lambat, di atas 
bahan yang tidak terkonsolidasi 

8,96 

5. Tanah dengan lapisan bawahnya berpermeabilitas sedang, di 
atas bahan yang tidak terkonsolidasi 

11,21 

6. Tanah yang lapisan bawahnya permeabel (agak cepat), di atas 
bahan yang tidak terkonsolidasi 

13,45 

Sumber : Thompson, 1957 dalam Arsyad, 1989 
 

         Tabel 23. Kriteria Baku Kerusakan Tanah Lahan Kering  Akibat Erosi Air (Nilai T) 
 

Ambang Kritis Erosi Tebal Tanah 
(cm) ton/ha/th mm/10 th 
< 20 >0,1 - <1 >0,2 - <1,3 

20 - <50 1 - <3 1,3 - <4 
50 - <100 3 - <7 4,0 - <9,0 
100 – 150 7 – 9 9,0 – 12 

>150 >9 >12 
                Sumber: PP No 150 Tahun 2000.  
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Tabel 24. Nilai faktor kedalaman 30 sub order tanah 

Harkat kemerosotan sifat fisik  kimia No. Sub Order 
Fisika Kimia 

Nilai faktor kedalaman tanah 

1. Aqualf S R 0,90 
2. Udalf S R 0,90 
3. Ustalf S R 0,90 
4. Aquent S R 0,90 
5. Arent R R 1,00 
6. Fluvent R R 1,00 
7. Orthent R R 1,00 
8. Psmamment R R 1,00 
9. Andept R R 1,00 
10. Aquept R S 0,95 
11. Tropept R R 1,00 
12. Alboll T S 0,75 
13. Aquoll S R 0,90 
14. Rendoll S R 0,90 
15. Udoll R R 1,00 
16. Ustoll R R 1,00 
17. Aquox R T 0,90 
18. Humox R R 1,00 
19. Orthox R T 0,90 
20. Ustox R T 0,90 
21. Aquod R T 0,90 
22. Ferrod R S 0,95 
23 Humod R R 1,00 
24. Orthod R S 0,95 
25. Aquult S T 0,80 
26. Humult R R 1,00 
27. Udult S T 0,80 
28. Ustult S T 0,80 
29. Udert R R 1,00 
30. Ustert R R 1,00 
Sumber : Hammer (1981) dalam Arsyad (1989) 
 

Klasifikasi nilai Indeks Erosi disajikan pada Tabel 25. 

Tabel 25.  Klasifikasi nilai  Indeks Erosi 

No Nilai IE (%) Kelas Skor 
1 < 50 Baik 1 
2 50 – 100 Sedang 3 
3 > 100 Jelek 5 

 

Contoh perhitungan nilai indeks erosi (IE), dengan prediksi erosi 

aktual (A) menggunakan metode USLE dan nilai toleransi erosi (T) 

menggunakan kriteria baku kerusakan tanah lahan kering akibat erosi air :  
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• Metode USLE 
Diketahui suatu DAS mikro di desa Kadipaten DAS Citanduy Hulu dengan 3 

jenis penggunaan lahan luasnya 20 ha. Komposisi lahan di DAS mikro tersebut untuk 
tegal 12 ha (60%), sawah 2 ha (10%), dan hutan 6 ha (30%). Curah hujan bulanan 
rata-rata untuk bulan Januari s/d Desember, masing-masing sebesar 296 mm, 210 
mm, 185 mm, 120 mm, 95 mm, 40 mm, 5 mm, 10 mm, 18 mm, 98 mm, 286 mm, dan 
260 mm. 

Pada lahan tegal telah dilakukan prakterk konservasi tanah berupa teras baik 
10 %, teras tradisional 30 %, dan sisanya (60 %) hanya berupa guludan; Jenis dan 
pola tanaman umumnya jagung+kacang tanah---kacang tanah---ketela pohon; Jenis 
tanah latosol dengan cirri-ciri: a) % debu + pasir halus = 65 %, b) % pasir 5 %, c) % 
bahan organic 2 %, d) struktur tanah granular halus, dan e) permeabilitas tanah = 
lambat sampai sedang; Kemiringan lereng rata-rata 40 % dengan panjang lereng 
rata-rata 120 m; Kedalaman solum tanah rata-rata 40 cm. 

Pada lahan sawah yang berteras umumnya dalam 1 tahun dapat ditanami 
padi sebanyak 2 kali setelahnya bera; Jenis tanah alluvial dengan ciri-ciri: a) % 
debu + pasir halus = 80 %, b) % pasir 4 %, c) % bahan organic 3 %, d) struktur 
tanah granular sangat halus, dan e) permeabilitas tanah = lambat; Kemiringan 
lereng rata-rata 21 % dan panjang lereng rata-rata 40 m; Kedalaman solum tanah 
rata-rata 60 cm. 

Pada lahan hutan umumnya belum ada praktek konservasi tanah; Jenis 
penutupannya berupa hutan sekunder tanpa tanaman bawah; Jenis tanah lithosol-
latosol dengan ciri-ciri: a) % debu + pasir halus = 52 %, b) % pasir 28 %, c) % 
bahan organic 5 %, d) struktur tanah granular kasar, dan e) permeabilitas tanah = 
cepat; Kemiringan lereng rata-rata 45 % dan panjang lereng rata-rata 50 m; 
Kedalam solum tanah rata-rata 25 cm. 

Tentukan nilai indeks erosi (IE) dari lahan seluas 20 tersebut. Tingkat erosi 
diprediksi dengan metode USLE. 

 
Perhitungan: 

 
Tingkat erosi  A = RKLSCP 

 
Faktor R, 
Nilainya dihitung dengan metode Lenvain, Rb = 2.21 x (Pb)1.36, karena data hujan 
yang tersedia adalah data hujan bulanan. Hasil perhitunga nilai R untuk rata-rata 1 
tahun adalah sebesar 1058 dari total hujan tahunan rata-rata sebesar 1623 mm. 

 
Bulan  Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Jml 

P 296 210 185 120 95 40 5 10 18 98 286 260 1623 
R 222 139 117 65 47 15 0.9 2.2 4.9 49 211 186 1058 

 
 

Faktor K,  
 

1. Lahan Tegal 
   Ciri-ciri : a) % debu + pasir halus = 65 %, b) % pasir 5 %, c) % bahan organic 2 

% (=2), d) struktur tanah granular halus (=2), dan e) permeabilitas tanah  lambat 
sampai sedang (=4). Dengan menggunakan nomograph maka dapat diperoleh 
nilai K = 0.51 
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2. Lahan Sawah 
   Ciri-ciri : a) % debu + pasir halus = 80 %, b) % pasir 4 %, c) % bahan organic 3 

% (=3), d) struktur tanah granular sangat halus (=1), dan e) permeabilitas tanah 
lambat (=5). Maka dengan menggunakan nomograph diperoleh nilai K = 0.48 

3. Lahan Hutan 
   Ciri-ciri: a) % debu + pasir halus = 52 %, b) % pasir 28 %, c) % bahan organic 

5 % (=4), d) struktur tanah granular kasar (3), dan e) permeabilitas tanah cepat 
(=1). Maka dengan menggunakan nomograph diperoleh nilai K = 0.26. 

 
Faktor LS.  
1. Lahan Tegal 

L= 40 m dengan S = 40 %,  
LS = 14.5               (dengan menggunakan chart) 
LS = 1.35 x  6.74 = 9.1  (metode McCool) 

2. Lahan Sawah 
L= 150 m dengan S = 21 %, 
LS = 9.5                (dengan menggunakan chart) 
LS = 2.61 x 3.95 = 10.3 (metode McCool) 

3. Lahan Hutan 
L= 50 m dengan S = 45 %, 
LS = 19                 (dengan menggunakan chart) 
LS = 1.5 x 7.39 = 11.1              (metode McCool) 
 

Faktor C, 
1. Lahan Tegal 

Pola jagung+kacang tanah//kacang tanah//ketela pohon 
Nilai C = (0.4 + 0.4 + 0.7)/3 = 0.5  

2. Lahan Sawah 
Pola padi//padi//bera 
Nilai C = (0.05 + 0.05 + 1.0) = 0.35 

3. Lahan Hutan 
Hutan sekunder tanpa tanaman bawah 
Nilai C = 0.03 

 
Faktor P, 
1. Lahan Tegal 

Teras bik (10%) + teras tradisional (30%) + guludan (60%) 
Nilai P = (0.04 x 10%) + (0.4 x 30%) + (0.5 x 60%) = 0.424 

2. Lahan Sawah 
Teras bangku, P = 0.04 

3. Lahan Hutan 
Tanpa praktek konservasi tanah, P = 1 

 
Hasil Nilai Prediksi Erosi:  A = R K L S C P 

 
1. Lahan tegal = 1058 x 0.51 x 9.1 x 0.5 x 0.424 = 1041 ton/ha/th 
2. Lahan sawah = 1058 x 0.48 x 10.3 x 0.35 x 0.04 =73.2 ton/ha/th 
3. Lahan hutan = 1058 x 0.26 x 11.1 x 0.03 x 1 = 91.6 ton/ha/th  

 
Nilai prediksi erosi pada unit lahan seluas 20 ha dengan komposisi tegal 60%, sawah 
10%, dan hutan 30%, maka rata-rata tahunan tingkat erosinya  
= (1041 x 60%) + (73.2 x 10%) + (91.6 x 30%) 
=  659.4 ton/ha/th 

 

 51



• Nilai Tingkat Erosi yang Diijinkan (Tolerasi Nilai Erosi) untuk: 
1. Lahan tegal 

Tebal solum 40 cm, maka nilai T = 4 ton/ha/th 
2. Lahan sawah 

Tebal solum 60 cm, maka nilai T = 6 ton/ha/th 
3. Lahan hutan 

Tebal solum 25 cm, maka nilai T = 2 ton/ha/th 
 

Nilai T tertimbang untuk unit lahan seluas 20 ha adalah 
= (4 x 60%) + (6 x 10%) + (2 x 30%) 
= 3.6 ton/ha/th 

 
                      Nilai Erosi         659.4 t/ha/th 

• Nilai Indeks Erosi (IE) = ------------------ =  ------------------- = 183.2 
                                  Nilai-T           3.6 t/ha/th 
 

Nilai Indeks Erosi > 1, maka lahan di DAS tersebut dalam kondisi yang jelek. 
 

