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RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

SUNGAI DAN ALUR DI TELUK ADANG DAN TELUK APAR 
 

 
 
 

Menimbang:   a.  Bahwa potensi sumber daya alam berupa sungai dan 

Teluk merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa 

yang     perlu     dijaga     kelestariannya, 

keberlanjutannya, bagi           peningkatan 

kesejahteraan masyarakat   dan   pertumbuhan 

ekonomi Daerah; 

b. Bahwa perkembangan penduduk dan industri di 

Kabupaten Paser terus meningkat seiring dengan 

pemanfaatan sungai dan Teluk oleh masyarakat dan 

pengangkutan      hasil      usaha      yang 

mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai 

dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan 

pencemaran Sungai, sehingga harus dilakukan 

pengendalian keadaan   yang   harmonis   agar 

ekosistem lingkungan di wilayah Sungai berguna 

bagi masyarakat; 

c.  Bahwa  pengelolaan  Sungai  merupakan  bagian dari 

pengelolaan sumber daya air yang menjadi 

kewenangan Pemerintah   Daerah    Kabupaten 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sehingga perlu menetapkan kebijakan 

daerah sebagai      dasar      hukum      untuk 

menyelenggarakan urusan    pemerintahan    di 

bidang pengelolaan sungai; 

d. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang 

Pengelolaan Sungai dan Alur 
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Mengingat: 1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara 

Republik Indonesia 1945; 

2.  Undang-Undang   Nomor   27   Tahun   1959   tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953  tentang  Perpanjangan  Pembentukan  Daerah 

Tingkat  II  di  Kalimantan  (Lembaran  Negara  Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; 

3. Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   1990   tentang 

Konservasi Sumber    Daya    Alam,    Hayati    dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

4. Undang-Undang   Nomor   26   Tahun   2007   tentang 

Penataan Ruang    (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun  2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran    Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang 

Pembentukan Peraturan      Perundang-undangan 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

7. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58,
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Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2019   tentang 

Sumber Daya   Air   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011   Nomor   74,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik Indonesia Nomor 5230); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6134). 
 
 

 

Dengan Persetujuan 

PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

MEMUTUSKAN; 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG 

PENGELOLAAN SUNGAI   DAN ALUR   di   TELUK 

ADANG DAN TELUK APAR 
 
 

 

BAB I 

 KETENTUAN UMUM 
 

 

Pasal 1 
 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: 

1. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa 

jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu 

sampai muara,  dengan  dibatasi  kanan  dan  kiri  oleh  garis 

sempadan. 

2. Teluk adalah adalah bagian tubuh perairan yang menjorok ke 

daratan yang pada tiga sisinya dibatasi oleh daratan.
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3. Pengelolaan sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau  dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, 

pendayagunaan sungai dan pengendalian daya rusak air. 

4. Pendayagunaan sungai adalah upaya pemanfaatan sungai secara 

optimal dan berdayaguna 

5. Danau   paparan   banjir   adalah   tampungan   air   alami   yang 

merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh 

langsung oleh muka air sungai. 

6. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan 

sungai yang tergenang air pada saat banjir. 

7. Daerah   aliran   sungai   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 laut secara 

alami  yang  batas  di  darat  merupakan  pemisah  topografis  dan 

batas di  laut  sampai  dengan  daerah  perairan  yang  masih 

terpengaruh aktivitas daratan. 

8. Wilayah  Sungai  adalah  kesatuan  wilayah  pengelolaan  sumber 

daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau 

pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 

2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi). 

9. Batas wilayah Teluk adalah batas pengelolaan wilayah laut paling 

jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. 

10. Garis  sempadan  adalah  garis  maya  di  kiri  dan  kanan  palung 

sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 

11. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki 

tanggul  sebelah  dalam  yang  terletak  di  kiri  dan/atau  kanan 

palung sungai. 

12. Insentif  adalah  upaya  memberikan  dorongan  atau  daya  tarik 

secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang 

maupun Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintah   Daerah   agar 

melakukan kegiatan   yang   berdampak   positif   ada   cadangan 

sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 

13. Disinsentif   adalah   pengenaan   beban   atau   ancaman   secara 

moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun 

Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  agar  mengurangi 

kegiatan yang berdampak negatif pada cadagangan sumber daya 

alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 

14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.



Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Tentang Pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar 

Lampiran - 6 

 

 

 

15. Banjir  adalah  peristiwa  meluapnya  air  sungai  melebihi  palung 

sungai 

16. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser. 

17. Kepala Daerah adalah Bupati Paser 
 
 

 
BAB II 

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP 
 

 

Bagian Kesatu 

Asas 
 

 

Pasal 2 
 

 

Pengelolaan Sungai dan Teluk dilakukan berdasarkan asas: 

a. Kemanfaatan Umum; 

b. Keseimbangan 

c.  Kemandirian 

d. Kearifan Lokal 

e.  Wawasan Lingkungan 

f.  Keberlanjutan 

g. Keterpaduan dan Keserasian 

h. Partisipasi 
 
 

 

Bagian Kedua 

Tujuan dan Sasaran 
 

 

Pasal 3 
 

 

(1) Pengelolaan Sungai dan Teluk dilakukan dengan tujuan untuk : 

a.  Melindungi  kualitas  dan  kuantitas  air  berdasarkan  daerah 

pengalirannya yang mengalir dari hulu sampai ke hilir; 

b.  Melestarikan ketersediaan sumber air; 

 c. Mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan; 

d.  Mendorong   pemanfaatan   sungai   dan   teluk   yang   mampu 

meningkatkan keberlanjutan ekosistem; 

e.  Meningkatkan  kesadaran  dan  kepedulian  pemerintah,  dunia 

usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya 

pelestarian Sungai dan Alur Teluk.
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(2) Pengelolaan Sungai dan Teluk dilakukan dengan sasaran untuk: ‘ 

a.  Menjaga   kesinambungan   kualitas   air   agar   layak   untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; 

b.  Mencegah  terjadinya  pencemaran  air  yang  dilakukan  oleh 

badan usaha dan masyarakat; 

c.  Mendorong    pemerintah    daerah    menerapkan    kebijakan 

instrumen ekonomi lingkungan hidup. 
 
