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I.
PENDAHULUAN
Kabupaten Brebes salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah,
terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, membentang dari arah utara ke
keselatan pada titik-titik koordinat antara 6044’ – 7021’ Lintang Selatan dan
antara 108041’ – 109011’ Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi wilayah
sebagai berikut :
-

Sebelah
Sebelah
Sebelah
Sebelah

utara
timur
selatan
barat

: Laut Jawa;
: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal;
: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap;
: Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon Provinsi
Jawa Barat.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Brebes
Sumber : Perda RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030

Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2018 adalah sebanyak
1.908.376 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan
dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 972.560 jiwa untuk penduduk lakilaki dan 935.816 jiwa penduduk perempuan. Wilayah Kabupaten Brebes tersebar
dalam 17 Kecamatan, beberapa kecamatan memiliki topografi yang variatif.
Diantaranya kecamatan dengan bentuk topografi yang sangat rendah tersebar

Halaman

|1

RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN BREBES - TAHUN 2019

hampir disemua kecamatan kecuali Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan
Sirampog.
Luas
wilayah
dengan
topografi sangat rendah
seluas 84.262,347 Ha atau
sekitar 48% dari total
keseluruhan luas wilayah
Kabupaten Brebes. Untuk
wilayah dengan kondisi
topografi
tinggi
seluas
20.203,670 Ha atau sekitar
Gambar 2. Grafik Jumlah Penduduk di
11%
dari
keseluruhan
Kabupaten Brebes Tahun 2018
wilayah Kabupaten Brebes
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Brebes, 2019
yang
tersebar
di
6
kecamatan
diantaranya
adalah Kecamatan Salem,
Kecamatan Bantarkawung,
Kecamatan
Paguyangan,
Kecamatan
Sirampog,
Kecamatan Ketanggungan
dan
Kecamatan
Banjarharjo.
Berdasarkan
data
penggunaan
lahan
di
Kabupaten Brebes jenis
penggunaan
tanah
dibedakan menjadi non
pertanian (27.606 Ha),
sawah (63.321 Ha), lahan
kering
(25.657
Ha),
perkebunan
(610 Ha),
hutan (44.620 Ha), dan
badan air (4.484 Ha).
Pemanfaatan lahan non
pertanian digunakan untuk
lahan
terbuka/tanah
kosong dan pemukiman.
Pemanfaatan lahan kering
digunakan untuk kebun
campuran, semak/belukar,
tegalan/
ladang.
Sedangkan
pemanfaatan
badan air terdiri dari air,
tambak/
empang/kolam,
dan danau.
Selama lima tahun terakhir
(2013-2017)
struktur
perekonomian Kabupaten
Brebes didominasi oleh 5

Gambar 3. Peta Topografi Kabupaten Brebes
Sumber : Perda RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030

Gambar 4. Grafik Luas Penggunaan Lahan di
Kabupaten Brebes
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Brebes, 2018
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(lima) potensi unggulan yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri
Pengolahan; Jasa Pendidikan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal
ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Brebes.
Untuk membantu perumusan kebijakan terutama terkait dengan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Brebes, diperlukan suatu sarana
penyediaan data dan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
Kabupaten Brebes Tahun 2019 disusun untuk menjelaskan beberapa faktor
penggerak (driving force), indikator tekanan terhadap lingkungan (pressure),
kondisi aktual lingkungan (state), indikator dampak lingkungan (impact) dan
upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup
(response). Proses penyusunan Dokumen IKPLHD dilakukan melalui serangkaian
kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas,
penentuan isu prioritas dengan melibatkan stakeholder, pengumpulan data,
pengolahan dan analisis data dengan pendekatan Driving Force-Pressure-StateImpact-Response (DPSIR).
II.

ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN
RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Adapun analisis Driving Force, Pressure, State, Impact dan Respone (DPSIR)
untuk masing – masing isu prioritas adalah sebagai berikut:
II.1. TATA GUNA LAHAN


Driving Force (Penggerak). Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak
langsung meningkatkan kebutuhan manusia, dalam memenuhi kebtuuhan
tersebut akan memicu perkembangan pembangunan yang mendorong
terjadinya tata guna lahan.