4.  Pengelolaan Lahan (PL) 

Penilaian indikator pengelolaan lahan (PL) adalah tingkat pengelolaan 

lahan dan vegetasi di DAS, merupakan perkalian antara faktor penutupan 

lahan/pengelolaan tanaman (C) dengan faktor praktek konservasi 

tanah/pengelolaan lahan (P). 

PL = C x P 

   CxP = ∑ (Ai x CPi )/A 

Ket : CP = Nilai tertimbang pengelolaan lahan dan tanaman pada DAS tertentu 

CPi = Nilai pengelolaan lahan dan tanaman pada unit lahan ke i 

Ai  = Luas unit lahan ke i (ha) pada DAS tertentu 

A  = Luas DAS (ha ) 

Penentuan nilai faktor C dan P sebagai indikator pengelolaan lahan 

dilakukan seperti pada penentuan nilai faktor C dan P pada persamaan USLE, 

yaitu dengan mengidentifikasi jenis penutupan lahan dan cara 

pengelolaannya (pola dan sistem tanam) dari peta penutupan lahan aktual di 

DAS/Sub DAS.  Peta penutupan lahan dan cara pengelolaannya (C dan P) 

yang diperoleh dari peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) dan atau hasil analisis 

citra satelit harus sudah dikoreksi (uji lapangan).  Citra satelit yang dapat 

digunakan sebaiknya yang memiliki resolusi sedang, misalnya citra SPOT 4 

atau SPOT 5, dan akan lebih baik jika telah tersedia citra dengan resolusi 
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tinggi seperti IKONOS atau QuickBird.  Citra satelit dengan resolusi rendah 

seperti Landsat ETM atau TM terbaru juga bisa dipakai jika citra yang 

resolusinya sedang-tinggi tidak tersedia. Selain menggunakan citra satelit, 

analisis penutupan lahan dan praktek konservasi tanah aktual (C dan P) yang 

juga cukup detil informasinya adalah menggunakan foto udara terbaru 

dengan skala 1:10.000 – 1:20.000.  Untuk mendapatkan tingkat ketelitian 

nilai penutupan dan pengelolaan lahan yang lebih baik, maka harus dilakukan 

cek lapangan dari obyek-obyek yang dianalisis agar tingkat akurasinya 

meningkat. Nilai faktor C dan P atau CP untuk berbagai jenis penutupan dan 

pengelolaan lahan disajikan pada Tabel 26. Klasifikasi nilai penutupan lahan 

(PL) atau CP disajikan pada Tabel 27. 

Tabel 26. Variasi Nilai C dan P untuk berbagai penutupan lahan 

No Jenis Perlakuan Nilai CP 
1   Teras Bangku 

- Konstruksi bagus 
- Konstruksi sedang 
- Konstruksi jelek  

0,37 
0,04 
0,15 
0,35 

2 Teras tradisional 0,40 
3 Teras koluvial pada strip rumput atau bambu 

- Konstruksi bagus 
- Konstruksi jelek 

0,50 
0,04 
0,40 

4 Hillside ditch atau field pits 0,30 
5 Rotasi Crotalaria sp (legume) 0,60 
6 Mulsa (sersah atau jerami 6 ton/ha/th) 

- Mulsa (sersah atau jerami 3 ton/ha/th) 
- Mulsa (sersah atau jerami 1 ton/ha/th) 

0,30 
0,50 
0,80 

7 Kontur cropping, kemiringan < 8 %  
- Kontur cropping, kemiringan 9 – 20 % 
- Kontur cropping , kemiringan > 20 % 

0,50 
0,75 
0,90 

8 Teras bangku dengan tanaman kacang tanah 0,009 
9 Teras bangku dengan tanaman maize dan mulsa jerami 4 ton/ha  0,006 
10 Teras bangku dengan tanaman sorgum-sorgum 0,012 
11 Teras bangku dengan tanaman maize 0,048 
12 Teras bangku dengan kacang tanah 0,053 
13 Strip rumput Bahia (3 tahun) pada tanaman Citonella  0,00 
14 Strip rumput Brachiaria (3 tahun ) 0,00 
15 Strip rumput Bahia (1 tahun ) pada tanaman kedele 0,02 
16 Strip crotalaria pada tanaman kedele 0,111 
17 Strip crotalaria pada tanaman padi gogo 0,34 
18 Strip crotalaria pada tanaman kacang tanah 0,398 
19 Strip maize dan kacang tanah,mulsa dari sersah  0,05 
20 Teras gulud dengan penguat teras 0,50 
21 Teras gulud, dengan tanaman bergilir padi dan maize  0,013 
22 Teras gulud,, sorgum - sorgum  0,041 
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No Jenis Perlakuan Nilai CP 
23 Teras gulud, singkong 0,063 
24 Teras gulud, maize – kacang tanah  0,006 
25 Teras gulud, pergiliran kacang tanah – kedele 0,105 
26 Teras gulud, padi – maize 0,012 
27 Teras bangku, maize – singkong /kedele 0,056 
28 Teras bangku, sorgum –sorgum 0,024 
29 Teras bangku, kacang tanah 0,009 
30 Teras bangku, tanpa tanaman  0,039 
31 Strip Crotalaria pada tanaman sorgum-sorgum 0,264 
32 Strip Crotalaria pada tanaman kacang tanah/singkong  0,405 
33 Strip Crotalaria pada tanaman padi gogo/singkong 0,193 
34 Strip rumput pada tanaman padi gogo 0,841 
35 Alang-alang permanen 0,02 
36 Semak belukar  0,01 
37 Hutan reboisasi tahun ke 2 0,1 
38 Hutan sekunder 0,1 
39 Hutan primer sedikit sersah 0,005 
40 Hutan primer banyak sersah 0,001 

 

Tabel 27.  Klasifikasi nilai Penutupan Lahan (PL) atau CP 

 
No Nilai PL atau CP Kelas Skor 
1 < 0,075 Baik 1 
2 0,075 – 0,20 Sedang 3 
3 > 0,20 Jelek 5 

 

5. Kerentanan Tanah Longsor (KTL) 

Untuk melakukan monev kerentanan tanah longsor menggunakan 

formulasi kerentanan tanah longsor (KTL) seperti pada Tabel 28.  Penilaian 

kerentanan tanah longsor di DAS didasarkan atas faktor alami dan 

manajemen.   

a.  Indikator pada faktor alami, yaitu: 

- hujan harian kumulatif 3 hari berurutan 

- lereng lahan 

- geologi (batuan) 

- keberadaan sesar/patahan 

- kedalaman regolit 

c. Indikator pada faktor manajemen, yaitu:  

- penggunaan lahan 
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- infrastruktur (jalan dan pemukiman) 

- kepadatan penduduk pada lahan pemukiman.  

      Tabel  28.  Formulasi nilai Kerentanan Tanah Longsor (KTL) 
 

No Parameter/Bobot Besaran Kategori Nilai Skor 
A ALAMI (60%)    

a Hujan harian kumulatif 
3 hari berurutan (mm/3 
hari) 
(25%) 

< 50 
50-99 

100-199 
200-300 

>300 

Rendah 
 Agak Rendah  

Sedang 
Agak Tinggi 

Tinggi 

1 
2 
3 
4 
5 

b Lereng lahan (%) 
(15%) 

<15 
15-24 
25-44 
45-65 
>65 

Rendah 
 Agak Rendah  

Sedang 
Agak Tinggi 

Tinggi 

1 
2 
3 
4 
5 

c Geologi (Batuan) 
 (10%) 

Dataran Aluvial 
Perbukitan Kapur 
Perbukitan Granit 

Perbukitan Bat. sedimen 
Bkt Basal-Clay Shale 

Rendah  
Agak Rendah  

Sedang 
Agak Tinggi 

Tinggi 

1 
2 
3 
4 
5 

d Keberadaan sesar/ 
patahan/gawir    
(5%) 

Tidak ada  
 

Ada 

Rendah  
 

Tinggi 

1 
 

5 
e Kedalaman tanah 

(regolit) sampai 
lapisan kedap (m) 
 (5%) 

< 1 
1-2 
2-3 
3-5 
>5 

Rendah  
Agak Rendah  

Sedang 
Agak Tinggi 

Tinggi 

1 
2 
3 
4 
5 

B MANAJEMEN  (40%)    
a Penggunaan Lahan 

(20%) 
Hutan Alam 

Semak/Blkar/Rumput Hut 
Tan/Perkebunan 

Tegal/Pekarangan 
Sawah/Pemukiman 

Rendah  
Agak Rendah  

Sedang 
Agak Tinggi 

Tinggi 

1 
2 
3 
4 
5 

b Infrastruktur (jika 
lereng <25% = skore 
1) 
 (15%) 

Tak ada jalan memotong 
lereng 

Lereng terpotong jlan 

Rendah  
 

Tinggi 

1 
 

5 

c Kepadatan 
Pemukiman (org/km2)   
(jika lereng <25% = 
skore 1) 
 (5%) 

<2000 
2000-5000 

5000-10000 
10000-15000 

>15000 

Rendah  
Agak Rendah  

Sedang 
Agak Tinggi 

Tinggi 

1 
2 
3 
4 
5 

Sumber: Paimin dkk (2006) 
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Untuk penentuan nilai KTL, masing-masing indikator pada faktor alami 

dan manajemen tersebut diberikan nilai dan bobot sesuai dengan perannya 

sebagai penyebab tanah longsor.  Teknik perhitungannya adalah menilai 

masing-masing parameter pada indikator KTL dengan nilai tertimbang dari 

jumlah hasil kali nilai skor dan nilai bobot dibagi 100 dari setiap unit/satuan 

lahan yang ada di DAS.  Klasifikasi nilai KTL disajikan pada Tabel 29.  Dengan 

demikian dalam satu unit/satuan lahan kemungkinan mengalami kerawanan 

terhadap erosi permukaan dan atau tanah longsor bisa dievaluasi.  

Tabel 29.  Klasifikasi nilai Kerawanan Tanah Longsor 

No Nilai Kerawanan Tanah Longsor Kelas Skor 
1 < 2,5 Rendah 1 
2 2,5 – 3,5 Sedang 3 
3 > 3,5 Tinggi 5 
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V. MONITORING DAN EVALUASI SOSIAL DAS 

 

Kegiatan monev sosial DAS dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

kondisi penghidupan (livelihood) masyarakat serta pengaruh hubungan timbal balik 

antara faktor-faktor sosial masyarakat dengan kondisi sumber daya alam (tanah, air 

dan vegetasi) di dalam DTA (DAS/Sub DAS).  Perilaku sosial masyarakat yang 

merupakan nilai-nilai yang secara sekuensial akan mempengaruhi kebutuhan dan 

keinginan, penentuan tujuan, penentuan alternatif-alternatif rencana, pembuatan 

keputusan, dan tindakan yang membentuk pola penggunaan lahan berupa masukan 

teknologi rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) di dalam DAS.  Sebaliknya 

kondisi alami yang ada di DAS juga dapat mempengaruhi perilaku (nilai-nilai) sosial 

masyarakat.  