 
 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 
 

 

Pasal 4 
 

 

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah 

sungai-sungai dan teluk yang berada di luar Kawasan Suaka 

Alam. 

(2) Kewajiban  bagi  seseorang  atau  penanggung  jawab  usaha 

dan/atau kegiatan  yang  melewati  alur  sungai  untuk  ikut 

melestarikan sungai dan teluk. 

(3) Kewajiban  bagi  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan 

untuk mencegah terjadinya pencemaran air. 
 
 
 
 

BAB III 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 5 

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah meliputi: 

a. Menetapkan   kebijakan   pengelolaan   sungai   dan   teluk 

berdasarkan kebijakan   nasional   sumber   daya   air   dan 

kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi; 

b. Menetapkan  dan  mengelola  kawasan  lindung  sumber  air 

pada wilayah sungai; 

c.  Mengelola sungai dan teluk berdasarkan asas kemanfaatan 

umum;
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d. Mengatur,   menetapkan   dan   memberi   izin   penyediaan, 

peruntukan, penggunaan,   dan   pengusahaan   air   pada 

wilayah sungai; 

e. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban 

pelaksanaan pengelolaan sungai ; 

f. Menetapkan  insentif  dan  disinsentif  dalam  pengelolaan 

sungai dan teluk. 
 
 
 
 

BAB IV 

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah 
 

 

Pasal 6 
 

 

(1) Dalam Pengelolaan Sungai dan Teluk, Pemerintah Daerah 

berhak: 

a. Menentukan  tata  kelola  pengelolaan  sungai,  sesuai  asas- 

asas yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang- 

undangan; 

b. Memberikan  larangan  atas  tindakan-tindakan  perusakan 

dan/atau pencemaran; 

c.  Memberikan  izin  atas  pengelolaan  sungai  dan teluk  yang 

dilakukan penanggung  jawab  Usaha  dan/atau  kegiatan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Memberikan insentif/disinsentif lingkungan hidup terhadap 

penanggung jawab    Usaha    dan/atau    kegiatan    yang 

melakukan pelestarian sungai. 

(2) Dalam  Pengelolaan  Sungai  dan  Teluk,  Pemerintah  Daerah 

berkewajiban: 

a. Memberikan    perlindungan    kepada    masyarakat    atas 

menurunnya kualitas air sungai; 

b. Melakukan sosialiasi kepada masyarakat dan penanggung 

jawab Usaha    dan/atau    kegiatan    untuk    mempunyai 

kepedulian terhadap sungai; 

c.  Memberikan  akses  informasi,  akses  partisipasi dan akses 

keadilan dalam Pengelolaan Sungai dan Alur Teluk;



Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Tentang Pengelolaan Alur Teluk Adang dan Teluk Apar 

Lampiran - 9 

 

 

 

d. Menerima   pengaduan   masyarakat   atas   pencemaran   di 

wilayah sungai dan teluk yang disebabkan oleh penanggung 

jawab Usaha dan/atau Kegiatan. 
 
 

 

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Badan Usaha 
 

 

Pasal 7 
 

 

(1) Dalam Pengelolaan Sungai dan Teluk, penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan berhak: 

a. Mendapatkan   jaminan   iklim   usaha   yang   sehat   dari 

Pemerintah Daerah; 

b. Mendapatkan izin pemanfaatan sungai yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam Pengelolaan Sungai dan Teluk, penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan berkewajiban: 

a. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai dan 

wilayah teluk Adang dan Apar; 

b. Melindungi dan mengamankan prasarana sungai dan teluk; 

c.  Mencegah terjadinya pencemaran air; 

d. Menanggulangi    dan    memulihkan    fungsi    sungai    dari 

pencemaran air sungai; 

e. Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan 

kegiatan pada ruang sungai; 

f. Memberikan akses kepada pejabat yang ditunjuk Pemerintah 

Daerah untuk  melaksanakan  pelaksanaan  pemantauan, 

evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan. 
 
 
 
 

Bagian Ketiga 

Hak dan Kewajiban Masyarakat 
 

 

Pasal 8 
 

 

Dalam Pengelolaan Sungai dan Teluk, masyarakat mempunyai hak 

dan kewajiban: 

a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat atas sumber air 

yang berasal dari wilayah sungai;
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b. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat disekitar wilayah 

Teluk; 

c. Mendapatkan pendidikan dan pembinaan atas pemanfaatan 

sungai yang mampu meningkatkan kualitas air sungai; 

d. Mendapatkan  akses  informasi,  akses  partisipasi  dan  akses 

keadilan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan 

pengawasan pengelolaan sungai dan pemanfaatan teluk; 

e. Mendapatkan perlindungan atas kegiatan penanggung jawab 

Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran air 

sungai dan teluk; 

f. Memberikan   informasi   yang   benar   kepada   pihak   yang 

berwenang apabila terjadi pencemaran lingkungan di wilayah 

sungai dan teluk. 
 
 
 
 
 

Bagian Keempat 

Larangan 
 

 

Pasal 9 
 

 

Setiap orang atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 

dilarang: 

a. Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menganggu 

pelestarian lingkungan hidup di wilayah sungai dan teluk; 

b. Membuang sampah ke sungai; 

c.  Membuang limbah yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan 

ke sungai; 

d. Membuang komoditas tambang di sungai dan teluk; 
 
 
 

BAB V  

RUANG SUNGAI 
 

 

Pasal 10 
 

 

(1) Sungai terdiri atas; 

a. Palung sungai; dan 

b. Sempadan sungai.
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(2) Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) membentuk ruang sungai; 

(3) Dalam  hal  kondisi  topografi  tertentu  dan/atau  banjir  ruang 

sungai dapat   terhubung   dengan   danau   paparan   banjir 

dan/atau dataran banjir; 

(4) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat 

berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai; 

(5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berfungsi  sebagai  ruang  penyangga  antara  ekosistem  sungai 

dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak 

saling terganggu. 
 

