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Abstract 

Integrated watershed management is effort to manage and control all waterhed parameters to 

optimize the use of it’s natural resources without producing degradation or deterioration to get it’s 

sustainability. It is can be achieved through setting up a comprehensive watershed management 

planning. Aesesa Flores Watershed, East Nusa Tenggara has a specific characteristics. It has an 

extremely different characteristics both geobiophysical and socio-economical in different part of the 

watershed. Consequently, it needs a specific demand or prerequisite and considering several 

aspects to setting up planning or policy to manage the watershed.  
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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2012, mengharuskan pengelolaan 

Daerah Air Sungai (DAS) mendapatkan 

perhatian dan pemahaman yang lebih besar 

dari stakeholder, mengingat DAS merupakan 

suatu kesatuan ekosistem alami yang terdiri 

dari sumber daya alam dan sumber daya 

manusia, serta tempat berlangsungnya proses 

biofisik, hidrologis maupun kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat yang kompleks. 

Perhatian khusus ini juga diarahkan pada 

perubahan paradigma pengelolaan yang lebih 

menyeluruh dan terintegrasi dengan 

memperhatikan semua aspek di dalamnya.  

Hal ini disebabkan bahwa pengelolaan sumber 

daya alam selama ini telah mengabaikan 

kaidah-kaidah konservasi dan memarjinalkan 

masyarakat yang berada di sekitarnya. DAS 

juga dapat berpotensi terkena dampak yang 

sangat signifikan akibat beberapa faktor 

terutama laju peningkatan populasi penduduk 

yang secara langsung juga akan memanfaat-

kan sumber daya alam tersebut. Sebagai 

akibatnya, akan terjadi penurunan kualitas 

DAS seperti tanah longsor, erosi, sedimentasi, 

kekeringan dan banjir. Oleh karena itu DAS 

perlu dikelola dan dilindungi untuk mencapai 

fungsi yang optimal dan berkelanjutan bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan DAS bertujuan untuk 

mewujudkan kesadaran, kemampuan dan 

partisipasi aktif masyarakat dan lembaga 

terkait dalam mengelola DAS yang lebih 

baik, guna mencapai kondisi lahan yang 

produktif sesuai daya dukung dan daya 

tampung DAS secara berkelanjutan; 

produktivitas, kualitas dan keberlanjutan 

ketersediaan air yang optimal menurut ruang 

dan waktu; serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Tujuan ini dapat tercapai melalui 

pengelolaan DAS yang utuh dari hulu sampai 

ke hilir yang diselenggarakan melalui tahapan 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum (PP. 37 Tahun 2012). Pengelolaan 

DAS dalam dekade terakhir ini telah 

menghasilkan manfaat pada pertumbuhan 

ekonomi dan memberikan dampak positif pada 

aspek sosial, ekologi, teknologi maupun 
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kelembagaan.  Dibalik manfaat ini juga telah 

terjadi perubahan besar pada pola penggunaan 

lahan, penurunan luas hutan, dampak 

terhadap aspek hidrologi khususnya 

menyangkut daya dukung DAS. Dalam kurun 

waktu setengah abad terakhir telah terjadi 

perubahan iklim global dan penurunan jumlah 

curah hujan secara luas di beberapa wilayah 

Indonesia dibandingkan dengan waktu 

sebelumnya yang kelihatannya berhubungan 

dengan penurunan luas hutan (Pawitan H, 

2004). 

Keberadaan DAS Aesesa Flores di 

Tengah Pulau Flores Propinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT) menjadi sangat strategis, karena 

Flores menjadi daerah tujuan wisata dunia 

yang terkenal secara internasional dan 

nasional serta menjadi lumbung pangan NTT. 

DAS Aesesa merupakan salah satu dari enam 

DAS prioritas yang ada di Provinsi NTT, 

yakni DAS Noelmina dan Benanain di Pulau 

Timor, DAS Kambaniru dan Wanokaka di 

Pulau Sumba, serta DAS Aesesa dan DAS 

Lembor di Pulau Flores. Tuntutan akan 

pentingnya perhatian dan pemahaman 

pengelolaan DAS Aesesa Flores ini didasari 

pada beberapa fakta yang menampilkan 

bahwa: 1) Di daerah hulu, terdapat kawasan 

cagar alam Watu Ata, Kota Bajawa sebagai 

ibukota kabupaten Ngada  dan hutan bamboo 

sebagai water catchment di Kabupaten Ngada 

dan bendungan sutami di Mbay Kabupaten 

Nagekeo; 2) Data klimatologis selama 30 

tahun terakhir menunjukkan telah terjadi 

fenomena variabilitas iklim, dimana terjadi 

kecenderungan kenaikan suhu udara di hilir 

dan bagian tengah DAS, serta terjadi 

kerentanan tinggi akan sumber daya air yakni 

54% wilayah DAS; 3) kondisi sosial ekonomi 

masyarakat terutama di hulu DAS, 

menunjukan bahwa kepadatan penduduk 92 

jiwa/km2, 68% penduduk berpendidikan SD, 

bermata pencaharian petani, penduduk miskin 

tinggi dimana 50% penduduknya 

berpendapatan rendah yakni Rp. 

300.000/bulan; dan 4) belum adanya 

kelembagaan lokal dan kebijakan khusus 

(otonomi) yang menangani pengelolaan DAS 

Aesesa secara terpadu dan berkelanjutan 

(Pujiono E, Setyowati R, 2015). Fakta krusial 

lainnya adalah debit air salah satu mata air 

(mukufoka) di hulu DAS Aesesa Flores yang 

digunakan oleh PDAM Bajawa terus 

menurun, dimana pada tahun 2003 sebesar 

26,7 lt/dt  menjadi 22,3 lt/dt pada tahun 2007 

dan luas hutan bamboo pun terus menurun 

sampai saat ini tersisa seluas ± 13% dari luas 

DAS Aesesa Flores (BPS Ngada, 2015 dan 

Koli, 2010). 

Pengelolaan DAS Aesesa Flores saat ini 

belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu, 

partisipatif dan berkelanjutan. Berdasarkan 

penelitian Pujiono E, Setyowati R, (2015), 

peran pemerintah dan LSM dalam 

pengelolaan DAS masih bersifat sektoral dan 

parsial, sesuai wilayah administrasi dan 

kepentingan masyarakat setempat. Demikian 

halnya upaya konservasi tanah dan air yang 

telah dilakukan masih terbatas pada upaya 

penyuluhan, penanaman dan inisiasi 

pembuatan sumur resapan di beberapa tempat. 