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan monev sosial DAS adalah untuk 

mengetahui perubahan atau dinamika nilai-nilai sosial masyarakat sebelum, selama 

dan setelah adanya kegiatan pengelolaan DAS, baik secara swadaya maupun melalui 

program bantuan. Dinamika sosial tersebut akan mencerminkan tingkat 

pengetahuan, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam melestarikan 

sumberdaya alam DAS 

Data yang dikumpulkan dalam monev sosial DAS, meliputi indikator-indikator: 

kepedulian individu (KI), partisipasi masyarakat (PM), dan tekanan penduduk (TP). 

 
A. Teknik Pengumpulan Data 

1. Persiapan 

a. Pembentukan Tim Kerja 

 Tim merupakan staf teknis dan fungsional BPDAS dengan bidang 

keahlian ilmu-ilmu sosial (sosiologi-antropologi-budaya), sosiologi 

kehutanan, pertanian (sosek/agribisnis), dan geografi manusia (sosial-

kependudukan) 

b. Persiapan administrasi 

 Surat Tugas bagi pelaksana untuk kegiatan (survei) lapangan, serta 

kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penggalian data dan informasi dari 
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parapihak/ instansi terkait (Dinas Kehutanan-Pertanian-Perkebunan, PU-

Tata ruang, Perhutani, Bappeda, BPS, kantor Kecamatan/Desa, dll.). 

c. Sarana pendukung 

 Inventarisasi jenis-jenis bahan dan peralatan yang ada di kantor terkait 

dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan lapangan, 

seperti buku laporan, buku statistik, peta administrasi dan DAS, serta alat-

alat lain yang diperlukan.  

 
2. Bahan dan Alat 

a. Peta DAS/Sub DAS, serta peta administrasi, penggunaan lahan, 

kependudukan, dan budaya. 

b. Buku data/laporan terkait aspek sosial (kepedulian individu, partisipasi, 

dan tekanan penduduk/TP). 

c. Blanko pengamatan (aspek sosial) seperti Lampiran 30. 

 
Tabel 30.  Blanko pengamatan sosial dan ekonomi 

 
Kabupaten/Kecamatan/Desa : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DAS/SubDAS/Sub-subDAS : . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .              Unit Lahan No: 

No Parameter Sub Parameter Nilai Keterangan 
1 Kependudukan    
  a. Jumlah penduduk   
  b. Jumlah penduduk usia kerja   
  c. Kepadatan penduduk (org/km2)   
  d. Kepadatan pddk agraris (org/km2)   
  e. Distribusi mata pencaharian   
  f. Kepemilikan lahan rata-rata (ha)   
  g. Laju pertumbuhan penduduk   
  h. Jumlah & rata2 anggota KK (org/KK)   

2 Ekonomi    
  a. Jenis tanaman dan luasannya (ha)   
  b. Pola & jenis usaha tani   
  c. Produksi tanaman semusim (kg/ha/th)   
  d. Produksi tanaman tahunan (…./ha/th)   
  e. Teknik KTA/RLKT yg diterapkan   
  f. Input usaha tani (Rp./ha)   
  g. Outpu usaha tani (Rp./ha)   
  h. hasil non-usaha tani (Rp./KK/th)   
  i. Jasa (pajak) lingkungan   

3 Sosial    
  a. Tingkat kepedulian   
  b. Tingkat partisipasi - kehadiran   
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3. Sasaran Lokasi 

Lokasi sasaran kegiatan monev sosial adalah lahan wilayah DAS dari 

satuan DTA) Sub-sub DAS (DAS Mikro), Sub DAS, dan atau DAS, yang 

merupakan satuan wilayah administrasi bagian dari DAS prioritas yang ada 

didalam satu wilayah kabupaten.  Unit analisis pengumpulan data sosial 

untuk tingkat DAS adalah data yang berada di wilayah administrasi 

kecamatan dan untuk tingkat Sub DAS adalah data yang berada di wilayah 

administrasi desa. 

 
4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk mendukung monitoring kriteria sosial 

DAS, meliputi indikator-indikator:  

a. kepedulian individu  

b. partisipasi masyarakat  

c. tekanan penduduk terhadap lahan (TP)  

Pengumpulan data kriteria sosial DAS tersebut dilakukan dengan cara 

survei dan FGD (focus group discussion) pada unit pengamatan sampai 

tingkat wilayah administrasi kecamatan untuk DAS dan tingkat desa untuk 

Sub DAS.  Metode survei dan FGD dilakukan untuk mendapatkan data primer 

(wawancara dengan petani sampel dan atau instansi terkait) dan data 

sekunder (BPS dan atau buku laporan instansi terkait).  Jumlah sampel 

responden harus dapat mewakili jumlah dan keragaman populasinya, misal 

dengan stratified random sampling.  Jika memungkinkan, untuk survei aspek 

sosial ini, bisa dilakukan dengan metode grounded, yaitu surveyor 

diusahakan terlibat langsung dalam kegiatan-kehidupan sehari-hari pada 

masyarakat yang disurvei.  Dalam metode grounded surveyor akan lebih 

banyak pasif tetapi selalu pasang mata (melihat) dan telinga (mendengar). 

Data penunjang yang diperlukan berupa peta-peta seperti peta 

administrasi, peta penggunaan lahan, peta penutupan lahan aktual, peta 

potensi wilayah, citra satelit, serta peta sarana dan prasara wilayah yang ada 

di DAS/Sub DAS.   
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B. Teknik Analisis Data 

Monitoring dan evaluasi sosial DAS adalah untuk memperoleh gambaran 

tentang pengaruh serta hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial 

ekonomi dengan kondisi sumber daya alam (tanah, air dan vegetasi) di dalam 

DAS/Sub DAS.  Dalam evaluasi pengaruh sosek pada kinerja DAS, indikator 

aspek sosial meliputi kepedulian individu, partisipasi masyarakat, tekanan 

penduduk. 

 

1. Kepedulian Individu (KI) 

Indikator kepedulian individu dalam DAS dinilai melalui ada/tidaknya 

kegiatan positif konservasi tanah dan air dan atau RHL (rehabilitasi hutan dan 

lahan) yang telah dilakukan oleh masyarakat pada lahannya di DAS secara 

mandiri, misalnya pembuatan hutan rakyat /HR, agroforestry/AF, penanaman 

menurut kontur, terasering, dan sumur resapan.  

Monev terhadap kepedulian individu dilakukan melalui 2 (dua) cara, 

yaitu : 

a. cara langsung, dilakukan melalui survey/wawancara dengan responden 

yang diambil secara stratified random sampling berdasarkan jenis 

kepemilikan lahan dan kelompok usia kerja pada desa-desa yang ada di 

DAS dengan jumlah responden sebanyak 2-5 % dari jumlah penduduk 

desa. 

b. cara tidak langsung, diperoleh dari data sekunder yang berasal dari hasil 

studi dan atau buku laporan dari instansi terkait di wilayah DAS.  

Klasifikasi ada/tidaknya kepedulian individu di DAS disajikan pada Tabel 31. 

 
Tabel  31. Klasifikasi nilai Kepedulian Individu (KI) 

 
No Nilai KI Kelas Skor 
1 ada Baik 1 
2 Tidak ada Jelek 5 
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2.  Partisipasi Masyarakat (PM) 

Monev indikator partisipasi masyarakat di DAS dilakukan dengan 

mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pengelolaan DAS 

yaitu tingkat kehadiran masyarakat (tingkat desa) dalam kegiatan bersama 

dalam pengelolaan DAS (misal keikutsertaanya dalam pelaksanaan kegiatan 

RLKT/ RHL/ GERHAN).  

Penilaian terhadap indikator partisipasi masyarakat di DAS dilakukan 

melalui 2 (dua) cara, yaitu :  

a. Cara langsung, dilakukan dengan metode survei/wawancara dengan 

responden untuk memperoleh data primer yang diambil secara stratified 

random sampling (berdasarkan jenis kepemilikan lahan dan kelompok 

usia kerja) pada desa-desa yang ada di DAS dengan jumlah responden 

sebanyak 2-5 % dari populasi (jumlah penduduk desa). 

b. Tidak langsung, dilakukan dengan menggali data sekunder dari laporan 

instansi terkait di DAS.  

 
Klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat dinilai dari persentase kehadiran 

dalam kegiatan bersama, seperti disajikan pada Tabel 32. 

 
Tabel 32. Klasifikasi nilai partisipasi masyarakat (PM) 

No Nilai PM (% Kehadiran) Kelas Skor 
1 > 70 Baik 1 
2 40 – 70 Sedang 3 
3 < 40 Jelek 5 

 

4. Tekanan Penduduk (TP) 

Masalah kependudukan baik kuantitas maupun kualitas penduduk 

mempunyai pengaruh penting terhadap lingkungan.  Salah satu 

permasalahan penduduk di DAS adalah tekanan penduduk (TP).  Dengan 

meningkatnya jumlah penduduk akan berakibat pada permasalahan lapangan 

kerja, pendidikan, pangan bergizi, kesehatan, dan degradasi lingkungan. 

Makin besar jumlah penduduk, makin besar pula kebutuhan akan 
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sumberdaya sehingga tekanan terhadap sumberdaya yang ada juga 

meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan 

terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah 

penduduk. Jika kualitas penduduk dapat dinaikkan, efisiensi penggunaan 

sumberdaya dapat lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk. 

Tekanan penduduk terhadap lahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TP = z 
L

rPof t)1.(. +
 

Ket :   z (ha) =   luas lahan minimal untuk hidup layak 

f (%) =  perbandingan jumlah petani terhadap populasi penduduk di 

DAS 

Po (orang) = jumlah penduduk pada waktu t = 0 

r (orang/tahun) = laju pertumbuhan penduduk per tahun 

t (th) = waktu (periode waktu hitungan misal 5 th) 

L (ha) = luas lahan pertanian di DAS.  

Penentuan luas lahan minimal untuk hidup layak (z) didekati dengan melihat 

nilai garis kemiskinan yang dinilai setara dengan beras 240 kg/kapita/tahun.  

Untuk hidup layak pendekatanya adalah setara dengan beras 2 x 325 

kg/kapita/th atau 650 kg/kapita/th.   