 

Pasal 11 
 

 

(1) Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf a membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir 

secara terus menerus maupun berkala; 

(2) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan topografi terendah alur sungai. 
 

 

Pasal 12 
 

 

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di 

antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak 

bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki 

tanggul untuk sungai bertanggul. 

(2) Garis   sempadan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 

ditentukan pada: 

a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 

b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; 

c.  Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 

d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; 

e.  Sungai yang terpengaruh pasang air laut; 

f.  Danau paparan banjir; dan 

g. Mata air
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BAB VI  

PENGELOLAAN SUNGAI dan TELUK 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

 

Pasal 13 
 

 

(1) Pengelolaan Sungai dan Teluk meliputi : 

a. Konservasi sungai; 

b. Konservasi wilayah teluk; 

c.  Pengembangan sungai; dan 

d. Pengendalian daya rusak air. 

(2) Pengelolaan  sungai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

dilakukan melalui tahapan: 

a. Perencanaan; 

b. Pelaksanaan; dan 

c.  Pemantauan dan evaluasi. 
 
 
 
 

Pasal 14 
 

 

(1) Pengelolaan  sungai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13 

dilaksanakan oleh kepala daerah pada wilayah sungai yang 

menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. 

(2) Pengelolaan  sungai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

dilakukan dengan   melibatkan   instansi   teknis   dan   unsur 

masyarakat terkait. 
 
 

 

Bagian Kedua 

Konservasi Sungai dan Teluk 
 

 

Pasal 15 
 

 

(1) Konservasi  sungai  dan  teluk  sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: 

a. Perlindungan sungai dan teluk; dan 

b. Pencegahan pencemaran air sungai
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(2) Konservasi   sungai   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 

dilakukan dengan    memperhatikan    keseimbangan    antara 

pemanfaatan dan pelestaruan fungsi sungai. 

(3) Dalam pemanfaatan dan pelestarian fungsi sungai sebagaimana 

dimaksud pada  ayat  (2),  Pemerintah  Daerah  menerapkan 

insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup. 
 

 

Pasal 16 
 

 

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap: 

a. Palung sungai; 

b. Sempadan sungai; 

c. Danau paparan banjir; 

d. Dataran banjir; 

e. Aliran pemeliharaan sungai; dan 

f. Ruas sungai. 
 

 

Pasal 17 
 

 

(1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam 16 

huruf a dilakukan dengan menjaga kelestarian palung sungai dari 

pengambilan komoditas tambang di sungai. 

(2) Pengambilan   komoditas   tambang   di   sungai   sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada sungai 

yang mengalami kenaikan dasar sungai. 
 

 

Pasal 18 
 

 

(1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 huruf b dilakukan agar fungsi sungai dan kegiatan 

manusia tidak saling terganggu. 

(2) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui: 

a. Pembatasan pemanfaatan sempadan sungai; dan 

b. Penetapan garis sempadan sungai.
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Pasal 19 
 

 

(1) Pembatasan   pemanfaatan   sempadan   sungai   sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai 

ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan. 

(2) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk 

keperluan tertentu melalui perizinan investasi terkait. 
 
 

 

Pasal 20 
 

 

Dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan 

pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan 

larangan: 

a. Menanam tanaman di bagian tanggul, selain rumput; 

b. Mendirikan bangunan; 

c.  Mengurangi dimensi tanggul; dan 
 

 

Pasal 21 
 

 

(1) Perlindungan  danau  paparan  banjir  sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan mengendalikan 

sedimen dan pencemaran air pada danau. 

(2) Pengendalian  sedimen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air. 
 
 
 
 
 

Pasal 22 
 

 

(1) Perlindungan dataran banjir dimaksud pada Pasal 16  huruf d 

dilakukan pada dataran banjir yang berfungsi menampung 

banjir. 

(2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 )  dilakukan  dengan  membebaskan  dataran  banjir  dari 

peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.
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Pasal 23 
 

 

(1) Perlindungan    aliran    pemeliharaan    Sungai    sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 16 huruf d ditujukan untuk menjaga 

ekosistem Sungai. 

(2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai, antara lain: 

a. Tidak boleh menangkap/mengambil habitat sungai dengan 

cara meracuni,     menggunakan     aliran     listrik,     dan 

pengeboman; 

b. Tidak boleh merusak bentuk fisik sungai 

c.  Tidak  membuang  air  limbah  ke  sungai    di  luar  ambang 

batas. 
 

 

Pasal 24 
 

 

(1) Perlindungan ruas sungai sebagaimana dalam Pasal 16 huruf e 

ditujukan  untuk  mengembalikan  fungsi  sungai  ke  kondisi 

alami. 

(2) Perlindungan  ruas  restorasi  sungai  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. Kegiatan fisik; dan 

b. Rekayasa secara vegetasi 

(3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

meliputi penataan palung Sungai, penataan sempadan Sungai 

dan sempadan Danau Paparan Banjir, serta rehabilitasi alur 

Sungai. 
 

 

Pasal 25 
 

 

(1) Pencegahan  pencemaran  air  Sungai  sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: 

a. Penetapan daya tampung  beban pencemaran; 

b. Identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk 

ke Sungai; 

c.  Penetapan  persyaratan  dan  tata  cara  pembuangan  air 

limbah; 

d. Pelarangan pembuangan sampah ke Sungai; 

e.  Pemantauan kualitas air pada Sungai; dan 

f.  Pengawasan air limbah yang masuk ke Sungai
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(2) Pencegahan   pencemaran   air   Sungai   dilaksanakan   sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 

Bagian Ketiga 

Pengembangan Sungai 
 

 

Pasal 26 
 

 

(1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemanfaatan Sungai. 