Upaya lain yang sudah dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun LSM adalah bagaimana 

menyadarkan stakeholders terutama masyarakat 

bahwa kelestarian dan keindahan sumber 

daya alam DAS Aesesa Flores yang dimiliki 

ini meupakan modal utama yang dapat 

mendatangkan keuntungan bagi daerah dan 

masyarakat, dan sebaliknya jika sumber daya 

di DAS Aesesa ini tidak dikelola sesuai 

kaidahnya, maka bahaya bencana mengancam 

dan manfaat sumber daya alam tidak akan 

dinikmati secara berkelanjutan. 

Solusi atas penanganan degradasi dan 

potensi DAS Aesesa Flores adalah kebijakan 

pengelolaan DAS berkelanjutan, maka untuk 

itu diperlukan model kebijakan pengelolaan 

terintegrasi dan berkelanjutan DAS Aesesa 

Flores Propinsi NTT yang mempertimbangkan 

aspek daya dukung ekologi, sosial dan 

ekonomi, dan aspek kelembagaan (institusi), 

sehingga indeks keberlanjutannya akan 

meningkat. Untuk menyusun model kebijakan 

pengelolaan DAS Aesesa yang terintegrasi 

dan berkelanjutan tersebut diperlukan 

prasyarat sebagaimana diusulkan dan dibahas  

dalam paper ini.  

1.2. LandasanTeori 

DAS dan Pengelolaannya 

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya 

disingkat DAS adalah satuan wilayah daratan 

yang merupakan satu kesatuan dengan sungai 

dan anak-anak sungai yang berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan 

air yang berasal dari curah hujan ke danau 

atau ke laut secara alamiah, yang batas di 
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darat merupakan pemisah topografis dan 

batas di laut sampai dengan daerah perairan 

yang masih terpengaruh aktivitas daratan 

(UU. 37 Tahun 2014). Pengertian lainnya, 

DAS adalah suatu wilayah  daratan  yang 

secara topografi dibatasi oleh punggung-

punggung gunung yang menampung dan 

menyimpan air hujan untuk kemudian 

menyalurkannya ke laut melalui sungai utama 

(Asdak, 2010) dan menurut Kartodihardjo et 

al. (2004), secara fisik DAS adalah suatu 

hamparan wilayah yang dibatasi oleh pemisah 

alam (punggung bukit) yang menerima dan 

mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur 

hara serta mengalirkannya melalui sungai 

utama dan keluar pada satu titik outlet.  

Daerah Aliran Sungai (watershed, 

catchment area, atau river basin) sebagai 

ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang 

terdiri atas komponen-komponen yang saling 

terintegrasi dan saling memiliki 

ketergantungan sehingga membentuk suatu 

kesatuan. Ekosistem DAS terdiri dari 

komponen biotik dan abiotik yang saling 

berinteraksi membentuk satu kesatuan yang 

teratur sehingga di dalam sistem tidak ada 

satu komponenpun yang berdiri sendiri 

melainkan ia mempunyai keterkaitan dan  

ketergantungan  dengan komponen lain baik 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Sistem tersebut mempunyai sifat tertentu, 

tergantung derajat interaksi antara jumlah dan 

jenis komponen penyusunannya. Sebagai 

ekosistem, DAS tersusun atas komponen  

utama biofisik spesifik meliputi jenis tanah, 

tataguna lahan, topografi, kemiringan dan 

panjang lereng. Karakteristik biofisik tersebut 

mampu merespon curah hujan yang jatuh di 

wilayah DAS berupa pengaruh terhadap besar 

kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, 

air larian, aliran permukaan, kandungan air 

tanah, dan aliran sungai (Asdak 2010). 

 Pengelolaan DAS (watershed management) 

adalah upaya manusia dalam mengendalikan 

hubungan timbal balik antara sumberdaya 

alam dengan manusia di dalam DAS dan 

segala aktivitasnya, dengan tujuan membina 

kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam 

bagi manusia secara berkelanjutan. Pendekatan 

ekosistem diperlukan karena mengingat 

kompleksitas elemen di dalam ekosistem 

yang melibatkan multi-sumberdaya (alam dan 

buatan), multilembaga, multi-stakeholders, 

dan bersifat lintas batas administratif. Karena 

kompleksitas di dalam DAS sangat tinggi 

inilah maka dibutuhkan koordinasi dan 

kooperasi antar pihak. Pemangku kepentingan 

dalam pemanfaatan DAS juga beragam sehingga 

dibutuhkan adanya saling keterbukaan, 

mempunyai rasa tanggung jawab, dan saling 

mempunyai hubungan ketergantungan 

(interdependency). Semua pihak yang 

berkepentingan dengan kelestarian fungsi dan 

keberadaan DAS harus bertanggung jawab 

bersama dalam implementasinya (PP. 37 

Tahun 2012). Pengertian lain pengelolaan 

DAS atau Watershed management  is defined 

as the planned manipulation of one or more 

of the factors of the environment of a natural 

or disturbed drainage basin so as to affect a 

desired change in or maintain a desired 

condition of the watershed resources (Black, 

1995). 

Daya Dukung DAS dan Pembangunan 

Berkelanjutan  

Prinsip dasar konsep pembangunan 

berkelanjutan didasari oleh konsep ekologi 

daya dukung yaitu kemampuan ekosistem 

memberikan kehidupan layak pada jumlah 

tertentu dari populasi hewan. Inti dari konsep 

ini bahwa di alam secara ekologi dan fisik 

memiliki batasan tertentu yang jika dilampaui 

akan memberikan efek terhadap populasinya. 

Prinsip daya dukung dan pembangunan 

berkelanjutan dalam implentasinya merujuk 

pada UU. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan 

Hidup. 

Daya dukung (carrying capacity) 

adalah batas atas dari pertumbuhan suatu 

populasi, dimana jumlah populasi tersebut 

tidak dapat lagi didukung oleh sarana, 

sumberdaya dan lingkungan yang ada. Atau 

secara lebih singkat dapat dijelaskan sebagai 

batas aktivitas manusia yang berperan dalam 

perubahan lingkungan. Konsep ini berasumsi 

bahwa terdapat kapastian keterbatasan 

lingkungan yang bertumpu pada pembangunan. 

Daya dukung lingkungan hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk 

mendukung perikehidupan manusia, makhluk 

hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, 

(UU. 32 Tahun 2009). Sedangkan menurut 

PP. 37 Tahun 2012, menyatakan bahwa daya 

dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk 

mewujudkan kelestarian dan keserasian 

ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan 
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sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk 

hidup lainnya secara berkelanjutan. 