Selanjutnya penilaian TP sebagai  dasar penentuan luas lahan minimal untuk 

hidup layak diperoleh dari konversi nilai pendapatan untuk hidup layak 

tersebut terhadap luas lahan yang harus diusahakan untuk kegiatan usaha 

taninya. Klasifikasi nilai tekanan penduduk (TP) terhadap lahan di DAS 

disajikan pada Tabel 33. 

 
Tabel  33. Klasifikasi nilai Tekanan Penduduk (TP) 

 
No Nilai TP Kelas Skor 
1 < 1 Baik 1 
2 1- 2 Sedang 3 
3 > 2 Jelek 5 
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• Contoh perhitungan tekanan penduduk terhadap lahan (TP)  

          

TP = z 
L

rPof t)1.(. +  

 
Dari hasil survei di suatu desa diketahui bahwa tingkat hidup yang dianggap wajar adalah 
rata-rata setara dengan 480 kg ≈ 500 kg beras/orang/tahun dan jika harga beras Rp. 
5.000/kg, atau pendapatan dari lahan sebesar Rp. 5.000 x 500 kg = Rp. 
2.500.000/orang/tahun.  
Luas lahan di desa 1.000 ha dimana yang ditanami padi (2 x panen) 500 ha, padi (1 x 
panen) dan jagung 200 ha, ketela pohon 200 ha, dan pekarangan 100 ha. Sedang hasil 
panen per ha untuk padi (1 x panen) Rp. 3.500.000, jagung Rp. 2.500.000; ketela pohon 
Rp. 2.000.000, dan pekarangan Rp. 5.000.000.  Jumlah penduduk desa 3.200 jiwa, dari 
jumlah tersebut 90 % bermata pencaharian petani dengan laju pertumbuhan penduduk 2,5 
% per tahun. 

 
Perhitungan: 

 
Nilai z =  
- Padi 2 x panen = (Rp. 2.500.000,-)/(2 x Rp. 3.500.000,-) = 0,36 ha/orang 
- Padi 1 x panen + jagung = Rp.2.500.000/(Rp.3.500.000+Rp.2.500.000) = 0,42 ha/orang 
- Ketela pohon = Rp. 2.500.000/Rp. 2.000.000 = 1,25 ha/orang 
- Pekarangan = Rp. 2.500.000/Rp. 5.000.000 = 0,5 ha/orang 

 
 

Nilai z rata-rata = (500 x 0,36 + 200 x 0,42 + 200 x 1,25 + 100 x 0,5)/1000  
 
                         = (180 +  84 + 250 + 50)/1000 =  564/1000 = 0,54 ha/orang 

 

 TP = z 
L

rPof t)1.(. +  = 0,54 
1000

)025,01(320090,0 5+x  = 3,26  > 1 (tinggi) 

 
Jadi tekanan penduduk di desa tersebut terhadap lahan sebesar 3,26   > 1 (tinggi). 

 63



VI. MONITORING DAN EVALUASI EKONOMI DAS 

 

Kegiatan monev ekonomi DAS dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

kondisi penghidupan (livelihood) masyarakat serta pengaruh hubungan timbal balik 

antara faktor-faktor ekonomi masyarakat dengan kondisi sumber daya alam (tanah, 

air dan vegetasi) di dalam suatu DTA/Sub DAS/DAS).  Perilaku ekonomi masyarakat, 

secara sekuensial akan mempengaruhi kebutuhan dan keinginan, penentuan tujuan, 

penentuan alternatif-alternatif rencana, pembuatan keputusan, dan tindakan yang 

berkaitan dengan pola penggunaan lahan berupa teknologi rehabilitasi lahan dan 

konservasi tanah (RLKT) di dalam DAS.  Sebaliknya kondisi alami yang ada di DAS 

juga mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat.  

  Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan monev ekonomi DAS adalah 

untuk mengetahui perubahan atau dinamika kondisi ekonomi masyarakat sebelum, 

selama dan setelah adanya kegiatan pengelolaan DAS, baik secara swadaya maupun 

melalui program bantuan.  Dinamika ekonomi tersebut akan menunjukkan 

perubahan pola penghidupan masyarakat seperti bisa dilihat dari ketergantungannya 

terhadap lahan dan tingkat perekonomian keluarga. 

Data yang dikumpulkan dalam monev ekonomi DAS, meliputi indikator-

indikator: kepedulian ketergantungan penduduk terhadap lahan (LQ), tingkat 

pendapatan keluarga (TD), produktivitas lahan (PL), dan jasa lingkungan (JL). 

 
A. Teknik Pengumpulan Data 

1. Persiapan 

a. Pembentukan Tim Kerja kegiatan monev ekonomi DAS 

 Tim merupakan staf teknis dan fungsional BPDAS dengan bidang keahlian 

ilmu ekonomi (ekonomi pertanian-kehutanan-pembangunan), pertanian 

(agrobisnis), dan kehutanan (ekonomi kehutanan). 

b. Persiapan administrasi 

Surat Tugas bagi pelaksana untuk kegiatan (survei) lapangan, serta 

kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penggalian data dan informasi dari 
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parapihak/instansi terkait (dinas Kehutanan-Pertanian-Perkebunan, PU-

Pengairan, Perhutani, Bappeda, Bapedalda, BPS, kantor Kecamatan/Desa) 

c. Sarana pendukung 

Inventarisasi jenis-jenis bahan dan peralatan yang ada di kantor instansi 

terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan 

lapangan, seperti buku laporan, buku statistik, peta administrasi dan DAS, 

dan alat-alat lain yang diperlukan.  

 
2. Bahan dan Alat 

a. Peta DAS/SubDAS (peta administrasi, penggunaan lahan, kependudukan, 

budaya, ekonomi wilayah) 

b. Buku data/laporan terkait aspek sosial (kepedulian individu, partisipasi, 

dan tekanan penduduk/TP). 

c. Buku data/laporan terkait aspek ekonomi (ketergantungan penduduk, 

tingkat pendapatan, produktivitas lahan, jasa lingkungan). 

d. Blanko pengamatan (aspek sosial dan ekonomi) seperti pada tabel 26. 

 
3. Sasaran Lokasi 

Lokasi sasaran kegiatan monev ekonomi DAS adalah lahan wilayah 

DAS dari satuan DTA, Sub-subDAS (DAS Mikro), Sub DAS, dan atau DAS, 

yang merupakan satuan wilayah administrasi bagian dari DAS prioritas yang 

ada didalam satu wilayah kabupaten.  Unit analisis untuk pengumpulan data 

ekonomi tingkat DAS adalah data yang berada di wilayah administrasi 

kecamatan dan untuk tingkat Sub DAS adalah data yang berada di wilayah 

administrasi desa. 

 
4. Metode 

Data yang diperlukan untuk mendukung moniev ekonomi DAS adalah: 

a. Indikator ketergantungan penduduk terhadap lahan (LQ)  

b. Indikator tingkat pendapatan  

c. Indikator produktivitas lahan  

d. Indikator jasa lingkungan (air, wisata, iklim mikro, umur waduk) 
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Pengumpulan data kriteria sosek DAS tersebut dilakukan dengan cara 

survei untuk mendapatkan data primer (wawancara dengan petani sampel 

dan atau instansi terkait) dan data sekunder (BPS dan atau buku laporan 

instansi terkait).  Data penunjang yang diperlukan berupa peta-peta seperti 

peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta penutupan lahan aktual, peta 

potensi wilayah, citra satelit, serta peta sarana dan prasara wilayah yang ada 

di DAS/SubDAS.   

 

B. Teknik Analisis Data 

1. Ketergantungan Penduduk terhadap Lahan (LQ) 

Ketergantungan penduduk terhadap lahan dicerminkan oleh proporsi 

kontribusi pendapatan dari usaha tani terhadap total pendapatan keluarga 

(KK/th).  Penilaian terhadap ketergantungan penduduk terhadap lahan ini 

dapat didekati dengan analisa kegiatan dasar desa (LQ), yaitu kegiatan apa 

dari sektor yang berpengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian 

penduduk di wilayahnya (desa). 

LQ = (Mi/M)/(Ri/R) 

 Dimana: 

LQ = ketergantungan penduduk terhadap lahan 

Mi = jumlah tenaga kerja terlibat disektor i di wilayah pengamatan  

         (kecamatan/ Sub DAS) 

M  = jumlah tenaga kerja potensial di wilayah pengamatan (kecamatan/  

         SubDAS), (∑ M1 + M2 + . . . .  + Mn) 

Ri = total jumlah tenaga yang terlibat disektor i di wilayah kabupaten/DAS 

R  = Jumlah seluruh tenaga kerja di wilayah kabupaten/DAS 

        (∑ R1 + R2 +  . . + Rn) 

Jika ketergantungan keluarga terhadap lahan pertanian semakin besar, maka 

lahan akan semakin dieksploitasi untuk kegiatan usaha tani, sehingga lahan 

makin terdegradasi. Klasifikasi nilai ketergantungan penduduk terhadap lahan 

disajikan pada Tabel 34. 
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Tabel  34. Klasifikasi nilai ketergantungan penduduk terhadap lahan 
 

No Nilai Ketergantungan Penduduk 
thd Lahan (LQ) Kelas Skor 

1 < 0,5 Bik 1 
2 0,5 – 1 Sedang 3 
3 > 1 Jelek 5 

 

• Contoh : Perhitungan ketergantungan penduduk terhadap lahan (LQ) yang dihitung 
berdasarkan data banyaknya tenaga kerja di suatu sektor untuk suatu wilayah kecamatan 
didalam kabupaten  
 
Tabel 35. Contoh Analisa LQ di SubDAS Temon-DAS Bengawan Solo Hulu 
 

Sektor Mata Pencaharian (orang) LQ 
No Kecamatan/Desa 

Pertanian Non-P Jumlah Pertanian Non-P 
I Kec. Baturetno      

 Desa 1 1.208 234 1.442 2.60 0.24 
 Desa 2 432 8.487 8.919 0.16 1.40 
 Desa 3 363 2.960 3.323 0.34 1.31 
 Desa 4 1.295 2.649 3.944 1.03 0.98 
 Desa 5 616 2.619 3.235 0.59 1.19 
 Desa 6 559 2.653 3.212 0.53 1.21 
 Desa 7 955 606 1.561 1.91 0.57 
 Desa 8 678 3.074 3.752 0.56 1.20 
 Desa 9 374 2.394 2.768 0.44 1.26 
 Desa 10 483 2.375 2.858 0.53 1.22 
       

II Kec. Batuwarno      
 Desa 1 1.272 50 1.322 3.00 0.06 
 Desa 2 931 1.385 2.316 1.25 0.88 
 Desa 3 1.848 169 2.017 2.87 0.12 
 Desa 4 1.991 39 2.030 3.06 0.03 
       

III Kec. Giriwoyo      
 Desa 1 682 63 945 2.91 0.10 
       
 JUMLAH 13.887 29.757 43.644 ? 1.45 ? 0.78 
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2. Tingkat Pendapatan (TD) 

Monev terhadap indikator tingkat pendapatan (TD) masyarakat/petani 

di DAS/Sub DAS merupakan tolok ukur kesejahteraan dan cerminan dari 

pendapatan keluarga yang diperoleh dari hasil usaha tani dan hasil dari non-

usaha tani serta hasil pemberian dari pihak lain ke keluarga petani (KK/th) di 

masing-masing desa yang ada di DAS/SubDAS.  