Pressure (Tekanan). Tekanan yang menjadi penyebab perubahan tata
guna lahan di Kabupaten Brebes yaitu luas ruang terbuka hijau (RTH)
perkotaan di Kabupaten Brebes yang cenderung tetap/stagnan tidak ada
peningkatan sehingga masih dikatakan kurang; masih ditemui lahan kritis di
beberapa daerah di Kabupaten Brebes; serta tingginya alih fungsi lahan
kawasan lindung ke kawasan budidaya, dari pertaian menjadi permukiman
dan industri.



State (Kondisi). Jenis penggunaan tanah di Kabupaten Brebes dibedakan
menjadi non pertanian (28.112,66 Ha), sawah (80.164,87 Ha), lahan kering
(15.970,8 Ha), perkebunan (876,15 Ha), hutan (49.955,82 Ha), dan badan
air (2.655,11 Ha). Pemanfaatan lahan non pertanian digunakan untuk lahan
terbuka/tanah kosong dan pemukiman. Pemanfaatan lahan kering digunakan
untuk kebun campuran, semak/belukar, tegalan/ladang. Sedangkan
pemanfaatan badan air terdiri dari air, tambak/empang/kolam, dan danau.



Impact (Dampak). Dampak yang akan terjadi dari terjadinya perubahan
penggunaan lahan yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat
berdampak pada kebutuhan lahan baru untuk perumahan dan untuk
kegiatan-kegiatan lain sebagai pendukung; dampak dari pola pemanfaatan
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lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan sama artinya memberi
beban terhadap lahan melebihi daya dukung dan daya tampung.



Response (Respon). Respon/upaya-upaya yang dilakukan dalam

menghadapi tekanan (pressure) melihat kondisi (state) dan dampak
(impact) terkait tata guna lahan di Kabupaten Brebes sebagai berikut :
-

II.2.

Pengendalian pemanfaatan ruang oleh BKPRD.
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pencapaian target luasan RTH Publik.
Penguatan database lingkungan hidup untuk pengendalian pemanfaatan
sumber daya lahan.
Rehabilitasi lahan melalui kegiatan penghijauan kegiatan rehabilitasi lahan
pada lahan kritis merupakan salah satu upaya peningaktan sumber daya
alam yang ada untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan
KUALITAS AIR



Driving Force (Penggerak). Keberadaan air semakin lama akan semakin
sulit diperoleh baik secara kualitas maupun kuantitas. Isu tersebut ditengarai
oleh faktor penggerak yaitu adanya fenomena alam; perilaku manusia;
peningkatan jumlah penduduk; kebutuhan ekonomi, air yang semula
merupakan benda sosial berubah menjadi benda ekonomi yang mempunyai
nilai tinggi.



Pressure (Tekanan). Tekanan yang menjadi penyebab perubahan kualitas
air di Kabupaten Brebes yaitu penurunan kualitas air dimungkinkan oleh
adanya bahan-bahan buangan yang terdiri dari bahan-bahan organik dan non
anorganik lainnya. Pencemaran semacam ini berasal dari berbagai sumber
seperti dari aktivitas pertanian berupa sisa pestisida yang terbawa ke dalam
perairan, kotoran hewan maupun manusia, tanaman-tanaman mati atau
sampah organik, bahan-bahan buangan industri pengolahan pangan dan lainlain.