Proses perencanaan pembangunan 

daerah yang memperhatikan konsep daya 

dukung, mengandung pengertian adanya 

kemampuan dari alam dan sistem lingkungan 

buatan untuk mendukung kebutuhan yang 

melibatkan keterbatasan alam yang melebihi 

kemampuannya, yang secara tidak langsung 

dapat menyebabkan degradasi atau kerusakan 

lingkungan. Keterbatasan fisik lingkungan 

dapat ditoleransi jika terdapat kompensasi 

biaya untuk menghindari resiko atau bahaya 

yang terjadi. Dengan demikian pembangunan 

hanya dapat dilakukan pada tempat yang 

memiliki zone potensial. Selain aspek fisik, 

daya dukung juga tergantung pada kondisi 

sosial, masyarakat, waktu dan tempat. 

Pembangunan  berkelanjutan menurut 

UU 32 Tahun 2009 adalah upaya  sadar dan 

terencana yang memadukan aspek lingkungan 

hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan 

lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 

generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Definisi pembangunan berkelanjutan, yang 

diterima secara luas bertumpu pada tiga pilar 

ekonomi, sosial, dan ekologi. Bila tidak maka 

akan terjadi “trade-off” antar tujuan 

(Munasinghe, 1993). Konsep penilaian indeks 

dan status berkelanjutan pengelolaan DAS 

saat ini berkembang menjadi lima dimensi 

keberlanjutan, yaitu dimensi ekonomi, social, 

ekologi, kelembagaan dan teknologi. 

Kebijakan dan Kelembagaan 

Dalam pengelolaan DAS memerlukan 

kebijakan dan kelembagaan (institusi). 

Kebijakan dan kelembagaan dalam penge-

lolan DAS tidak dapat dipisahakan satu 

dengan lainnya. Kebijakan yang bagus tetapi 

dilandasi dengan kelembagaan yang jelek 

tidak akan membawa proses pengelolaan 

DAS mencapai hasil secara maksimal. 

Demikian juga sebaliknya, kelembagaan yang 

bagus tetapi kebijakannya tidak mendukung 

juga membuat tujuan pengelolaan DAS sulit 

tercapai sesuai harapan. 

Terdapat hubungan yang erat antara 

kajian kebijakan dan kelembagaan dimana 

kajian kelembagaan bertujuan mengetahui, 

menjelaskan dan memprediksi dampak dari 

aturan main serta membahas bagaimana 

perubahan suatu aturan dapat mempengaruhi 

kinerja pengelolaan atau ekonomi. Kebijakan 

seringkali dibatasi oleh given institution, 

namun dalam banyak hal kebijakan dapat 

menghasilkan institusi alternative, maka 

diperlukan adanya keselarasan dan/atau 

integrasi dalam pembuatan kebijakan antara 

ahli kelembagaan dengan penekanan pada 

mengisi konten aturan main; ahli kebijakan 

menyusun arah tindakan ke depan; ahli 

hukum menterjemahkannya ke dalam bahasa 

hukum (Kartodihardjo et al. 2004). 

Pemerintah, perusahaan atau lembaga 

organisasi perlu melahirkan kebijakan yang 

lebih efektif dan dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan bersama, oleh karena itu dalam 

pembuatan kebijakan harus memperhatikan 

rambu-rambu: (1) Mengatasi masalah 

mendasar (underlying causes) yang dihadapi, 

(2) Kebijakan tidak menimbulkan biaya 

transaksi tinggi, (3) Kebijakan harus bisa 

menekan biaya enforcement, (4) Mendorong 

munculnya mekanisme internal dalam 

penerapannya sehingga siapa saja yang tidak 

mengikuti akan rugi, (5) Perilaku sub-optimal 

dapat menimbul- kan kerugian yang besar jika 

ada pihak memperoleh keuntungan dengan 

berlaku curang maka harus dikenakan penalty, 

(6) Sebelum penerapan perlu “policy 

exercising”. 

Kebijakan dan kelembagaan yang 

berlaku saat ini sebagaimana termaktum 

dalam berbagai peraturan perundangan yakni: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindu-

ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

5. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 

Tanah dan Air.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 

2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai.  

7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 

P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring 

dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai. 
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8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara 

Timur Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Terpadu. 

Sistem, Pendekatan Sistem dan Model 

Menurut Eriyatno (2007), sistem 

didefinsikan sebagai suatu agregasi atau 

kumpulan obyek-onyek yang saling 

menerangkan dalam interaksi dan tergantung 

satu sama lain. Sistem sebagai suatu set 

elemen-elemen yang berada dalam keadaan 

yang saling berhubungan. Sehingga sistem 

merupakan totalitas himpunan elemen-elemen 

yang mempunyai struktur dalam nilai 

posisional, serta matra dimensional terutama 

dimensi ruang dan waktu, dalam upaya 

mencapai suatu gugus tujuan (goals). Sistem 

digolongkan kedalam sistem terbuka (open 

system) dan sistem tertutup (closed system). 

Sistem terbuka merupakan system yang 

outputnya merupakan tanggapan dari input, 

namun output yang dihasilkan tidak 

memberikan umpan balik terhadap input.  

Sedangkan sistem tertutup outputnya 

memberikan umpan-balik terhadap input.  

Pendekatan sistem merupakan suatu 

pendekatan analisis organisatoris yang 

menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik 

tolak analisis (Marimin 20011). Sedangkan 

menurut Eriyatno (2007), pendekatan 

kesisteman mengutamakan kajian struktur 

sistem baik yang bersifat penjelasan maupun 

sebagai pendukung bagai penyelesaian 

persoalan.  Kajian sistem dimulai dengan 

identifikasi terhadap adanya sejumlah 

kebutuhan sehingga dapat dihasilkan suatu 

operasi sistem. Dalam pendekatan sistem 

umumnya telah ditandai dengan (1) 

pengkajian terhadap semua faktor yang 

berpengaruh dalam ranka mendapatkan solusi 

untuk mencapai tujuan, (2) Adanya model-

model untuk membantu pengambilan 

keputusan lintas disiplin, sehingga 

permasalahan yang kompleks dapat 

diselesaikan secara komprehensif. 