Pendapatan per kapita dari keluarga petani, yaitu jumlah pendapatan 

keluarga petani tersebut dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang 

menjadi tanggungannya.  

Tingkat pendapatan petani digunakan untuk menentukan bentuk bantuan 

yang diberikan dari pemerintah, apakah bantuan penuh, subsidi, kredit, atau 

swadaya penuh.  Dari hasil penilaian tingkat pendapatan per kapita di DAS 

selanjutnya diperbandingkan dengan angka dari nilai garis kemiskinan yang 

ada di wilayah DAS (tingkat kabupaten/provinsi), bisa juga dilakukan dengan 

mengidentifikasi data ini pada Buku Statistik Kabupaten/Provinsi Dalam 

Angka dari BPS. Klasifikasi tingkat pendapatan perkapita petani DAS disajikan 

pada Tabel 36. 

Tabel  36. Klasifikasi nilai tingkat pendapatan per kapita petani DAS 

No Nilai Tingkat Pendapatan (TP)  Kelas Skor 
1 ≥ 5 x Garis Kemiskinan Bik 1 
2 2-4 x Garis Kemiskinan Sedang 3 
3 ≤ Garis Kemiskinan Jelek 5 

 

Sebagai contoh, angka garis kemiskinan untuk setiap provinsi di 

Indonesia tahun 2006-2007 disajikan pada Tabel 37 berikut.  
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Tabel 37. Angka Nilai Garis  Kemiskinan  per  Propinsi  (Rp/kapita/bulan) 2006 – 2007 
 

Perkotaan/    Perdesaan/ Perkotaan+ 
Urban    Rural        Perdesaan Urban+          Rural 

 
 

Provinsi/Province 

2006  2007    2006    2007     2006  2007 
(1)   (2)    (3)     (4)        (5)  (6)   (7) 

 
N Aceh Darussalam                226,599   246,375   177,637   206,724   196,130   218,143 
Sumatera Utara 209,282   205,379   156,867   154,827   180,956   178,132 
Sumatera Barat 219,990   213,942   166,062   163,301   184,266   180,669 
R i a u 266,897   233,732   219,483   194,019   244,004   214,034 
J a m b i 202,612   214,769   140,453   152,019   175,959   172,349 
Sumatera Selatan 242,135   205,145   185,430   161,205   185,253   178,209 
Bengkulu 191,541   210,082   124,155   149,468   164,397   170,802 
Lampung 195,912   187,923   148,389   145,634   162,479   157,052 
Kep Bangka Belitung 210,878   236,854   188,898   234,028   202,718   235,379 
Kepulauan Riau 247,540   278,742   173,319   213,985   210,653   248,241 
DKI Jakarta 295,267   266,874 - -                   295,267   266,874 
Jawa Barat 207,233   180,821   157,664   144,204   185,702   165,734 
Jawa Tengah 193,745   168,186   160,753   140,803   176,859   154,111 
DI Yogyakarta 196,406   200,855   187,521   156,349   190,693   184,965 
Jawa Timur 196,877   166,546   155,080   140,322   172,060   153,145 
Banten 217,536   188,392   140,648   140,885   185,866   169,485 
B a l i 230,636   179,141   178,359   147,963   205,936   165,954 
Nusa Tenggara Barat 140,490   176,591   120,042   130,867   149,250   150,026 
Nusa Tenggara Timur 156,696   185,975   103,903   113,310   137,147   126,389 
Kalimantan Barat 171,289   166,230   125,852   133,403   159,291   142,529 
Kalimantan Tengah 172,517   179,418   136,949   153,430   162,696   162,266 
Kalimantan Selatan 176,650   185,289   125,025   144,647   163,459   161,514 
Kalimantan Timur 300,031   239,560   229,750   188,787   257,723   220,368 
Sulawesi Utara 205,685   165,824   177,246   149,440   184,597   156,550 
Sulawesi Tengah 208,494   181,555   144,379   146,682   189,386   154,006 
Sulawesi Selatan 170,517   149,439   123,441   115,788   148,584   126,623 
Sulawesi Tenggara 170,063   142,103   154,770   127,197   172,995   130,625 
Gorontalo 165,585   146,458   142,331   134,410   145,578   138,181 
Sulawesi Barat 165,808   144,842   147,186   130,428   153,232   135,242 
Maluku 202,415   205,046   166,800   170,547   171,183   179,552 
Maluku Utara 184,891   192,287   140,147   153,526   149,743   165,039 
Papua Barat 220,567   209,518   200,817   204,958   203,582   205,998 
Papua 214,739   242,556   175,237   190,513   177,977   202,379 

 

3. Produktivitas Lahan (PL) 

Indikator produktivitas lahan dihitung untuk mengetahui 

kecenderungan/trend produktivitas lahan pada lahan-lahan yang ada di 

wilayah DAS dari waktu ke waktu (menurun, tetap, atau meningkat).  

Produktivitas lahan dihitung dari hasil produksi lahan yang diusahakan 

(tanaman semusim dan campuran) per satuan luas per satuan waktu 
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(kg/ha/th) Perhitungan untuk melakukan evaluasi indikator produktivitas 

lahan per satuan luas per satuan waktu (tahunan).  Jika data sekunder dari 

BPS untuk jenis-jenis komoditi yang ada di DAS belum ada dapat dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi jenis dan pola tanam selama satu tahun dari jenis 

tanaman semusim dan tahunan terdapat pada peta penutupan lahan 

aktual di DAS 

b. Menghitung luas keberadaan setiap jenis tanaman yang ada di DAS 

c. Memilih sampel tanaman yang representatif dari setiap jenis yang ada 

untuk diubin (diukur) produksinya pada petak ukur dan atau dari data 

sekunder yang ada (BPS, instansi terkait, hasil penelitian, dll) 

d. Untuk jenis tanaman semusim dilihat pola tanaman dan atau kombinasi 

jenis tanaman pada suatu lahan di DAS dalam satu tahun 

e. Untuk jenis tanaman tahunan/pohon dihitung perkiraan hasil (buah, kayu, 

daun, biji, bunga, getah, dll) dalam satu tahun. 

Klasifikasi nilai produktivitas lahan (PL) DAS disajikan pada Tabel 35. 

Tabel  35. Klasifikasi nilai produktivitas lahan (PL) 
 

No Nilai Produktivitas Lahan (PL)  Kelas Skor 
1 Meningkat Baik 1 
2 Stabil Sedang 3 
3 Menurun Jelek 5 

 

4. Jasa Lingkungan (JL) 

Monitoring dan evaluasi indikator jasa lingkungan DAS, seperti air, 

wisata alam, iklim mikro, dan fungsi waduk, dihitung dengan melihat 

ada/tidaknya biaya internalitas, eksternalitas, atau pengelolaan bersama (cost 

sharing), yaitu dalam bentuk retribusi atau pajak untuk dana lingkungan. 

Penilaian indikator JL didasarkan atas keberadaan jenis JL yang ada di DAS, 

sehingga jika dana lingkungan hasil kontribusi JL telah ada maka nilai 

skornya sebesar 1, jika sebagian ada maka nilai skornya 3, dan jika belum 

ada sama sekali maka nilai skornya 5, atau diuraikan pada Tabel 38 berikut.  
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Tabel  38. Klasifikasi tingkat kontribusi jasa lingkungan di DAS 

No Tingkat Kontribusi Jasa Lingkungan (JL)  Kelas Skor 
1 Ada Baik 1 
2 Sebagian Ada  Sedang 3 
3 Tdak Ada Jelek 5 

 

Beberapa penilaian jasa lingkungan di DAS untuk nilai air, wilata alam, 

waduk, dan iklim mikro diuraikan berikut: 

a. Perhitungan nilai jasa lingkungan untuk nilai air, didasarkan pada 

seberapa besar nilai sumberdaya air yang ada di DAS dimanfaatkan untuk 

berbagai keperluan per tahun, seperti rumah tangga, industri, pertanian 

(irigasi), perikanan, peternakan, rekreasi, dan transportasi.  Untuk ini 

perlu ada identifikasi parapihak yang melakukan pengelolaan dan 

pemanfaatan, serta jaminan ketercukupan antara debit pasokan air yang 

tersedia dari sumbernya dengan yang dimanfaatkan. Jasa dari nilai air 

yang ada di DAS dapat dihitung besaranya dalam satuan volume produksi 

air per satuan waktu (m3/th). Jika harga air per satuan volume diketahui, 

maka nilai jasa lingkungan dari sumberdaya air di DAS serta bagaimana 

kontribusinya dapat diketahui. 

b. Perhitungan nilai jasa lingkungan wisata alam, didasarkan pada biaya 

transport (pp) dan biaya tiket masuk dari pengunjung yang datang ke 

lokasi obyek wisata yang ada di DAS per tahun.  Dengan demikian, 

identifikasi terhadap jumlah dan asal pengunjung bisa dilakukan baik 

dengan cara survei/wawancara secara langsung dengan responden 

(wisatawan) yang datang, dan atau dengan menggunakan data sekunder 

dari instansi terkait yang menangani obyek wisata tersebut di DAS. 

c. Perhitungan nilai jasa lingkungan fungsi waduk, didasarkan pada manfaat 

waduk tersebut untuk berbagai keperluan di DAS dibandingkan dengan 

jika waduk tersebut berhenti fungsinya, seperti luas areal sawah yang 

bisa diairi (irigasi) per tahun, besar energi listrik yang bisa dihasilkan per 

tahun, hasil ikan per tahun (perikanan), jumlah dan asal wisatawan yang 

datang per tahun (pariwisata), dan lain sebagainya. 
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d. Pada jasa lingkungan iklim mikro sangat terkait dengan dampaknya 

terhadap pemanasan global.  Perhitungan nilai jasa lingkungan  terhadap 

iklim mikro didasarkan pada peran DAS dalam kemampuannya untuk 

menyerap (sequestration) dan mengendapkan (sink) karbondioksida 

(CO2) dari udara ke tanah dan biomas tanaman di DAS. Dengan 

menggunakan peta penutupan lahan aktual, nilai karbon yang ada 

didalam tanah dan biomas tanaman di DAS dapat dihitung jumlahnya per 

tahun. Dengan mengacu pada standar dan kriteria ”carbon trade” atau 

”perdagangan karbon”, nilai karbon pada tanah dan biomas tanaman 

yang ada di DAS bisa mendapatkan biaya kompensasi jika standar dan 

kriterianya terpenuhi.  
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VII. MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN DAS 

 

Wilayah DAS tersusun dari berbagai penggunaan lahan dimana masing-

masing berbeda pengelolanya sehingga kelembagaan pengelola lahan yang terkait 

sangat komplek dan beragam.  Dengan demikian pengelolaan lahan di DAS akan 

melibatkan banyak parapihak (stakeholders) baik formal maupun informal, berbagai 

sektor, dan melibatkan berbagai disiplin keahlian yang harus tertata secara sinergis.  