(2) Pemanfaatan  Sungai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 

meliputi pemanfaatan untuk : 

a. Rumah tangga; 

b. Pertanian; 

c.  Sanitasi lingkungan; 

d. Industri 

e.  Pariwisata; 

f.  Olahraga; 

g. Perikanan; 

h. Pembangkit tenaga listrik; dan 

i.  Transportasi 

(3) Pengembangan  Sungai  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) 

dilakukan dengan    tidak    merusak    ekosistem    Sungai, 

mempertimbangkan karakteristik      Sungai,      kelestarian 

keanekaragaman hayati,    serta    kekhasan    dan    aspirasi 

daerah/masyarakat setempat. 
 

 

Pasal 27 
 

 

(1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 

(1) huruf b dilakukan dengen ketentuan: 

a. Mengutamakan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  sehari-hari 

dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. 

b. Mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan 

sungai. 

(2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilarang: 

a. Mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan 

b. Mengakibatkan    terganggunya    aliran    sungai    dan/atau 

keruntuhan tebing sungai.
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Pasal 28 
 

 

(1) Pemanfaatan sungai pada sempadan sungai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terbatas untuk: 

a. Bangunan prasarana sumber daya air; 

b. Fasilitas jembatan dan dermaga; 

c.  Jalur pipa gas dan air minum; 

d. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; 

e.  Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; 

dan 

f.  Bangunan ketenagalistrikan. 

(2) Pemanfaatan kawasan sempadan sungai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai 

sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman 

perdesaan dan perkotaan; dan 

b. Penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari 

wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter 

masing-masing. 
 

 

Pasal 29 
 

 

Dalam hal melakukan pemanfaaatan sungai untuk perikanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, selain harus 

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus 

pula mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan 

sungai. 
 
 
 
 

Bagian Keempat 

Pengendalian Daya Rusak Air Sungai 
 

 

Pasal 30 
 

(1) Pengendalian   daya   rusak   air   sungai   dilakukan   secara 

menyeluruh yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan 

dan pemulihan. 

(2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan 

pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan 

menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
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(3) Pengendalian daya rusak air sebagiamana dimaksud pada ayat 

(1) diselenggarakan   oleh   Dinas   dengan   mengikutsertakan 

masyarakat. 
 

 

Pasal 31 
 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan dan bencana 

akibat daya rusak air diatur dalam Peraturan Bupati 
 

 

Pasal 32 
 

 

Penanggulangan daya rusak air sebagaimana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Dinas, Instansi 

terkait dan masyarakat melalui badan koordinasi penanggulangan 

bencana pada tingkat kabupaten. 
 

 

Pasal 33 
 

 

(1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30  ayat  (1)  dilakukan  dengan  memulihkan  kembali  fungsi 

lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air. 

(2) Pemulihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Daerah, penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan, dan masyarakat. 
 
 
 
 
 

BAB VII 

KETENTUAN INSENTIF/DISINSENTIF 

Pasal 34 

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sungai 

diselenggarakan untuk: 

a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sungai dalam 

rangka mewujudkan kualitas dari sumber daya air; 

b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan sungai agar sejalan dengan 

rencana pengelolaan sungai; 

c.  Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam 

rangka pemanfaatan sungai.
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Pasal 35 
 

 

(1) Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur 

tentang  pemberian  imbalan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan 

yang sesuai dengan rencana pengelolaan sungai. 

(2) Ketentuan pemberian insentif berfungsi sebagai: 

a. Perangkat untuk mendorong kegiatan pemanfaatan sungai 

sejalan dengan rencana pengelolaan sungai; dan 

b. Katalisator perwujudan pemanfaatan sungai 

(3) Pemberian insentif diberikan dalam bentuk : 

a. Pemberian   keringanan    pajak,   pemberian   kompensasi, 

subsidi silang, imbalan; 

b. Pemberian  kemudahan  dan/atau  pelonggaran  persyaratan 

pelaksanaan kegiatan; 

c.  Pemberian fasilitas dan/atau bangunan; 

d. Pemberian dorongan dan bimbingan; 

e.  Pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau 

f.  Pemberitahun kinerja positif kepada publik. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif 

diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

 

Pasal 36 
 

 

(1) Ketentuan   pemberian   disinsentif   adalah   ketentuan   yang 

mengatur pengenaan    bentuk-bentuk    kompensasi    dalam 

pengelolaan sungai. 

(2) Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat 

untuk mencegah,  membatasi  pencemaran  dan  mengurangi 

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan sungai. 

(3) Pemberian disinsentif diberikan dalam bentuk: 

a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 

b. Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; 

c.  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; 

d. Pengenaan sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan; dan 

e.  Pembatasan administrasi pertanahan. 

(4) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   pengenaan 

disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIII 

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Bagian Kesatu 

Peran Serta Masyarakat 
 

 

Pasal 37 
 

 

(1) Masyarakat  berperan  serta  dalam  pengelolaan  sungai  dapat 

dilakukan secara perseorangan, kelompok maupun melalui 

wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. Menjaga,  memelihara  dan  menikmati  kualitas  lingkungan 

hidup yang dihasilkan ekosistem sungai; 

b. Mendapatkan   dan   memberikan   informasi,   saran   dan 

pertimbangan dan pengelolaan sungai; dan 

c.  Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan 

dengan pengelolaan sungai. 
 
 

 

Bagian Kedua 

Peran Serta Badan Usaha 
 

 

Pasal 38 
 

 

Badan usaha dapat berperan serta dalam pengelolaan sungai secara 

mandiri, kelompok, perkumpulan atau melalui wadah koordinasi 

pengelolaan sumber daya air sungai sesuai dengan bidang 

usaha/kegiatan. 
 