  Pemikiran sistem selalu mencari 

keterpaduan antar bagian melalui pemahaman 

yang utuh, maka diperlukan suatu kerangka 

fikir baru yang dikenal sebagai pendekatan 

sistem (system approach).  Pendekatan sistem 

dapat memberi landasan untuk pengertian 

yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku sistem dan 

memberikan dasar untuk memahami 

penyebab ganda dari suatu masalah dalam 

kerangka sistem.  Muhammadi et al. (2001), 

syarat awal untuk berfikir sistemik adalah 

adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan 

memikirkan suatu kejadian sebagai sebuah 

sistem (systemic approach).  

Model adalah suatu penggambaran 

abstrak dari sistem dunia riil atau nyata yang 

akan bertindak seperti sistem dunia nyata 

untuk aspek-aspek tertentu. Menurut Eriyatno 

(1999), model merupakan suatu abstraksi dari 

realitas yang akan memperlihatkan hubungan 

langsung maupun tidak langsung serta timbal 

balik atau hubungan sebab akibat. Suatu 

model dapat dikatakan lengkap apabila dapat 

mewakili berbagai aspek dari realitas yang 

dikaji. Biasanya model dibangun untuk tujuan 

peramalan (forecasting) dan evaluasi kebijakan, 

yaitu menyusun strategi perencanaan kebijakan 

dan memformulasikan kebijakan (Tasrif 2004). 

Permodelan yang efektif merupakan keterkaitan 

antara dunia maya yang dinyatakan dalam 

model dengan dunia nyata sehingga tujuan 

model sebagai penyederhanaan sistem dapat 

tercapai. Model disusun untuk menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan (Hartisari, 2007). 

Hartisari (2007) menyatakan bahwa model 

merupakan penyederhanaan dari sistem.  

Model yang dibangun tidak akan sama persis 

dengan sistem sebenarnya. Model disusun 

dengan tujuan untuk (a) memahami proses 

yang terjadi di dalam sistem, (b) melakukan 

prediksi (hanya model yang bersifat 

kuantitatif bisa digunakan untuk prediksi), 

dan (c) menunjang pengambilan keputusan. 

Secara umum model digolongkan menjadi 

model fisik dan model abstrak.  Model fisik 

merupakan miniatur replika dari keadaan 

sebenarnya. Model abstrak atau disebut 

dengan model mental merupakan bukan 

model fisik yang digolongkan kedalam dua 

jenis yaitu model kuantitatif dan model 

kualitatif. Model kuantitatif menggunakan 

perhitungan matematik dan bersifat numerik 

sehingga dapat digunakan untuk prediksi, 

sedangkan model kualitatif bersifat deskriptif 

dan tidak menggunakan perhitungan 

kuantitatif sehingga tidak dapat digunakan 

untuk prediksi. 

2. METODE PENELITIAN 

Makalah ini disajikan dengan 

menggunakan metode studi pustaka melalui 

serangkaian proses pengumpulan, pengolahan 
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dan analisis data sekunder serta kajian 

literatur yang berkaitan dengan penyusunan 

kebijakan pengelolaan terpadu dan 

berkelanjutan DAS Aesesa Flores Propinsi 

NTT, sehingga didapatkan referensi yang kuat 

dalam merumuskan masalah, merancang 

alternatif dan penetapan kebijakannya.  

Pada kajian ini, data dan informasi 

bersumber dari publikasi jurnal dan laporan 

atau pulikasi SKPD terkait, serta berbagai 

peraturan perundangan yang berlaku, yang 

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan 

pendekatan konsep pengelolaan DAS terpadu 

dan berkelanjutan berdasarkan sumber daya 

dan karakteristik pada masing-masing region 

DAS Aesesa Flores Provinsi NTT. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan DAS pada dasarnya 

ditujukan untuk terwujudnya kondisi yang 

optimal dari sumberdaya vegetasi, tanah dan 

air sehingga mampu memberi manfaat secara 

maksimal dan berkesinambungan bagi 

kesejahteraan manusia. Selain itu pengelolaan 

DAS dipahami sebagai suatu proses formulasi 

dan implementasi kegiatan atau program yang 

bersifat manipulasi sumberdaya alam dan 

manusia yang terdapat di DAS untuk 

memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa 

menyebabkan terjadinya kerusakan sumber 

daya air dan tanah, yang dalam hal ini 

termasuk identifikasi keterkaitan antara 

tataguna lahan, tanah dan air, dan keterkaitan 

antara daerah hulu dan hilir suatu DAS. 

Disisi lain Peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar penyelengaraan pengelolaan 

daerah aliran sungai (DAS) berkembang secara 

dinamis dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. 

Dinamika tersebut mencakup peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Urusan Pemerintahan, sistem pengelolaan DAS, 

maupun teknologi konsevasi tanah dan air. 

Konsep sistem pengelolaan yang disusun dan 

diusulkan oleh institusi yang berwenang menurut 

bidangnya sering kurang memperhatikan 

peraturan perundang-undangan bidang lainnya, 

sehingga menimbulkan tidak adanya 

sinkronisasi. 

 

3.1. Karakteristik DAS Aesesa Flores. 

Kondisi biofisik dan social ekonomi 

masyarakat DAS Aesesa Flores sebagaimana 

hasil penelitian Pujiono E, Setyowati ,R (2015) 

menyatakan bahwa DAS  Aesesa Flores 

merupakan salah satu DAS prioritas di 

Provinsi NTT, yang memiliki lahan kritis, 

erosi dan sedimentasi yang tidak terkendali, 

tekanan penduduk yang besar, pengamanan 

bendungan vital, daerah miskin dan desa 

tertinggal (IDT), rawan banjir, daerah 

tangkapan air (DTA) bawah tanah, 

pengamanan hutan lindung. DAS Aesesa 

memiliki luas 122.995,85 ha yang terletak di 

dua kabupaten yaitu Kabupaten Ngada seluas 

46.915,53 ha dan Kabupaten Nagekeo seluas 

76.080,32 ha. Berdasarkan bentuknya, DAS 

Aesesa memiliki bentuk membulat. Bentuk 

DAS yang membulat ini menyebabkan bagian 

hujan yang menjadi limpasan akan terkumpul 

secara agak lambat dan mencapai outlet 

dalam waktu yang agak lambat juga. Bentuk 

DAS membulat ini akan memberikan debit 

puncak yang tinggi dan mengakibatkan 

meningkatnya sedimen yang terbawa aliran. 