Indikator penting untuk moniev aspek kelembagaan di DAS adalah KISS 

(koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplipikasi).  Parameter KISS yang bisa 

digunakan diantaranya ada tidaknya konflik.  Indikator lain yang perlu untuk monev 

kelembagaan adalah keberdayaan lembaga lokal/adat (KLL) dalam kegiatan 

pengelolaan DAS, ketergantungan masyarakat kepada pemerintah (KMP), dan 

kegiatan usaha bersama (KUB). Evaluasi terhadap keempat indikator tersebut bisa 

mencerminkan tingkat konflik, kemampuan dan kemandirian masyarakat, serta 

tingkat intervensi pemerintah dalam kegiatan pengelolaan DAS serta pengaruhnya 

pada kinerja DAS. 

 

A. Teknik Pengumpulan Data 

1. Persiapan 

a. Pembentukan Tim Kerja  

Tim merupakan staf teknis dan fungsional BPDAS dengan bidang keahlian 

ilmu-ilmu sosial, ilimu ekonomi, kehutanan, pertanian, dan geografi. 

b. Persiapan administrasi 

 Surat Tugas bagi pelaksana untuk kegiatan (survei) lapangan, serta 

kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penggalian data dan informasi dari 

parapihak/instansi terkait (dinas Kehutanan-Pertanian-Perkebunan-

Perikanan-Peternakan-Pertambangan, dinas PU-Tata ruang/Pengairan, 

Perhutani, Bappeda, Bapedalda, BPS, Balitbangda, BPDAS, LSM/NGO, 

Perguruan Tinggi, kantor Kecamatan/Desa, dll.) 
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c. Sarana pendukung 

Inventarisasi jenis-jenis bahan dan peralatan yang ada di kantor terkait 

dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan lapangan, 

seperti buku laporan, buku statistik, peraturan-perundangan, peta 

administrasi dan DAS, dan alat-alat lain yang diperlukan.  

2. Bahan dan Alat 

a. Peta DAS/Sub DAS (peta administrasi, macam stakeholders, konflik, jenis 

lembaga local) 

b. Buku data/laporan terkait dengan: jenis lembaga yang terlibat dalam 

pengelolaan DAS, KISS (koordinasi, integ asi, sink onisasi, sinergi), 

ketergantungan masyarakat pada pemerintah, keberdayaan lembaga 

local, dan kegiatan usaha bersama. 

r r

c. Blanko pengamatan (aspek kelembagaan) seperti pada Tabel 39 berikut. 

 
Tabel 39. Blanko pengamatan kelembagaan 

      Kabupaten/Kecamatan/Desa : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      DAS/SubDAS/Sub-subDAS : . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Unit Lahan No: 

No Parameter Sub Parameter Nilai Keterangan 
     

1 Kelembagaan    
  a. Jenis lembaga (formal-nonformal)   
  b. Tupoksi    
  c. Perannya dalam kegiatan DAS   
  d. Insentif-disinsentif kegiatan   
  e. Keterkaitan antar lembaga dlm 

pengelolaan DAS 
  

  f. Kemandirian lembaga   
  g. Tingkat konflik   
     

 

3. Sasaran Lokasi 

Lokasi sasaran kegiatan monev kelembagaan DAS adalah lahan 

wilayah DAS dari satuan DTA, DAS, dan atau Sub DAS, dan atau Sub-sub 

DAS (DAS Mikro) yang merupakan satuan wilayah administrasi bagian dari 

DAS prioritas yang ada didalam satu wilayah kabupaten; Unit analisis untuk 
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pengumpulan data kelembagaan pada tingkat DAS adalah data yang berada 

di wilayah administrasi kecamatan dan untuk tingkat Sub DAS adalah data 

yang berada di wilayah administrasi desa. 

 

4. Metode 

Data yang diperlukan untuk mendukung monitoring kriteria 

kelembagaan DAS adalah : 

a. Indikator keberdayaan lembaga adat/lokal dengan parameter peranan 

lembaga lokal dalam pengelolaan DAS 

b. Indikator ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dengan 

parameter intervensi pemerintah; 

c. Indikator KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi) dengan 

parameter tingkat konflik 

d. Indikator kegiatan usaha bersama dengan parameter jumlah unit usaha. 

Pengumpulan data kelembagaan DAS tersebut dilakukan dengan cara 

survei lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan 

petani sampel dan instansi terkait/stakeholders dan data sekunder dari 

instansi terkait di DAS/Sub DAS. 

 

B. Teknik Analisis Data 

Monitoring dan evaluasi terhadap kriteria kelembagaan yang ada di DAS 

meliputi indikator keberdayaan lembaga masyarakat lokal (adat), ketergantungan 

masyarakat kepada pemerintah, KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

sinergi), dan kegiatan usaha bersama.  Dalam pengelolaan DAS, stakeholders 

yang terlibat banyak dan kompleks, multi sektor, dan multi disiplin. Parameter-

parameter yang digunakan adalah peran lembaga lokal dalam kegiatan 

pengelolaan DAS, ada/tidaknya intervensi pemerintah, ada/tidaknya konflik, dan 

jumlah unit usaha bersama yang berkembang di DAS dalam mendukung 

pengelolaan DAS. 
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1.   Keberdayaan Lembaga Lokal/Adat (KLL) 

Monitoring dan evaluasi kelembagaan terhadap indikator keberdayaan 

lembaga lokal/adat (KLL) dalam kegiatan pengelolaan DAS, dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu: 

a. Mengidentifikasi jenis dan keberadaan lembaga-lembaga lokal/adat yang 

terkait dalam kegiatan pengelonaan DAS 

b. Mengidentifikasi tugas lembaga lokal dan atau jenis kegiatan yang 

dilakukan terkait pengelolaan DAS 

c. Mengidentifikasi manfaat dan atau permasalahan yang ada pada masing-

masing lembaga lokal/adat 

Dengan demikian, dari evaluasi terhadap peran dari masing-masing 

lembaga tersebut, dengan menggunakan diagram Venn, maka : 

- jika lembaga lokal/adat telah berperan dalam mendorong kegiatan 

pengelolaan DAS menunjukkan tingkat KLL sudah baik (skor 1) 

- jika lembaga lokal sebagian DAS telah berperan maka nilai tingkat KLL di 

DAS sedang (skor 3)  

- jika lembaga lokal tidak berperan maka tingkat KLL di DAS kurang (skor 

5). Klasifikasi tingkat keberdayaan lokal/adat disajikan pada Tabel 40. 

Tabel  40. Klasifikasi tingkat keberdayaan lembaga lokal/adat DAS 

No Tingkat Keberdayaan Lembaga 
Lokal/Adat (KLL)  Kelas Skor 

1 Berperan Bik 1 
2 Sebagian Berperan Sedang 3 
3 Kurang Berperan Jelek 5 

 

2. Ketergantungan Masyarakat pada Pemerintah (KMP) 

Monev kelembagaan terhadap indikator ketergantungan masyarakat 

pada pemerintah dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok 

masyarakat/individu yang terlibat dalam kegiatan pengelonaan DAS, yaitu 

sejauhmana peran pemerintah dalam kegiatan pengelolaan DAS.  

Indikator ketergantungan masyarakat pada pemerintah dibagi menjadi 3 

kelas, yaitu : 
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- Jika masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS (seperti 

pembuatan HR, AF, terasering, dll) masih tergantung pada dana dari 

pemerintah, maka tingkat KMP tinggi (skor 5)  

- Jika masih ada yang tergantung namun ada juga yang sudah tidak 

tergantung pada pemerintah, maka tingkat KMP sedang (skor 3) 

- Jika sudah mandiri atau tidak tergantung ketergantung lagi dengan dana 

dan dukungan dari pemerintah untuk kegiatan pengelolaan DAS di 

wilayahnya, maka tingkat KMPnya rendah (skor 1).  

Klasifikasi tingkat ketergantungan masyarakat pada pemerintah disajikan 

pada Tabel 41. 

Tabel  41. Klasifikasi tingkat ketergantungan masyarakat pada pemerintah  

No Tingkat Ketergantungan pada 
Pemerintah (KMP)  Kelas Skor 

1 Ketergantungan Rendah (mandiri) Baik 1 
2 Ketergantungan Sedang Sedang 3 
3 Sangat Tergantung Jelek 5 

 
3. KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi) 

Monev indikator KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi) dalam 

kegiatan pengelolaan DAS, melalui tahapan sebagai berikut: 

- menganalisis dan mengidentifikasi lembaga-lembaga/instansi (pemerintah 

dan nonpemerintah) yang terkait dengan pelaksanaan pengelonaan DAS. 

- mengidentifikasi TUPOKSI, kepentingan, kegiatan, dan tingkat pengaruh 

masing-masing termasuk lembaga yang ada terhadap DAS. 

- mengindentifikasi pandangannya terhadap permasalahan dan pengelolaan 

DAS.  