State (Kondisi)
Air Sungai. Berdasarkan hasil dari perhitungan indikator tingkat
pencemaran kualitas air sungai di Kabupaten Brebes, diketahui dari 10 titik
sampel seluruhnya mengalami pencemaran. Namun, tingkat pencemaran
yang terjadi pada tahun 2018 terdapat pada kategori cemar sedang (S.
Kabuyutan Hulu, S. Kabuyutan, S. Babakan Hulu, S. Babakan Tengah, S.
Pemali Hulu, S. Pemali Tengah, S. Pemali Hilir, Babakan Hilir) dan cemar
ringan (S. Kabuyutan Tengah, S. Pemali Tengah).
- Konsentrasi BOD pada
tahun
2018
sebagian
besar titik sampel sungai
di Kabupaten Brebes telah
melebihi baku mutu kelas
I, II, III dan IV. Hal ini
dapat diketahui bahwa
nilai dengan BOD tertinggi
terdapat
di
Sungai
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Kabuyutan Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung sebesar 136 mg/l.
Sedangkan, nilai konsentrasi BOD terendah adalah pada Sungai
Kabuyutan Tengah Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo sebesar 2 mg/l,
Sungai Babakan Tengah Desa Baros Kecamatan Ketanggungan sebesar 2
mg/l, Sungai Babakan Hilir Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba
sebesar 2 mg/l, dan Sungai Pemali Tengah Desa Pangebatan Kecamatan
Bantar Kawung sebesar 2 mg/l.
- Sungai yang memiliki
nilai COD melebihi baku
mutu air kelas III dan
IV dengan nilai paling
tinggi adalah Sungai
Kebuyutan
Desa
Tanjung
Kecamatan
Tanjung sebesar 684
mg/l dan Sungai Pemali
Tengah Desa Wlahar Kecamatan Larangan sebesar 75 mg/l.sedangkan
sungai yang lain sebagian besar masih berada di bawah baku mutu air
kelas II.
- TSS Kualitas air sungai di
Kabupaten
Brebes
Diketahui bahwa nilai
TSS pada tahun 2018
berada di atas baku
mutu air kelas I dan II
yaitu
melebihi
50
mg/liter terdapat di tiga
titik sampel sungai di
Kabupaten
Brebes.
Hampir sebagian besar nilai TSS yang terdapat di 10 titik sampel masih
berada di bawah baku mutu kualitas air. Sedangkan sungai Kabuyutan
memiliki nilai TSS rendah pada tahun 2018 adalah Sungai Kabuyutan
Tengah Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo sebesar 2.5 mg/liter dan
Sungai Kabuyutan Hulu Desa Salem Kecamatan Salem sebesar 3 mg/liter.
- Total
coliform
secara
hampir sebagian besar
sampel
sungai
di
Kabupaten
Brebes
memiliki total coliform
yang cukup tinggi yaitu
diatas baku mutu air kelas
II, III dan IV. Total
coliform tertinggi terjadi di
Sungai Kabuyutan Hulu
Desa Salem Kecamatan
Salem sebesar 10.300MPN/100mL dan Kabuyutan Tengah Desa Cikuya
Kecamatan Banjarharjosebesar 10.100 MPN/100mL.
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Air Danau dan Embung
- Uji kualitas embung dan waduk di kabupaten Brebes terdapat 2 sampel
embung yang diujikan pada tahun 2018 yaitu Embung Limbangan dan
Embung Kersana.
- Indikator BOD pada tahun 2018 juga mengalami penurunan yang cukup
tinggi pada tahun 2017 menurut dokumen SLHD, keseluruhan sampel
berada di bawah baku mutu air kelas II, namun kemudian mengalami
peningkatan kembali pada tahun 2018 diketahui bahwa BOD tertinggi
terdapat di Embung Limbangan pada tahun 2018 sebesar 82 mg/l diatas
baku mutu air kelas IV.
- Indikator COD pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan
yang cukup signifikan berdasarkan dokumen SLHD. Hampir keseluruhan
sampel berada di bawah baku mutu air kelas IV, namun kemudian
mengalami peningkatan pada tahun 2018 tersebut diketahui bahwa COD
tertinggi terdapat di Embung Limbangan pada tahun 2018 sebesar 407
mg/l diatas baku mutu air kelas IV.
- Indikator TSS hampir keseluruhan sampel pada tahun 2018 sebagian
besar masih berada di bawah baku mutu air kelas II. Nilai TSS tertinggi
berada pada Embung Kersana sebesar 11 mg/l (di bawah baku mutu air
kelas II)
- Total coliform yang terdapat di seluruh sampel waduk Kabupaten Brebes
tahun 2018 berada di bawah baku mutu air kelas I, namun ada yang
mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu terdapat pada Embung
Karsana dengan total coliform paling tinggi sebesar 7800 MPN/100mL, hal
ini menandakan bahwa terdapat indikator pencemaran caliform cukup
tinggi.
Daya Dukung Air. Penurunan daya dukung air ini lebih disebabkan karena
menurunnya ketersediaan air, sedangkan secara kebutuhan relatif sama
meskipun ada peningkatan jumlah penduduk dan industri, tetapi terjadi
penurunan juga pada lahan pertanian. Terjadinya peningkatan kebutuhan
domestik industri dan perdagangan jasa sekitar 3,5 kali lipat dari tahun 2016
seiring rencana pengembangan kegiatan industri yang telah dialokasikan
ruangnya.