Kondisi sumberdaya air di DAS Aesesa 

Flores menurut hasil penelitian Pujianto E, 

Setyowati R, (2015) menyatakan bahwa 

indikator yang biasanya digunakan untuk 

menggambarkan kondisi sumber daya air 

adalah kuantitas (debit air), kualitas air dan 

kontiniutas air. Sungai Aesesa memiliki debit 

minimum 0,6 m/detik dan debit maksimum 

62,3 m/detik. Indikator lainnya untuk menilai 

debit air sungai adalah nilai parameter 

Koefisien Regim Sungai (KRS). KRS 

merupakan perbandingan antara debit 

maksimum dan debit minimum, semakin 

besar nilai KRS, menandakan debit air sungai 

jelek. Nilai KRS DAS Aesesa yang 

didapatkan sekitar 103, yang diklasifikasikan 

sedang (klasifikasi nilai KRS: < 50 baik, 50-

120 sedang, >120 jelek). Meski dikategorikan 

sedang, namun nilai KRS ini mendekati 

ambang batas kelas jelek (120), artinya jika 

tidak dilakukan upaya-upaya untuk menjaga 

daerah resapan air, maka pada musim 

kemarau daerah di sekitar DAS akan 

mengalami kekurangan air.  

Selain KRS, indikator lain yang 

digunakan untuk menilai kondisi sumber daya 

air adalah Indeks Penggunaan Air (IPA). IPA 

dapat dihitung dengan membandingkan antara 

kebutuhan air dengan persediaan air di DAS. 

BP DAS Benain Noelmina (2012) 

menyatakan bahwa kebutuhan air rata-rata di 

DAS Aesesa untuk hutan, pertanian dan non 

pertanian adalah sebesar 3.057 mm/tahun, 

sedangkan ketersediaan air yang diestimasi 
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dari curah hujan rata-rata adalah sebesar 

1.195 mm/ tahun. Perbandingan kebutuhan 

dan ketersediaan air ini menghasilkan nilai 

IPA sebesar 3, yang diinterpretasikan buruk 

(Pujiono E, Setyowati R, 2015). Secara 

ringkas karaketristik DAS Aesesa Flores 

ditampilkan dalam table 1 berikut:  

 

Tabel 1. Karakteristik DAS Aesesa Flores 

No. Aspek Karakteristik 

Hulu 

(Kec. Bajawa, dan sebagian 

wil. Kec. Bajawa utara, 

Golewa Barat dan Golewa 

di Kab. Ngada) 

Tengah 

(Kec. Soa dan Wolomeze 

Kab. Ngada, Kec. Boawae, 

& sebagian Kec. Aesesa 

Selatan Kab. Nagekeo) 

Hilir 

(sebagian Kec. Aesesa 

Selatan, dan Kec. Aesesa 

Kab. Nagekeo) 

1 Iklim  - CH: 2.000-3.000 mm/thn 

- Ketinggian 1000-1.500 

mdpl 

- Tingkat kerentanan SD 

air yg rendah 

- CH: 1.000-1.500 mm/thn 

- Ketinggian 500-900 mdpl 

- Terjadi penurunan curah 

hujan 30 tahun terakhir 

- Kerentanan SD Air 

sedang 

- CH: 300-700 mm/thn 

- Ketinggian 0-250 mdpl 

- Terjadi penurunan curah 

hujan dan kenaikan suhu 

udara 30 tahun terakhir 

- Kerentanan sumberdaya air 

tinggi  

2 Jenis tanah - Andosol eutrik 

- Kambisol distrik & 

humik 

- Regosol distrik 

- Aluvial 

- Andosol vitrik 

- Kambisol distrik, humik 

& ustik 

- Podsolik 

 

- Aluvial 

- Andosol vitrik 

- Kambisol distrik, humik & 

ustik 

- Podsolik 

- Regosol  

3 Penutupan lahan/ 

Vegetasi 

- Tanaman Bambu 

- Ampupu 

- Pertanian (ladang dan 

kebun kopi) 

 

 

- Lahan kritis: 47.000 Ha 

- Padang rumput / savana 

- Pertanian lahan kering 

dan sawah  

- Lahan kritis: 31.000 Ha 

- Padang rumput / savana 

- Pesisir / mangrove sekunder 

- Pertanian lahan kering dan 

sawah  

- Lahan kritis: 40.000 Ha 

4 Topografi 

(kemiringan 

lereng) 

- Datar 

- Agak curam 

- Curam 

 

- Datar 

- Landai 

- Agak curam 

- Curam 

- Terjal 

- Datar 

- Landai 

- Agak curam 

- Curam 

- Terjal 

5 Kepadatan 

Penduduk 

-  305 jiwa/km 

 

-  60 jiwa/km 

 

-  100 jiwa/km 

 

6 Pendapatan Per 

kapita dan 

penduduk miskin, 

serta mata 

pencaharian 

- Rp. 1.300.0000,-/bulan 

- Penduduk miskin 11% 

- Mata penacaharian: 

pertanian dan non 

pertanian 

- Rp. 700.0000,-/bulan 

 

- Penduduk miskin 60 % 

- Mata pencaharian: 

pertanian 

- Rp. 1000.0000,-/bulan 

 

- Penduduk miskin 40 % 

- Mata pencaharian: 

pertanian, perikanan dan 

non pertanian 

7 Tingkat 

pendidikan 

- 43% pendidikan SD - 68% pendidikan SD - 50 % pendidikan SD 

8 Kelembagaan & 

Kearifan local 

- Pusat pemerintahan Kab. 

Ngada 

- Kelembagaan belum 

berperan 

- Rii bheto, wasi wae  

- Keberadaan dan 

penegakan hokum rendah 

- Pusat pemerintahan desa 

dan kecamatan 

- Kelembagaan belum 

berperan 

- Berburu adat 

- Keberadaan dan 

penegakan hokum rendah 

- Pusat pemerintahan Kab. 

Nagekeo 

- Kelembagaan belum 

berperan 

- Berburu adat 

- Keberadaan dan penegakan 

hokum rendah 

9 Pemanfaatan 

ruang wilayah 

- Kawasan lindung 

- CA. Watuata 

- Kawasan hutan produksi 

- Kawasan budidaya 

- Kota Bajawa sebagai 

ibukota Kab. Ngada 

- Kawasan peruntukan lain 

- Kawasan budidaya 

- Kawasan pertanian dan 

peternakan subsistem 

 

- Kawasan budidaya 

- Kota Mbay sebagai ibukota 

Kab. Nagekeo 

- Kawasan peuntukan lain 

- Kawasan pertanian lahan 

kering dan persawahan 

- Kawasan pesisir 

Sumber: data diolah (BPS Kab. Ngada dan Nagekeo 2016; RPDAS Aesesa 2013; dan Penelitian Eko Pujianto 

& Retno Setyowati, 2015) 
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Karaketristik DAS Aesesa Flores 

sebagaimana table 1 diatas menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan yang cukup tinggi 

/unik/ekstrim untuk masing-masing region 

DAS. Perbedaan dapat dilihat pada besaran 

angka atau nilai iklim, kepadatan penduduk, 

pendapatan penduduk dan tingkat pendidikan, 

serta perbedaan topografi, vegetasi, dan 

peruntukan ruang wilayah. 