Dengan demikian melalui analisis KISS (yang diuraikan dalam bentuk matriks 

hubungan) atas jenis lembaga yang ada di DAS terhadap kegiatannya dalam 

pengelolaan DAS (tugas dan fungsi, kepentingan, kegiatan, pandangan, dan 

tingkat pengaruh), maka bisa diketahui ada/tidaknya terjadi tingkat konflik, 

yang selanjutnya tingkatan konflik tersebut dikategorikan atas tingkatan 

tinggi (skor 5), sedang (skor 3) dan rendah (skor 1).  
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Pada tingkat konflik yang rendah, maka bisa dikatakan kegiatan dari masing-

masing lembaga telah sesuai dengan perannya dalam penanganan dan 

pengelolaan DAS atau sudah ada keterpaduan (integrated).  Sebaliknya jika 

ada konflik antar lembaga maka belum ada keterpaduan antar lembaga 

dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS, sehingga tujuan dan sasaran 

pengelolaan DAS, misal keterpaduan untuk penanganan masalah banjir, 

kekeringan, sedimentasi, dan tanah longsor, tidak akan tercapai sesuai 

rencana yang diharapkan. Klasifikasi tingkat konflik antar lembaga-

lembaga/stakeholder di DAS disajikan pada Tabel 42. 

Tabel  42. Klasifikasi tingkat konflik antar lembaga/stakeholders di DAS 

No Tingkat Konflik antar Lembaga 
(KISS)  Kelas Skor 

1 Rendah Bik 1 
2 Sedang (sebagian konflik) Sedang 3 
3 Tinggi (banyak konflik) Jelek 5 

 

4. Kegiatan Usaha Bersama (KUB) 

Monitoring dan evaluasi indikator kegiatan usaha bersama (KUB) dalam 

kaitannya dengan kegiatan pengelolaan DAS, melalui tahapan sebagai 

berikut: 

- mengidentifikasi bentuk (kelembagaan) dan keberadaan kegiatan usaha 

bersama (pemerintah/nonpemerintah/masyarakat) yang ada di DAS, 

- mengidentifikasi jenis dan peran kegiatan usaha yang dilakukan serta 

keterkaitannya dengan kegiatan pengelolaan DAS, 

- mengidentifikasi dan mengevaluasi perkembangan kegiatan usaha 

bersama tersebut dari waktu ke waktu. 

Dengan demikian, dengan mengetahui bentuk, keberadaan, jenis, peran, dan 

perkembangan masing-masing lembaga kegiatan usaha bersama terkait 

kegiatan ekonomi masyarakat serta diketahuinya fungsi dan manfaatnya bagi 

masyarakat di DAS, maka keberadaan lembaga-lembaga tersebut di DAS bisa 

diketahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Klasifikasi tingkat 

perkembangan KUB disajikan pada Tabel 43. 
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Tabel  43. Klasifikasi tingkat perkembangan kegiatan usaha bersama 

No Tingkat Perkembangan KUB Kelas Skor 
1 Berkembang  

(ada & aktif 
Baik 1 

2 Tetap 
(ada kurang aktif) 

Sedang 3 

3 Belum Berkembang 
(belum ada) 

Jelek 5 
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VIII. EVALUASI KINERJA DAS 

 

Evaluasi kinerja DAS/SubDAS dilakukan secara terintegrasi terhadap kelima 

kriteria: tata air, penggunaan lahan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.  Sasaran 

evaluasi dipilah menjadi: (1) evaluasi luaran yang dicerminkan dari nilai tata air 

(hasil air), dan (2) evaluasi kondisi daerah tangkapan air (DTA) yang menunjukkan 

kondisi prosesor dan masukan. Dengan demikian nilai bobot evaluasi untuk tingkat 

DAS/SubDAS tersebut, kriteria tata air (luaran DTA) diberi bobot sebesar 50 %, 

sedang kriteria pengelolaan lahan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan (kondisi DTA) 

jumlah nilai bobotnya juga 50 %. 

 

A.  Evaluasi Tata Air  

Evaluasi tata air merupakan bentuk diagnosis awal dari kinerja DAS yang 

secara cepat dapat menunjukkan tingkat kerentanan DTA, tetapi jenis penyakit 

dan tempat penyakit berada (tingkat sakitnya) belum secara jelas diketahui. 

Diagnosis (evaluasi) lanjut terhadap kinerja DAS kemudian dilakukan pada DTA 

untuk mengetahui lebih lanjut jenis masalah/penyakit dan tempat masalah baik 

pada aspek penggunaan lahan, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.  Masalah 

yang timbul dapat dievaluasi sebagai masalah teknis biofisik atau sosial, 

ekonomi, dan atau kelembagaan, atau kombinasi dari keempatnya.  

Nilai skor penilaian evaluasi kinerja pada kriteria tata air diperoleh dari 

“Hasil Analisis” terhadap masing-masing nilai bobot dan skor dari indikator dan 

parameter-parameternya (KRS, CV, IPA, koefisien limpasan, sedimentasi, 

kandungan pencemar).  Penentuan nilai bobot didasarkan pada perannya dalam 

mempengaruhi kinerja DAS/Sub DAS. Nilai bobot dan skor (diisi sesuai 

kondisinya) masing-masing parameter evaluasi tata air diklasifikasikan pada 

Tabel 44.  Hasil akhir nilai evaluasi kondisi tata air dari suatu DAS atau Sub DAS 

dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali nilai skor dan nilai bobot dari masing-

masing parameter tata air kemudian dibagi dengan angka 50.  Kategori nilai 

evaluasi tata air terhadap kinerja DAS penilaiannya disajikan pada Tabel 45. 
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    Tabel 44. Nilai bobot dan skor dari parameter tata air untuk evaluasi kinerja DAS 

BOBOT INDIKATOR/ PARAMETER 
% % % Skor 

     
A. Tata Air 50    
1.  Banjir dan Kekeringan  30   

b) Koefisien regim sungai (KRS)   10  
c) Koefisien variansi (CV)   5  
d) Indeks penggunaan Air (IPA)   5  
e) Koefisien limpasan (C)   10  

2.  Sedimentasi (laju sedimen)  10 10  
3.  Kandungan Pencemar  10   

a) Fisika: 
- warna 
- TDS 
- turbiditi 

  (4) 
1 
2 
1 

 

b) Kimia: 
- pH 
- DHL 
- NO3 
- SO4 
- PO4 
- K 
- Ca 
- Mg 

  (4) 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 

c) Biologi (zat organik, BOD dan COD): 
- Zat Organik 
- BOD 
- COD 

  (2) 
0,5 
1 

0,5 

 

JUMLAH (A) 50 50 50  
     
B. Kondisi DTA  50 50 50  
     
Jumlah Total (A + B) 100 100 100  

 

     Tabel 45. Klasifikasi kategori nilai evaluasi tata air DAS 

No Nilai Klasifikasi Evaluasi Tata 
Air DAS Kategori 

1 < 1,7 Baik 
2 1,7 – 2,5 Agak Baik 
3 2,6 – 3,4 Sedang 
4 3,5 – 4,3 Agak Buruk 
5 > 4,3 Buruk 
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Dalam melakukan evaluasi nilai koefisien limpasan (C) harus 

dipertimbangkan juga dengan nilai KRS.  Pada nilai C yang besar ada 

kemungkinan aliran dasarnya besar atau debit alirannya cukup besar sementara 

nilai hujannya menunjukkan angka yang rendah atau tidak ada hujan, atau bisa 

dikatakan ada aliran air yang kontinyu sepanjang tahun.  Apabila hal demikian 

terjadi maka nilai KRS bisa kecil karena nilai Q_min (dari nilai Q harian rata-rata 

terendahnya) yang cukup besar.  Hal ini terjadi karena dalam menghitung nilai 

limpasan dilakukan tanpa dikurangi dahulu dengan nilai aliran dasarnya 

(baseflow). 

Untuk memilah perbedaan tingkat degradasi pada masing-masing bagian 

dari DTA/Sub DAS yang dilakukan pada saat musim kemarau dan musim 

penghujan, maka hasil analisis sedimen dari aliran air cabang anak-anak sungai 

yang ada di DTA akan memberikan nilai hasil sediment bandingan relatif yang 

bisa dijadikan sebagai arahan untuk melakukan evaluasi lanjut kondisi DTA 

(DAS).  Gambar 5 memperlihatkan contoh monitoring kualitas air di Sub DAS 

Tajum, DAS Serayu, dimana sampel air diambil pada sungai utama S.Tajum (B), 

dan pada dua cabangnya yaitu kali Tajum Hulu (A) yang lebih keruh dibanding 

dengan Kali Kawung (C) yang lebih jernih. Apabila cara demikian dilakukan 

secara berurutan (series) maka indikasi kondisi pada bagian-bagian DTA akan 

dapat diprakirakan secara cepat dan rasional melalui evaluasi tata air sebagai 

diagnosis awal kondisi DAS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar  7.   Kondisi Kekeruhan Air Sungai Tajum dan Cabang sungainya 
                  (A) Kali Tajum Hulu (1,98 gr/lt); (C) Kali Kawung (0,24 gr/lt);  
                  (B) Kali Tajum Utama [Pertemuan (A) dan (C)]  (0,56 gr/lt),  
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B. Evaluasi Daerah Tangkapan Air 

Evaluasi kondisi DTA, dimana DTA sebagai prosesor merupakan interaksi 

dari kondisi alami dan intervensi manusia terhadap sumbardaya alam dalam 

wilayah DTA tersebut, dilakukan untuk mengetahui lebih detil sumber masalah 

(penyebab) yang ada di DTA – sebagai wujud diagnosis lanjut dari yang telah 

dilakukan pada dianosis awal (evaluasi tata air DAS). Sebagai contoh, meskipun 

dalam analisis kejadian banjir dimana yang dipertimbangkan hanya aspek biofisik 

tetapi kondisi yang sebenarnya (actual) terbentuk adalah karena pengaruh 

intervensi manusia (sosial, ekonomi, dan kelembangaan) dari sistem pengelolaan 

yang diterapkan. Nilai bobot dan skor (diisi sesuai kondisinya) dari masing-

masing parameter evaluasi kondisi DTA disusun dalam Tabel 46.  Evaluasi 

kondisi DTA (DAS/SubDAS) dilakukan dengan menjumlahkan dari hasil kali nilai 

skor dan nilai bobot dibagi dengan angka 50. Kategori penilaiannya kondisi DTA 

disajikan pada Tabel 47. 