Impact (Dampak). Beban pencemaran sungai yang tinggi banyak
diakibatkan oleh banyak aktivitas pertanian dan industri yang banyak tumbuh
di beberapa wilayah Brebes bagian selatan. Melihat realita kondisi sungai
yang sebagian besar dalam kondisi tercemar, maka pilihan-pilihan
penyediaan air bersih bagi keperluan domestik sudah tidak mungkin lagi
diharapkan dari aliran sungai. Perlu upaya penatalaksanaan pengendalian
pencemaran badan air.



Response (Respon).
- Pemantauan kualitas lingkungan melalui pemantauan dan pengujian
kualitas air badan air, pemantauan kualitas limbah cair kegiatan usaha
dan limbah domestik,
- Pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundangan
yang berlaku termasuk yang terkait dengan pengelolaan air limbah,
- Penerapan ijin lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan terutama
industri,
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- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
hidup melalui sosialisasi, edukasi dalam upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- Penyediaan IPAL komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik.
- Peningkatan potensi air permukaan ini untuk dapat dikelola dan
dimanfaatkan menjadi sumber air baku.
II.3.

KUALITAS UDARA



Driving Force (Penggerak).
- Sumber bergerak, yaitu sumber tidak tetap pada suatu tempat yang
berasal dari kendaraan bermotor.
- Sumber bergerak spesifik, yaitu sumber tidak tetap pada suatu tempat
yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan
berat lainnya.
- Sumber tidak bergerak, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu
tempat.
- Sumber tidak bergerak spesifik, yaitu sumber emisi yang tetap pada suatu
tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.



Pressure (Tekanan).
- Peningkatan Aktivitas Transportasi
- Semakin bertambah banyak jumlah kendaraan bermotor meningkatkan
risiko pencemaran udara oleh gas buang kendaraan bermotor.
- Peningkatan Jumlah Industri



State (Kondisi). Sumber pencemar utama pencemaran udara di titik-titik uji
berasal dari sumber bergerak yaitu mobilitas kendaraan bermotor baik roda
dua maupun roda empat atau lebih. Seiring dengan semakin bertambahnya
jumlah kendaraan bermotor yang ada di wilayah Brebes, maka potensi
peningkatan pencemaran udara yang ditimbulkan juga akan semakin
meningkat.



Impact (Dampak). Dampak dari Gas SO2 (sulfur dioksida), merupakan
polutan yang banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang
mengandung unsur belerang seperti minyak, gas, batubara, maupun kokas.
Pembakaran ini juga menghasilkan gas SO3, yang secara bersama-sama
dengan gas SO2 lebih dikenal sebagai gas SOx atau sulfur oksida (Wiharja,
2002). Konsentrasi SO2 berlebih diudara berbahaya bagi kesehatan yaitu
menimbulkan iritasi mata, iritasi tenggorokan dan batuk, sedangkan bagi
lingkungan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam.



Response (Respon).
- Pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak
bergerak
- Pengukuran emisi kendaraan bermotor
- Pengembangan ruang terbuka hijau publik.

II.4. RESIKO BENCANA
 Driving Force (Penggerak). Bencana alam ini ditengarai faktor penyebab
utamanya karena faktor alam atau manusia. Bencana yang disebabkan oleh
faktor alam di Kabupaten Brebes antara lain : banjir, tanah longsor atau
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tanah gerak, angin ribut, kekeringan, gempa bumi, erupsi gunung api dan
kebakaran
1.

Potensi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan



Pressure (Tekanan).
- Penyebab langsung kekeringan yaitu kurangnya pasokan air hujan, air
permukaan, dan air tanah. Air permukaan di wilayah Kabupaten Brebes
ketersediaannya dipengaruhi juga oleh curah hujan,
- semakin tinggi eksploitasi air tanah akibat pertambahan jumlah penduduk
serta peningkatan kegiatan usaha dan industri di Kabupaten Brebes



State (Kondisi). Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Brebes
tersebar di 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Losari, Tanjung, Banjarharjo,
Kersana, Ketanggungan, Larangan, Tonjong, Jatibarang dan Bantarkawung.
Terdampak paling parah di Kecamatan Larangan. Menurut Kelas
Kerawanannya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Kelas Kerawanan Kekeringan
Rendah, Kerawanan Kekeringan Sedang, Kerawanan Kekeringan Tinggi,