 

3.2. Prasyarat Penentuan Kebijakan Pengelolaan 

DAS Terpadu dan Berkelanjutan 
 
         Berdasarkan kondisi karakteristik DAS 

Aesesa masing-masing region di atas, maka 

prasyarat penyusunan kebijakan pengelolaan 

DAS Aesesa Flores yang diusulkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembangunan Wilayah Berbasis DAS 

Kebijakan Pengelolaan DAS secara terpadu 

dan berkelanjutan tidak akan pernah dapat 

dilaksanakan secara optimal jika prinsip 

pembangunan tidak didasarkan oleh pemba-

ngunan wilayah berbasis DAS. Untuk itu 

diperlukan dukungan sistem perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan wilayah yang 

berbasis DAS.  
  

2. Berbasis Satuan Unit Klaster 

Melihat kondisi antar wilayah yang begitu 

ekstrim di dalam areal DAS Aesesa, maka 

diperlukan kebijakan pengelolaan DAS yang 

berbeda untuk setiap wilayah yang cukup ber-

beda kondisinya. Setelah ditelaah secara seksama 

terdapat 8 (delapan) klaster seperti pada table 

2 berikut: 

 

Tabel 2. Klaster DAS Aesesa 

No Nama Karakteristik 

1 Bajawa 

Pusat 

Dataran tinggi, datar sampai berbukit; 

curah hujan tinggi, kepadatan penduduk 

tinggi; sektor dominan jasa; pemu-

kiman dan pusat pemerintahan kabu- 

paten, pendapatan penduduk tertinggi   

2 Bajawa 

Sekitar 

Dataran tinggi, datar sampai berbukit; 

curah hujan tinggi, kepadatan penduduk 

rendah; sektor dominan pertanian, 

peternakan dan perkebunan;  penda-

patan penduduk sedang   

3 Soa 

Wolom

eze 

Dataran tinggi, datar sampai berbukit; 

curah hujan sedang-tinggi, kepadatan 

penduduk sedang; sektor dominan 

pertanian, peternakan; wilayah per-

sawahan pelembahan dataran tinggi; 

pendapatan penduduk sedang   

4 Boawae Dataran tinggi, datar sampai berbukit; 

curah hujan sedang-tinggi, kepadatan 

penduduk sedang; sektor dominan 

perkebunan, peternakan dan 

pertanian; pendapatan penduduk 

sedang 

5 Aesesa 

Selatan 

Dataran sedang, dan sampai berbukit; 

curah hujan rendah, kepadatan pendu-

duk sangat rendah; sektor dominan 

padang penggembalaan dan lahan 

kering; pendapatan penduduk rendah 

6 Mbay Dataran rendah, datar sampai ber-

ombak; curah hujan rendah, kepadatan 

penduduk tinggi; sektor dominan jasa, 

pemukiman dan pusat pemerin-

tahan, wilayah persawahan dan 

pelembahan pesisir, mengalami 

banjir kiriman dari hulu; penda-

patan penduduk sedang sampai tinggi 

7 Marapo

kot 

Dataran rendah, datar sampai 

berbukit; curah hujan sangat rendah, 

kepadatan penduduk sedang; sektor 

dominan perikanan dan peternakan; 

wilayah pesisir dan pelabuhan serta 

pelelagan ikan; pendapatan penduduk 

rendah-sedang 

8 Roe Dataran sedang dan sampai berbukit; 

curah hujan rendah, kepadatan 

penduduk rendah; sektor dominan 

padang penggembalaan, 

peternakan dan perkebunan; wila-

yah; pendapatan penduduk rendah 

sampai sedang  

Sumber: data diolah dari berbagai sumber. 

 

3. Pendekatan Multidisiplin  
         

Untuk membangun wilayah berbasis DAS 

melalui model kebijakan berdasarkan 5 pilar 

serta berbasis 8 klaster dibutuhkan 

pendekatan muldisiplin, minimal meliputi 

bidang-bidang ilmu pengelolaan DAS, 

pengembangan wilayah, pertanian, perikanan, 

peternakan, kehutanan, lingkungan hidup, 

perdagangan, perindustrian, UKM dan 

koperasi,  manajemen, dan sebagainya. 

Pendekatan multidisiplin ini diperlukan 

karena mengingat kompleksitas elemen di 

dalam ekosistem DAS melibatkan multi-

sumberdaya, multilembaga, multi-

stakeholders, dan bersifat lintas batas 

administratif. Karena kompleksitas di dalam 

pengelolaan DAS sangat tinggi inilah maka 

dibutuhkan kebijakan pengelolaan yang 

terpadu dan berkelanjutan.  
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3.3. Tawaran Model Kebijakan Pengelolaan 

DAS Terpadu dan Berkelanjutan  

Berdasarkan tingkat heterogen 

karakteristik dan prasyarat penyusunan 

kebijakan yang diuraikan diatas, maka model 

kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS 

Aesesa Flores yang akan dihasilkan adalah 

model yang diperoleh atau disusun  dari hasil 

analisis daya dukung DAS, Indeks 

keberlanjutan dan kelembagaan. Ketiga 

analisis dimaksud adalah: 

  

Analisis Kondisi Daya Dukung DAS Aesesa 

Flores    

        Kondisi daya dukung DAS Aesesa 

Flores diketahui dengan melakukan beberapa 

tahapan analisis yang memperhatikan faktor 

biofisik dan sosial ekonomi DAS Aesesa 

Flores yang sangat berpengaruh terhadap 

kinerja DAS yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan 

mengacu pada kriteria dan indikator kinerja 

DAS berdasarkan Peraturan Menteri 

Kehutanan RI Nomor P.61./Menhut-II/2014 

sebagai berikut: 

1. Kondisi lahan, dimaksudkan untuk 

mengetahui perubahan daya dukung lahan 

di DAS terkait ada tidaknya kecen-

derungan lahan tersebut terdegradasi dari 

waktu ke waktu. Dengan kriteria yang 

digunakan: 1) persentase lahan kritis; 2) 

persentase penutupan vegetasi; dan 3) 

indeks erosi. 