 
 
 

Pasal 39 
 

 

Peran serta badan usaha dalam pengelolaan sungai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 mencakup: 

a. Melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek 

kelestarian sungai, membuka kesempatan lapangan kerja, dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 

b. Memberikan   sumbangan   pemikiran   terhadap   pengelolaan 

sungai;
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c.  Melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam 

akibat kegiatan usaha yang dilakukan; 

d. Terlibat  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  terkait 

kegiatan pengelolaan sungai; 
 
 

 

Bagian Ketiga 

Pemberdayaan Masyarakat 
 

 

Pasal 40 
 

 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sungai. 
 

 

Pasal 41 
 

 

(1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sungai 

sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   40   dilakukan   oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Selain    Pemerintah    Daerah,    pemberdayaan    masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan usaha 

milik swasta, koperasi dan organisasi masyarakat. 
 

 

Pasal 42 
 

 

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sungai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui: 

a. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; 

b. Pendampingan; 

c.  Pemberian bantuan modal; 

d. Sosialisasi dan diseminasi ; dan/atau 

e.  Penyediaan sarana dan prasarana
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BAB IX 

PERIZINAN 
 

 

Pasal 43 
 

 

(1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada sungai wajib 

memperoleh izin 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pelaksanaan konstruksi pada sungai; 

b. Pelaksanaan  konstruksi  yang  mengubah  aliran  dan/atau 

alur sungai; 

c.  Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai; 

d. Pemanfaatan bekas sungai; 

e.  Pemanfaatan  air  sungai  selain  untuk  kebutuhan  pokok 

sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang 

sudah ada; 

f.  Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air; 

g. Pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi; 

h. Pemanfaatan sungai di kawasan hutan; 

i.  Pembuangan air limbah ke sungai; 

j.  Pengambilan komoditas tambang di sungai; dan 

k. Pemanfaatan air sungai untuk usaha perikanan. 
 

 

Pasal 44 
 

 

(1) Setiap  pemegang  izin  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban 

sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  43  dikenakan  sanksi 

administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. Teguran tertulis; 

b. Penghentian sementara kegiatan; atau 

c.  Pencabutan izin.
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BAB X 

PENGAWASAN 
 

 

Pasal 45 
 

 

(1) Pengawasan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian 

antara pelaksanaan   pengelolaan   sungai   dengan   semua 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penyelenggara pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat   (2)   dapat   diwujudkan   dalam   bentuk   laporan, 

pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang. 

(4) Laporan  hasil  pengawasan  merupakan  bahan/masukan  bagi 

perbaikan, penyempurnaan,       dan/atau       peningkatan 

penyelenggaraan pengelolaan sungai. 
 
 

 
BAB XI 

PENYIDIKAN 
 

 

Pasal 46 
 

 

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan 

terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Wewenang   Penyidik   Pegawai   Negeri   Sipul   sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

tindakan pidana di bidang pengelolaan sungai; 

b. Melakukan   pemeriksaan   atas   kebenaran   laporan   atau 

keterangan berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang 

pengelolaan sungai; 

c.  Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sungai; 

d. Meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  setiap  orang 

berkenaan dengan   peristiwa   tindak   pidana   di   bidang 

pengelolaan sungai;
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e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

pengelolaan sungai; 

f. Melakukan  pemeriksaan  di  tempat  tertentu  yang  diduga 

terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen 

lain; 

g. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 

pelanggaran  yang  dapat  dijadikan  bukti  dalam  perkara 

tindak pidana di bidang pengelolaan sungai; 

h. Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas 

penyidikan tindak pidana; 

i.  Menghentikan penyidikan; 

j. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat 

rekaman audio visual’ 

k. Melakukan    penggeledahan    terhadap    badan,    pakaian, 

ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan 

tempat dilakukannya tindak pidana. 

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indoensia sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 
 

 
BAB XII 

 KETENTUAN PIDANA 
 

 

Pasal 47 
 

 

(1) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  9,  Pasal  27  ayat  (2), 

dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pelanggaran. 

(3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan terjadinya kerusakan sungai dan prasarananya 

mengganggu  upaya    pelestarian    sungai,    mengakibatkan 

pencemaran sungai,   mengakibatkan   daya   rusak   sungai, 

mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dapat
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dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 
 

 

BAB XIII  

KETENTUAN PENUTUP 
 

 

Pasal 48 
 

 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini 

ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah 

ini ditetapkan. 
 
 

 

Pasal 49 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran 

Daerah Kabupaten Paser. 
 
 

 
Ditetapkan   di   Kabupaten 

Paser 

Pada tanggal..... 

Bupati Kabupaten Paser, 

Ttd 

 
 
 
 
 

Diundangkan di Kabupaten Paser 

Pada tanggal....... 
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PENJELASAN  
ATAS  

PERATURAN DAERAH  
TENTANG  

PENGELOLAAN SUNGAI DAN ALUR DI TELUK ADANG DAN TELUK 

APAR 
 
I. UMUM  

 
Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memperoleh 

anugrah cukup besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini 
ditandai dengan sumber daya air yang melimpah. Sumber daya 
air perlu dijaga kelestarian dan keberlanjutannya bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan 
ekonomi. Salah satu sumber daya air yang perlu dikelola dengan 

baik adalah sungai yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.  
 
Sungai di Indonesia umumnya mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda dan bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh distribusi 
hujan berpola musiman, kondisi geologi yang berbeda serta iklim 
tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun. Implikasinya 

tingkat pelapukan terhadap batuan sangat tinggi, aktifitas erosi 
dan sedimentasi di sungai juga meningkat. Dari aspek 

topografinya, sungai di Indonesia umumnya pendek dengan 
kemiringan yang curam karena berada di kepulauan dengan 
pegunungan di bagian tengahnya. Kondisi tersebut menjadikan 

sungai di Indonesia sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai 
masalah.  

 
Selain bersifat spesifik, sungai juga bersifat dinamis karena 
dipengaruhi oleh perubahan debit air dan karakter sungai 

setempat. Debit air sungai selalu berubah dipengaruhi curah 
hujan, kondisi lahan, dan perubahan yang terjadi di alur sungai. 
Karakter setiap sungai ditentukan oleh kondisi hidrobiologi 

wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat.  
 