     Tabel 46. Bobot dan skor dari parameter kondisi DTA pada evaluasi kinerja DAS 

BOBOT INDIKATOR/ PARAMETER 
% % % Skor 

A. Tata Air 50 50 50  
B. DTA 50    
1.  Pengelolaan Lahan  20   

a) Indeks penggunaan lahan (IPL)   4  
b) Kemampuan penggunaan lahan (KPL)   4  
c) Indeks erosi (IE atau CxP)   8  
d) Kerawanan tanah longsor (KTL)   5  

2.  Sosial dan Ekonomi  10   
a) Kepedulian individu (KI)   3  
b) Partisipasi masyarakat (PM)   3  
c) Tekanan penduduk (TP)   4  

 3. Ekonomi  10   
d) Ketergantungan thd lahan (LQ)   4  
e) Tingkat pendapatan (TD)   2  
f) Produktivitas lahan (PL)   2  
g) Jasa lingkungan (JL)   2  

3.  Kelembagaan     10   
a) Keberdayaan lembaga lokal (KLL)   2  
b) Ketergantungan masy pd pemerintah (KMP)   2  
c) KISS   4  
d) Kegiatan usaha bersama (KUB)   2  

Jumlah (B) 50 50 50  
Jumlah Total 100 100 100  
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Tabel 47. Klasifikasi kategori nilai kondisi DTA 

No Nilai Klasifikasi Kondisi DTA Kategori 
1 < 1,7 Baik 
2 1,7 – 2,5 Agak Baik 
3 2,6 – 3,4 Sedang 
4 3,5 – 4,3 Agak Buruk 
5 > 4,3 Buruk 

 

Pada penilaian monev untuk seluruh DTA, penilaian terhadap indikator-

indikator dari kriteria lahan dilakukan pada setiap unit lahan yang dikelompokkan 

dalam bagian-bagian DTA, sedangkan penilaian aspek sosial, ekonomi, dan 

kelembagan di DAS dilakukan dengan pendekatan batas administrasi (desa-

kecamatan) sebagai satuan analisisnya.  Dari hasil evaluasi kondisi DTA, maka 

hubungan antara kondisi biofisik dengan kondisi sosial, ekonomi, dan 

kelembagaan di DTA (DAS/SubDAS) dapat diperoleh.  Dengan demikian nilai 

hasil monev yang diperoleh pada setiap bagian dari DTA di DAS/SubDAS baik 

biofisik maupun sosial, ekonomi, dan kelembagaan akan merupakan nilai 

tertimbang, dikategorikan kondisi DTAnya sesuai dengan Tabel 46. 

 

C. Evaluasi Hubungan Tata Air dan Daerah Tangkapan Air 

Hasil evaluasi menyeluruh terhadap kondisi tata air dan DTA seperti 

diperlihatkan pada Tabel 48, merupakan hasil kinerja DAS/ Sub DAS sebagai 

cerminan dari hasil evaluasi prosesor dan masukan yang dikorelasikan dengan 

hasil evaluasi tata air yang merupakan luaran dari sistem DAS.  

Identifikasi nilai (skor) untuk evaluasi kinerja DAS pada dua aspek (tata air 

dan DTA) untuk masing-masing indikatornya seperti pada Tabel 48, selanjutnya 

dapat ditentukan masalah utama yang ada pada DAS/SubDAS yang dinilai.  

Faktor-faktor atau parameter-parameter dari indikator-indikator yang di-monev 

tersebut dapat menjadikan daerah tersebut menunjukkan tingkat kerawanan 

tertentu yang merupakan faktor masalah yang harus dicari jawabannya untuk 
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diperbaiki dan ditindak-lanjuti, yaitu melalui penerapan sistem perencanaan 

pengelolaan DAS/Sub DAS yang disesuaikan dengan kondisi DAS/Sub DAS-nya. 

Tabel 48. Bobot dan skor dari masing-masing parameter kinerja DAS 

BOBOT INDIKATOR/ PARAMETER 
% % % Skor 

     
A. Tata Air 50    
1.  Banjir dan Kekeringan  30   

a) Koef regim sungai (KRS)   10  
b) Koef variansi (CV)   5  
c) Indeks penggunaan Air (IPA)   5  
d) Koef limpasan (C)   10  

2.  Sedimentasi (laju sedimen)  10 10  
3.  Tingkat Pencemaran Air     10   

- Fisika (warna, TDS, turbiditi)   4  
- Kimia (pH, DHL, NO3, SO4, PO4, K, Ca, Mg)   4  
- Biologi (zat organik, BOD dan COD)   2  

     
B. DTA 50    
1.  Pengelolaan Lahan  20   

e) Indeks penggunaan lahan (IPL)   4  
f) Kemampuan penggunaan lahan (KPL)   4  
g) Indeks erosi (IE atau CxP)   8  
h) Kerawanan tanah longsor (KTL)   5  

2.  Sosial dan Ekonomi  10   
h) Kepedulian individu (KI)   3  
i) Partisipasi masyarakat (PM)   3  
j) Tekanan penduduk (TP)   4  

 3. Ekonomi  10   
k) Ketergantungan thd lahan (LQ)   4  
l) Tingkat pendapatan (TD)   2  
m) Produktivitas lahan (PL)   2  
n) Jasa lingkungan (JL)   2  

3.  Kelembagaan     10   
e) Keberdayaan lembaga lokal (KLL)   2  
f) Ketergantungan masy pd pemerintah (KMP)   2  
g) KISS   4  
h) Kegiatan usaha bersama (KUB)   2  

     
Jumlah Total 100 100 100  
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Kategori penilaian kinerja DAS/Sub DAS seperti pada tabel 49 yaitu sebagai 

hasil perkalian bobot dengan nilai dibagi 100.  

Tabel 49. Klasifikasi kategori nilai kinerja DAS  

No Nilai Klasifikasi kinerja DAS Kategori 
1 < 1,7 Baik 
2 1,7 – 2,5 Agak Baik 
3 2,6 – 3,4 Sedang 
4 3,5 – 4,3 Agak Buruk 
5 > 4,3 Buruk 

 

Nilai (skor) akhir antara tata air (tabel 44) dan DTA (Tabel 46) jika 

diperbandingkan tidak harus selalu identik (sinkron).  

Dengan mengetahui nilai evaluasi tata air DAS, kemudian dapat dianalisis 

indkator tata air yang paling berpengaruh. Sebagai contoh, terjadi tingkat 

sedimentasi yang kecil (tidak masalah), tetapi terjadi perbedaan Qmaks/Qmin 

(KRS) yang besar (banjir-kekeringan bermasalah).  Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat erosi terkendali tetapi limpasan permukaan masih tinggi, maka kejadian 

ini bisa diduga bahwa lapisan tanah yang ada di DTA umumnya sudah tipis 

sehingga resapan air kedalam tanah kecil sehingga runoff tinggi tetapi 

konservasi tanahnya cukup baik.  

Apabila dalam monev DTA menunjukkan kondisi baik tetapi kondisi banjir 

(aspek tata air) masih tingggi, hal ini kemungkinan karena faktor alami, bukan 

faktor pengelolaan (manajemen). Dengan demikian permasalahan yang 

terindikasi dari evaluasi tata air kemudian diruntut (ditelusur) ke DTA-nya untuk 

memperoleh identitas masalahnya, yaitu jenis dan letaknya.  
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IX. FORMAT LAPORAN 

 

Laporan monev kinerja DAS adalah merupakan sajian hasil kegiatan monevi 

aspek tata air, lahan, sosial-ekonomi, dan kelembagaan DAS yang telah dilakukan 

untuk suatu DAS tertentu secara terintegrasi.  Untuk format (outline) Buku Laporan 

Hasil Monitoring dan Evaluasi DAS adalah sebagai berikut: 

KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
I.  PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 
B.  Maksud dan Tujuan 
C.  Ruang lingkup 

 
II. KEADAAN UMUM 

A. Letak DAS/SubDAS 
B. Karakteristik DAS (Biofisik-Sosek) 
C. Bahan dan Perakatan 
D. Metode Pengumpulan Data 
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 
III. HASIL MONITORING 

A. Tata Air 
B. Penggunaan Lahan 
C. Sosial-Ekonomi 
D. Kelembagaan 

 
IV. HASIL EVALUASI 

A. Tata Air 
B. Penggunaan Lahan 
C. Sosial-Ekonomi 
D. Kelembagaan 
E. Evaluasi Kinerja DAS/SubDAS 

 
V.  KESIMPULAN 
VI. REKOMENDASI 

 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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X. PENUTUP 

 
 Dengan tersusunnya buku ‘Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS’, semoga 

buku ini bisa digunakan sebagai acuan bagi para pengelola DAS dalam melakukan 

monev kinerja DAS, khususnya pada aspek tata air, penggunaan lahan, sosial, 

ekonomi, dan kelembagaan yang dilakukan secara terintegrasi di suatu DAS/Sub 

DAS.  Namun perlu disadari bahwa dalam penetapan pembobotan untuk evaluasi 

kinerja DAS ini masih diperlukan informasi permasalahan DAS yang dominan, 

apakah lebih berat ke aspek biofisik atau sosial-ekonomi kelembagaan, untuk 

sementara nilai pembobotannya yaitu: tata air (50 %), penggunaan lahan (20 %), 

sosial (10 %), ekonomi (10 %), dan kelembagaan (10 %).  Sehingga nilai bobot 

untuk luaran DAS (tata air) sebesar 50 % dan nilai bobot untuk kondisi DTA 

(penggunaan lahan, sosial, ekonomi, kelembagaan) sebesar 50 %.  Meskipun hasil 

monev DAS ini bersifat indikatif, maka pengujian lapangan yang dilakukan secara 

terus-menerus atau berurutan dan konsisten dengan metode yang sama untuk 

jangka waktu paling tidak untuk selama 2-5 tahun sangat diperlukan untuk menilai 

kinerja DAS. 

Adanya keberagaman karakteristik DAS di Indonesia yang cukup besar, maka 

buku ini belum memungkinkan bisa mengakomodasi secara lengkap kebutuhan 

monev kinerja DAS sesuai dengan kebutuhan setempat.  Namun demikian semoga 

buku ini bisa bermanfaat bagi para pelaksana pengelolaan DAS di lapangan. 

Disamping itu, untuk lebih meningkatkan manfaat dari buku pedoman ini, khususnya 

setelah diterapkan di lapangan, maka kritik dan saran serta tambahan data dan 

informasi yang relevan dan bermanfaat bagi sempurnanya buku ini masih sangat 

diperlukan.  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN,  
HUKUM DAN ORGANISASI 
 
 

Ir. A. Wikan Hartati 
NIP. 080069051 

DIREKTUR JENDERAL, 

               ttd 

Ir. INDRIASTUTI, MM. 
NIP. 19511222 197903 2 001 
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