2. Kondisi tata air, dimaksudkan untuk 

mengetahui perubahan daya dukung lahan 

di DAS terkait dengan kualitas, kuantitas 

dan kontinuitas aliran air menurut ruang 

dan waktu. Kriteria yang digunakan: 1) 

koefisien regim aliran; 2) koefisien aliran 

tahunan; 3) muatan sedimen; 4) banjir; dan 

5) IPA. 

3. Kondisi sosial ekonomi, dimaksudkan untuk 

mengetahui perubahan atau dinamika nilai-

nilai sosial dan ekonomi masyarakat 

sebelum, selama dan setelah adanya 

kegiatan pengelolaan DAS. Kriteria yang 

digunakan: 1) tekanan penduduk terhadap 

lahan; 2) tingkat kesejahteraan penduduk; 

3) keberadaan dan penegakan peraturan.  

4. Kondisi Investasi bangunan, dimaksudkan 

untuk mengetahui besar kecilnya 

sumberdaya buatan manusia yang telah 

dibangun di DAS yang perlu dilindungi 

dari kerusakan yang disebabkan oleh 

degrasasi DAS. Dengan kriteria yang 

digunakan: 1) keberadaan dan status / 

kategori kota; dan 2) nilai bangunan air. 

(bendungan dan saluran irigasi).  

5. Kondisi pemanfaatan ruang wilayah. 

dimaksudkan untuk mengetahui peru-

bahan kondisi kawasan hutan lindung dan 

kawasan budidaya terkait ada tidak adanya 

kencenderungan pemanfaatan lahan yang 

menyebabkan kawasan dimaksud 

terdegradasi dari waktu ke waktu. Dengan 

kriteria yang digunakan: 1) kawasan 

lindung; dan 2) kawasan budidaya.  

Analisis Status Keberlanjutan Pengelolaan 

DAS Aesesa Flores 

Untuk mengetahui status keberlanjutan 

pengelolaan DAS Aesesa Flores melalui  pende-

katan  multi Dimensional scaling (MDS) yang 

menggunakan software RapDAS-Aesesa Flores 

(rapid appraisal sustainability index for DAS 

Aesesa Flores) dengan menganalisis beberapa 

dimensi dan atribut sebagai berikut: 

1. Dimensi Ekologi meliputi 13 atribut yaitu: 

1. Curah hujan dan hujan harian, 2. 

Tingkat kekritisan lahan DAS, 3. Tingkat 

sedi-mentasi sungai, 4. Produktivitas lahan 

perta-nian, 5. Lahan kritis, 6. Tingkat 

konser-vatif pengelolaan lahan pertanian, 

7. Luas kecukupan kawasan hutan, 8. 

Perubahan lahan menjadi lahan terbangun, 

9. Penu-tupan lahan bervegetasi, 10. Tata 

air DAS (kualitas, kuantitas dan 

kontinyutas air), 11. Kegiatan 

pemeliharaan daerah tang-kapan air, 12. 

Peningkatan daya dukung DAS dan 13. 

Pemanfaatan tanaman bamboo.  

2. Dimensi Ekonomi meliputi 15 atribut 

yaitu: 1. Kontribusi sektor pemanfaatan 

sumber air terhadap PDRB, 2. Persentase 

jumlah penduduk miskin, 3. Penyerapan 

tenaga kerja, 4. Iklim investasi, 5. Jaminan 

pasar input dan output budidaya pertanian 

(demand), 6. Luas kepemilikan lahan perta-

nian, 7. Tingkat pemanfaatan jasa wisata, 

8. Alternatif pendapatan non pertanian, 9. 

Jumlah tenaga kerja sektor pertanian, 10. 

Jumlah tenaga kerja sektor jasa, 11. 

Adaptasi petani terhadap perubahan 

permintaan komoditas pasar, 12. Layanan 

PDAM, 13. Status pengembangan eko-
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nomi wilayah, 14. Manfaat ekonomi 

tanaman bamboo, 15. layanan irigasi.  

3. Dimensi Sosial meliputi 13 atribut yaitu: 

1. Motivasi dan kepedulian masyarakat 

terhadap upaya perbaikan lingkungan, 

rehabilitasi hutan dan lahan, 2. 

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 

pengelolaan DAS, 3. Pengetahuan kearifan 

lokal dalam pengelolaan DAS, 4. Tingkat 

pertumbuhan penduduk, 5. Tingkat kese-

jahteraan penduduk, 6. Tingkat pendidikan 

masyarakat lokal, 7. Layanan pendidikan, 

8. Layanan kesehatan, 9. Layanan peri-

badatan, 10. Tingkat pengangguran,         

11. Presepsi masyarakat terhadap 

rehabilitas hutan dan lahan, 12. Presepsi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan 

bersama, 13. Manfaat sosial budaya 

tanaman bamboo.  

4. Dimensi Kelembagaan meliputi 17 atribut 

yaitu:1.Ketersediaan peraturan perundang- 

undangan tentang pengelolaan DAS tingkat 

propinsi NTT dan Kabupaten Ngada serta 

Kabupaten Nagekeo, 2. Kebijakan dalam 

pengelolaan DAS, baik tingkat nasional 

maupun lokal, 3. Kapasitas organisasi 

lembaga/instansi pemerintah (SKPD) 

terkait, 4. Pelaksanaan Rencana 

Pengelolaan DAS berkelanjutan, 5. Rezim 

kepemilikan SDA pada DAS, 6. 

Ketersediaan perang- kat hukum adat/lokal 

wisdom, 7. Organi-sasi kelompok tani, 8. 

Organisasi penyuluh swadaya masyarakat, 

9. Kapasitas koordinasi antar instansi 

pemerintah, 10. Batas yurisdiksi, 11. 

Proses pengambilan keputusan 

pengelolaan lahan, 12. Lem-baga pasar 

input dan output kegiatan pertanian, 13. 

Organisasi pemerintah bidang penyuluhan, 

14. Kegiatan penyu-luhan pertanian dan 

kehutanan, 15. Lembaga keuangan mikro, 

16. Ketersediaan informasi pembangunan, 

17. Kelembagaan pengelolaan bamboo.  

5. Dimensi Teknologi dan aksesbilitas 

meliputi 14 atribut yaitu: 1) Tingkat 

penerimaan terhadap teknologi baru 

(inovasi teknologi), 2) Dukungan sarana 

dan prasarana pengelolaan DAS, 3) 

Teknik persemaian, penanaman, 

pemeliharaan tanaman; 3) teknologi 

pengelolaan lahan konservatif, 4. 