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia umumnya dan 
khususnya di Kabupaten Paser juga tumbuh dengan pesat. Hal 
ini membawa kecenderungan pada pemanfaatan sungai untuk 

kegiatan manusia. Implikasinya, terjadi penurunan fungsi 
sungai, yang ditandai dengan adanya penyempitan, 
pendangkalan dan pencemaran sungai.  

 
Untuk kepentingan masa depan, kecenderungan tersebut perlu 

dikendalikan agar dapat dicapai keadaan yang harmonis dan 
berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia.  
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Perlindungan terhadap ruang sungai perlu dilakukan agar sungai 
tidak dipergunakan untuk kegiatan lain. Sungai merupakan 

sumber air yang perlu dilindungi, dilestarikan agar tidak 
tercemar. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah 
air limbah dan  sampah. Hal ini terjadi karena kecenderungan 

perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat 
buangan air limbah dan sampah. Perilaku seperti ini harus 
dihentikan karena akan menimbulkan kerugian dan pengaruh 

ikutan yang panjang. Apabila air sungai tercemar, maka akan 
terganggu pola ekosistem yang ada di sekitar wilayah sungai, dan 

tentunya keseimbangan ekosistem juga akan terganggu.  
 
Masyarakat sebagai pemanfaat sungai perlu diajak mengenali 

permaslaahan, keterbatasan, dan manfaat pengelolaan sungai 
secara lengkap dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran 

untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai. Keterlibatan 
partisipasi masyarakat yang paling nyata adalah gerakan peduli 
sungai dengan konservasi sungai dan pencegahan pencemaran 

sungai.  
 
 

II. PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal 1  
Cukup Jelas 

 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan umum” 
menekankan bahwa Pengelolaan Sungai dan Alur 
dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan umum. 
 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah 
bahwa antara Pengelolaan sungai dan alur harus 

memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, 
fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.  

 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “kemandirian” mempunyai 
makna bahwa Pengelolaan Sungai dan Alur 

dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya 
nasional.  

 
Huruf d 
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Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah bahwa 
dalam  Pengelolaan Sungai dan Alur harus 

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 
tata kehidupan masyarakat. 

 

Huruf e 
Yang dmaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah 
bahwa Pengelolaan Sungai dan Alur memperhatikan 

keseimbangan ekosistem dan daya dukung 
lingkungan 

 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah 

bahwa Pengelolaan Sungai dan Alur tidak hanya 
ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang 

tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi 
yang akan datang 

 

Huruf g 
Yang dimaksud “keterpaduan dan keserasian” bahwa 
Pengelolaan Sungai dan Alur dilakukan secara 

terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua 
pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah 

administratif serta mewujudkan keserasian untuk 
berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat 
alamiah air yang dinamis. 

 
Huruf h 

Yang dimaksud “partisipasi” ini bermakna bahwa 
setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan 
aktif dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan Pengelolaan Sungai dan Alur baik 
secara langsung maupun tidak langsung.  

 

Pasal 3 
Ayat (1)  

Huruf a 
Cukup jelas 

 

Huruf b 
Cukup jelas  
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “fungsi sungai” adalah 

manfaat keberadaan sungai bagi: 
a. Kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan 

sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk 
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memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi 
lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, 

olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit 
tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan 
lainnya; 

b. Kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan 
sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur 
banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan 

fauna.  
 

Fungsi sungai sebagai pemilih kualitas air perlu 
dijaga dengan tidak membebani zat pencemar 
yang melebihi kemampuan pemulihan alami air 

sungai. 
 

Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu 
diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian 
bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai. 

 
Fungsi sungai sebagai pembangkit utama 
ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak 

menurun. Eksosistem flora dan fauna meliputi 
berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai 

dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies 
binatang di sungai meliputi antara lain: cacing 
(invertebrata), siput (mollusca), kepiting 

(crustacea), katak (amphibia), kadal (reptilia), 
serangga (insect), ikan (fish), dan burung (avian).  

 
Huruf d 

Cukup jelas 

 
Huruf e 

Cukup jelas 

Ayat (2)  
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-
hari” adalah kebutuhan air untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan 

sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat dan 
bersih, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, 
masak, mandi, cuci, dan peturasan 

 
Huruf b 

Cukup jelas 
 
Huruf c 
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Cukup jelas 
Pasal 4 

Ayat (1)  
Cukup jelas 

 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 5 

Huruf a 

Cukup jelas  
 

Huruf b 
Cukup jelas  

 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “kawasan lindung sumber 
air” adalah kawasan yang memberikan fungsi 

perlindungan terhadap sumber air, misalnya daerah 
sempadan sumber air, kawasan resapan air, kawasan 

sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.  
Huruf d 
Cukup jelas 

 
Huruf e 

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah 
pelaksanaan pengelolaan sungai dan teluk 
berorientasi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan 

sungai dan teluk pada wilayah sungai yang 
bersangkutan 
 

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah 
melaksanakan pengelolaan sungai dan teluk dengan 

meminimalkan biaya dan sumber daya yang dimiliki.  
 
Yang dimaksud dengan “kualitas” adalah pengelolaan 

sungai dan teluk dilaksanakan sesuai dengan 
standar layanan.  
 

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah 
pengelolaan sungai dan teluk dilaksanakan secara 

teratur dan sesuai dengan prosedur.  
  

Huruf f 
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Cukup jelas 
 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukup jelas  

 
Ayat (2)  

Cukup jelas  

 
Pasal 7 

Ayat (1) 
Cukup jelas  
 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 
Pasal 8 

Huruf a 

Cukup jelas 
 
Huruf b 

Cukup jelas 
 

Huruf c 
Cukup jelas 

 

Huruf d 
Cukup jelas 

 
Huruf e 

Cukup jelas 

 
Huruf f 

Cukup jelas 

 
Pasal 9 

Huruf a 
Cukup jelas 

 

Huruf b 
Cukup jelas 

 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan 

adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi atau komponen yang ada atau harus ada 
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
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keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu 
sebagai unsur lingkungan hidup. 