Teknologi konservasi tanah dan air, 5. 

Teknologi pasca panen, 6. Teknologi 

pembuatan pupuk organic, 7. Akses jalan 

ke pusat layanan public, 8. Sarana dan 

prasarana pendidikan dan layanan 

kesehatan, 9. Sarana prasarana olah raga 

dan ruang terbuka public, 11. Teknologi 

pembibitan, penanaman dan pemeliharaan 

tanaman bamboo, 12. Teknologi dan 

industry pengelolaan bamboo. 

 

Analisis Kelembagaan pengelolaan DAS 

Aesesa Flores 

         Pengembangan kelembagaan yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan DAS Aesesa 

Flores didasarkan pada hasil analisis 

kelembagaan dengan menggunakan metoda 

ISM (Interpretative Structural Modelling) 

yang dikembangkan oleh Saxena (1992) 

dalam Eriyatno (1999). Pengembangan 

kelembagaan ini bertujuan untuk membangun 

alternatif institusi pengelolaan berkelanjutan 

DAS Aesesa Flores yang tepat, sesuai 

karakteristik daerah, perkembangan 

masyarakat dan peraturan yang berlaku. 

Pemilihan elemen dan sub elemen yang akan 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil studi pustaka dan brainstorming awal 

dengan berbagai pihak terkait, maka elemen 

dan sub elemen yang  digunakan dalam 

analisis ISM untuk kelembagaan pengelolaan 

DAS Aesesa Flores meliputi: 

1. Elemen kendala meliputi 14 sub elemen, 

yaitu: 1) terbatasnya sarana dan prasarana 

pendukung; 2) kualitas, kuantitas dan 

kontiniutas air bersih; 3) Kurangnya SDM 

yang memadai; 4) tingginya biaya 

pengelolaan DAS berkelanjutan; 5) 

kurangnya kemampuan kapasitas institusi 

pengelola DAS; 6) lemahnya tata kelola 

kelembagaan terkait system informasi 

pengelolaan DAS; 7) aplikasi teknologi 

pengelolaan DAS belum memadai, 8) 

menurunnya fungsi resapan air akibat 

berkurangnya vegetasi pada daerah 

tangkapan air; 9) rendahnya kesadaran 

masyarakat dan dunia usaha dalam 

pengelolaan lingkungan serta konservasi 

tanah dan air; 10) kurangnya koordinasi 

dan keterpaduan pengelolaan DAS antar 

stakeholders; 11) lemahnya pengawasan 

dan penegakan hokum; 12) kurang 

optimalnya upaya pengendalian 

kekeringan dan banjir; 13) belum adanya 

system insentif dan disinsentif dalam 
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pengelolaan DAS Aesesa Flores; 14) tidak 

adanya pembayaran atas jasa lingkungan 

(payment for environment services/PES) 

dalam pengelolaan DAS Aesesa Flores. 

2. Elemen kebutuhan meliputi 13 sub 

elemen, yaitu: 1) penegakan supermasi 

hukum, peningkatan luas kawasan lindung 

dan tutupan lahan; 2) tata ruang yang 

tepat; 3) Restrukturisasi kelembagaan; 4) 

Peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan aparat SKPD terkait; 5) 

pemberian insentif dan disinsentif dalam 

pengelolaan DAS terutama terkait dengan 

pemanfaatan ruang; 6) peningkatan 

lapangan pekerjaan; 7) peningkatan 

pendapatan masyarakat; 8) peningkatan 

kesadaran dan koordinasi stakeholders 

terkait (pemerintah, masyarakat, LSM, 

akademisi, dunia usaha); 9) Penetapaan 

pedoman pengelolaan DAS berkelanjutan; 

10) Teknologi pengelolaan DAS; 11) 

Pengembangan kearifan lokal (lokal 

wisdom); 12) pembayaran atas jasa 

lingkungan (payment for environment 

services/PES); 13) Program startegis pem-

bangunan berkelanjutan (bambinisasi, 

ekohidrologi, ekowisata, geowisata, 

agroforestri).  

3. Elemen pelaku meliputi 16 sub elemen, 

yaitu: 1) Balai Wilayah Sungai NTT 2; 2) 

BPDAS Benain Noelmina NTT; 3) Forum 

DAS NTT; 4) Bappeda Kab. Ngada dan 

Kab. Nagekeo; 5) Dinas Kehutanan NTT; 

6) Organisasi gerejawi; 7) BLH Kab. Ngada 

dan Kab. Nagekeo; 8) Dinas PUPR Kab. 

Ngada dan Kab. Nagekeo; 9) Dinas Perta-

nian Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo; 10) 

Dinas Peternakan Kab. Ngada dan Kab. 

Nagekeo; 11) PDAM Kab. Ngada dan 

Kab. Nagekeo; 12) Dinas PUPR Propinsi 

NTT; 13) Bappeda NTT; 14) Akademisi; 

15) Masyarakat; 16) Ormas dan LSM.  

 

4. KESIMPULAN 

 
1) DAS Aesesa Flores memiliki karakteristik 

yang cukup heterogen/ ekstrim / unik 

untuk masing-masing region.  

2) Penyusunan kebijakan pengelolaan DAS 

terpadu dan berkelanjutan di DAS Aesesa 

dapat diterapkan dengan memperhatikan 3 

prasyarat, yaitu: 1) pembangunan wilayah 

berbasis DAS, 2) berbasis satuan unit 

klaster, dan 3) menerapkan pendekatan 

multidisplin. Untuk mendukung 

tercapainya kebijakan ini, diperlukan daya 

dukung ekologi, sosial dan ekonomi, serta 

aspek kelembagaan (institusi).  

3) Terdapat 8 Satuan Unit Klaster yang 

berbeda pendekatan kebijakan pengelolaan 

DAS yang T&B berdasarkan karakteristik 

klasternya. 

4) Tawaran model kebijakan adalah model 

yang di desain berdasarkan prasyarat 

penyusunan kebijakan yang 

digunakan/atau diacu dalam analisis DDD, 

analisis Keberlanjutan dan analisis 

kelembagaan untuk menghasilkan “Model 

Pengelolaan Berkelanjutan DAS Aesesa 

Flores Provinsi NTT”  
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