 
Huruf d 

Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas  

 
Ayat (2)  

Cukup jelas 
 
Ayat (3)  

Cukup jelas 
 

Ayat (4)  
Cukup jelas 

 

Ayat (5) 
Sempadan sungai mempunyai beberapa fungsi penyangga 
antara ekosistem sungai dan daratan, antara lain: 

a. Karena dekat dengan air, kawasan ini sangat kaya 
dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. 

Keanekaragaman hayati adalah aset lingkungan yang 
sangat berharga bagi kehidupan manusia dan alam. 

b. Semak dan rerumputan yang tumbuh di sempadan 

sungai berfungsi sebagai filter yang sangat efektif 
terhadap polutan seperti pupuk, obat anti hama, 

pathogen dan logam berat sehingga kualitas air sungai 
terjaga dari pencemaran.  

c. Tumbuh-tumbuhan juga dapat menahan erosi karena 

sistem perakarannya yang masuk ke dalam 
memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah 
tererosi dan tergerus aliran air. 

d. Rimbunnya dedaunan dan sisa tumbuh-tumbuhan 
yang mati menyediakan tempat berlindung, berteduh 

dan bersumber makanan bagi berbagai jenis spesies 
binatang akuatik dan satwa liar lainnya.  

e. Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri 

menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalinnya 
kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. 
Lingkungan yang teduh dengan tumbuh-tumbuhan, 

ada burung berkicau di dekat air jernih yang mengalir 
menciptakan rasa nyaman dan tenteram tersendiri.  

 
Pasal 11 

Ayat (1)  
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Cukup jelas 
 

Ayat (2)  
Penentuan palung sungai dapat dilakukan secara visual di 
lapangan. Dalam hal sungai alluvial, palung sungai 

ditentukan dengan debit rencana antara debit 2 tahunan 
(Q2) sampai dengan 5 tahunan (Qs) 

 

Pasal 12 
Ayat (1)  

Cukup jelas 
 
Ayat (2)  

Cukup jelas 
 

Pasal 13 
Ayat (1)  

Cukup jelas 

 
Ayat (2)  

Cukup jelas 

 
Pasal 14 

Cukup jelas 
 
Pasal 15 

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “perlindungan sungai dan teluk” 

adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan 
sungai. 
 

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran air 
sungai” adalah upaya untuk menjaga dan melindungi 
kualitas air sungai.  

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3)  

Cukup jelas 
 
Pasal 16 

Perlindungan palung sungai dimaksudkan agar dimensi 
palung sungai tetap terjaga dari gangguan aliran dan 

kerusakan palung sungai. 
 

Pasal 17 
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Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “komoditas tambang” adalah bahan 

galian di sungai berupa sedimen, pasir, kerikil, dan batu 
yang dapat terbawa aliran sungi. Bahan galian ini bersifat 
dinamis, datang dan pergi, bergerak ke hilir sesuai dengan 

kemampuan angkut aliran air.  
 
Untuk sungai alluvial, bahan galian dinamis ini adalah 

bahan penyusun sungai itu sendiri yang berfungsi sebagai 
wadah air mengalir. Oleh karenanya pengambilan perlu 

diatur jangan sampai merusak palung sungai.  
 
Mengingat pengaruh negatif yang sangat luas dan 

merugikan, perizinan tentang pengambilan komoditas 
tambang di sungai perlu diatur secara cermat dan dipantau 

secara terus menerus. Dalam perizinan perlu ditentukan 
secara jelas kapan kegiatan pengambilan komoditas 
tambang di sungai tersebut harus dihentikan dan/atau 

diakhiri.  
 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “sungai yang mengalami kenaikan 
dasar sungai” adaah sungai atau ruas sungai yang 

membawa sedimen melebihi kapasitas angkutnya sehingga 
sebagian kelebihan sedimen akan diendapkan dan 
mengakibatkan kenaikan dasar sungai. Hal ini terjadi jika 

terdapat penambahan bebas sedimen atau pengurangan 
debit air di bagian hulu ruas sungai yang berlangsung lama 

dan menerus.  
 

Pasal 18 

Ayat (1)  
Cukup jelas 
 

Ayat (2)  
Mengingat pentingnya perlindungan sungai pada sempadan 

bagi keberlanjutan fungsi sungai penetapan sempadan 
sungai perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
 

a. Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi 
sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. 
Sempadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi 

dan pencemaran, selain juga memiliki keanekaragaman 
hayati dan nilai properti/keindahan lanskap yang tinggi.  

b. Sempadan sungai meliputi ruang kiri dan kanan palung 
sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai 
untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis 
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sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai 
bertanggul.  

c. Dalam rangka melindungi sungai dari gerusan, erosi 
dan perusakan sungai lainnya, maka dilarang 
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 

dengan radius atau jarak sampai dengan: 
1. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri 

kanan sungai di daerah rawa; 

2. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
3. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak 

sungai;  
d. Garis sempadan sungai hendaknya ditetapkan 

berbentuk kontinyu menerus (streamline) tidak patah-

patah mengikuti alur sungai dan berjarak aman dari 
tepi palung sungai. Sempadan sungai di kawasan 

permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya 
menjadi ruang terbuka hijau kota yang menyatu 
menjadi ruang publik. 

e. Dalam penetapan garis sempadan sungai selain harus 
mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, 
juga perlu memperhatikan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat serta kelancaran bagi kegiatan 
operasi dan pemeliharaan sungai. Khususnya di lokasi 

yang terdapat bangunan/prasarana sungai, perlu ada 
jalan akses dan ruang untuk kegiatan operasi serta 
pemeliharaan prasarana tersebut.  

f. Garis sempadan tidak bertanggul yang berbatasan 
dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, 

dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan 
harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai 
serta bangunan sungai. Segala perbaikan atas 

kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan 
sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.  

g. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan 

lain, dilakukan pengaturan pemanfaatan pada 
sempadan sungai melalui penetapan batas sempadan 

sungai dengan tanda dan/atau patok batas sempadan 
sungai.  

 

Pasal 19 
Ayat (1)  

Cukup jelas 

 
Ayat (2)  

Cukup jelas  
 
Pasal 20 
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Yang dimaksud dengan “tanggul” adalah bangunan penahan 
banjir yang terbuat dari timbunan tanah. 

 
Pasal 21 

Ayat (1)  

Cukup jelas 
 

Ayat (2)  

Cukup jelas  
 

Pasal 22 
Ayat (1)  

Cukup jelas 

 
Ayat (2)  

Cukup jelas  
 
Pasal 23 

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “aliran pemeliharaan sungai’ 
adalah aliran air minimum yang harus tersedia di sungai 

untuk menjaga kehiduipan ekosistem sungai 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 

Pasal 24 
Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “sungai ke kondisi alami” adalah 
keadaan lingkungan sungai alami yang direncanakan 
sebagai kondisi yang ingin dicapai.  

 
Ayat (2)  

Cukup jelas 

 
Ayat (3)  

Cukup jelas 
 
Pasal 25 

Ayat (1)  
Huruf a 

Cukup jelas 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah sisa dari 
suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud 
cair.  
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Huruf c 

Cukup jelas 
 

Huruf d 

Cukup jelas  
 
Huruf e 

Cukup jelas  
 

Huruf f 
Cukup jelas 

 

Huruf g 
Cukup jelas 

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
sampah 

 
Pasal 26 

Ayat (1)  
Cukup jelas 

 

Ayat (2)  
Cukup jelas  

 
Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “tidak merusak ekosistem sungai 

adalah menimbulkan kerusakan terhadap komponen-
komponen ekosistem sungai, yaitu komponen abiotik (fisik, 
kimia) dan komponen biotik (tumbuh-tumbuhan, binatang, 

dan mikro organisme).  
 

Ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih 
buruk oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran 
pemeliharaan sungai, sungai tercemar oleh air limbah dan 

sampah, serta terjadi pengambilan bahan komoditas 
tambang yang tak terkendali.  
 

Yang dimaksud dengan “karakteristik sungai” adalah 
keseluruhan sifat geohidrobiologhi daerah aliran sungai 

yang membentuk ciri spesifik sungai tertentu, misalnya: 
a. Fluktuasi aliran; 
b. Parameter fisik alur sungai; 
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c. Kandungan sedimen; dan  
d. Flora dan fauna pembentuk ekosistem sungai 

 
Yang dimaksud dengan “kelestarian keanekaragaman 
hayati” adalah keberlanjutan fungsi ekosistem sungai 

meliputi aneka kehidupan flora dan fauna sebagai 
pendukung utama kehidupan manusia dan alam dari 
generasi ke generasi.  

 
Yang dimaksud dengan “kekhasan dan aspirasi daerah” 

adalah ciri kehidupan masyarakat baik yang teraktualisasi 
maupun yang potensial yang membentuk keinginan dan 
kebutuhan masyarakat setempat terkait dengan 

keberadaan sungai.  
 

Pasal 27 
Ayat (1) ‘ 

Cukup jelas 

 
Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas  
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “terganggunya aliran 
dan/atau keruntuhan tebing sungai” adalah 

terjadinya gangguan berupa 
pengurangan/penyempitan penampang palung 

sungai dan/atau berupa berkurangnya kestabilan 
tebing sungai.  
 

Penyempitan palung sungai mengakibatkan kenaikan 
elevasi muka air sungai yang dapat mengakibatkan 
banjir, sedangkan berkurangnya kestabilan tebing 

sungai mengakibatkan runtuhnya tebing yang 
mengancam bangunan atau kepentingan manusia 

yang ada di dekat sungai 
 
Pasal 28 

Ayat (1)  
Cukup jelas 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 
Pasal 29 

Cukup jelas  
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Pasal 30 

Ayat (1)  
Cukup jelas.  

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 

Ayat (3)   
Cukup jelas 

 
Pasal 31 

Cukup jelas 

 
Pasal 32 

Cukup jelas 
 
Pasal 33 

Ayat (1)  
Cukup jelas  

 

Ayat (2)  
Cukup jelas  

 
Pasal 34 

Cukup jelas 

 
Pasal 35 

Ayat (1)  
Cukup jelas 

 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4)  

Cukup jelas 

 
Pasal 36 

Ayat (1)  

Cukup jelas 
  

Ayat (2)  
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4)  

Cukup jelas 

 
Pasal 37 

Ayat (1)  

Cukup jelas 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 

Pasal 38 
Cukup jelas 

 
Pasal 39 

Cukup jelas 

 
Pasal 40 

Cukup jelas  

 
Pasal 41 

Ayat (1)  
Cukup jelas 

 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 
Pasal 42 

Cukup jelas 

 
Pasal 43 

Ayat (1)  

Cukup jelas 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 

Pasal 44  
Ayat (1)  

Cukup jelas 

 
Ayat (2)  

Cukup jelas 
 
Pasal 45 
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Ayat (1)  
Cukup jelas 

 
Ayat (2)  

Cukup jelas 

 
Ayat (3)  

Cukup jelas 

 
Ayat (4)  

Cukup jelas 
 
Pasal 46 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2)  

Cukup jelas 

 
Ayat (3)  

Cukup jelas 

 
Pasal 47 

Ayat (1)  
Cukup jelas 
 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 
Ayat (3)  

Cukup jelas 

 
Pasal 48 

Cukup jelas 

 
Pasal 49 

Cukup jelas  
 

 

 
 

 

  

 


	Raperda Pengelolaan Sungai dan Teluk Oke.pdf (p.1-25)
	Penjelasan Raperda Pengelolaan Sungai.pdf (p.26-41)