Impact (Dampak).
- Berkurangnya kuantitas dan kualitas air bersih yang dibutuhkan
masyarakat di Kabupaten Brebes untuk memenuhi kebutuhan sehariharinya
- Adanya bencana kekeringan berdampak pula pada kesehatan masyarakat



Response (Respon).
- Penanggulangan jangka pendek yaitu upaya yang dilakukaan pada saat
terjadi bencana kekeringan dengan pengiriman/droping air bersih ke titiktitik lokasi pemukiman penduduk yang kekurangan air bersih.
- Penanggulangan kekeringan jangka panjang dilakukan melalui :
1. Konservasi lahan melalui kegiatan penghijauan dengan tujuan
meningkatkan fungsi ekologis daerah imbuhan air tanah;
2. Perencanaan ruang dengan memperhatikan fungsi ekologis daerah
imbuhan air tanah;
3. Pembuatan embung sebagai tampungan air hujan sehingga saat
musim kemarau airnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan
kebutuhan air bersih masyarakat.
4. Mengembangkan budidaya tanaman dengan ketersediaan air minimal,
misalnya budidaya padi gogo, budidaya padi sawah hemat air melalui
System of Rice Intensification.

2.

Potensi Kawasan Rawan Bencana Banjir



Pressure (Tekanan).
- Terjadinya penyempitan penampang sungai karena sungai tidak
dilestarikan. Sungai dibiarkan mengalami pendangkalan dan sumbatan
oleh buangan baik sampah domestik maupun alam (pohon-pohon yang
hanyut);
- Alih fungsi lahan menjadi area terbangun dengan luas area resapan air
hujan yang terbatas.



State (Kondisi). Kawasan yang berpotensi rawan banjir di Kabupaten
Brebes menurut risalah kebencanaan pada tahun 2018 terdapat di 10
Kecamatan, yaitu Kecamatan Brebes, Wanasari, Losari, Jatibarang, Larangan,
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Kersana, Ketanggungan, Songgom, Sirampong, dan Salem. Berdasarkan data
tersebut diketahui wilayah yang terdampak banjir paling sering terdapat di
Kecamatan Ketanggungan. Dengan pembagian zona kerawanan banjir
menjadi 3 tingkatan yaitu: zona kerawanan banjir rendah, zona kerawanan
banjir sedang dan zona kerawanan banjir tinggi


Impact (Dampak). Dampak dari terjadi bencana banjir adalah rusaknya
ekologi lingkungan, berdampak pada kesehatan masyarakat, dan kerugian
material



Response (Respon). Upaya Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mengatasi
banjir yaitu dengan membangkitkan kesadaran masyarakat sekitar sungai
akan dampak dan kerugian banjir, normalisasi sungai dan pengerukan sungai
secara rutin/berkala, kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS),
pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan
fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman.

3.

Potensi Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor dan Tanah
Bergerak



Pressure (Tekanan). Bencana tanah longsor ini terjadi akibat faktor alam
yaitu tingginya curah hujan dan kesalahan manusia dalam memanfaatkan
lahan. Lahan yang seharusnya menjadi area resapan air, dijadikan lahan
pertanian tanpa memperhatikan aspek kesetimbangan lingkungan.



State (Kondisi). Kawasan rawan Bencana Longsor yang terdapat di
Kabupaten Brebes berdasarkan risalah kebencanaan tahun 2018 terdapat di
10 Kecamatan yaitu tersebar di Kecamatan Losari, Larangan, Ketangguhan,
Banjarharjo, Tonjong, Sirampog, Bumiayu, Paguyangan, Bantarkawung dan
Salem. Kawasan ini merupakan wilayah yang potensial longsor karena kondisi
geomorfologisnya, menurut risalah kebencanaan Kabupaten Brebes kawasan
yang termasuk daerah rawan bencana longsor paling sering terjadi longsor
terdapat di Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung. Dengan
pembagian Kelas kerawanan bencana yaitu: kelas kerawanan longsor rendah,
kelas kerawanan longsor sedang, kelas kerawanan longsor tinggi. kawasan
rawan bencana tanah bergerak di Kabupaten Brebes terdapat di Kecamatan
Tonjong dan Kecamatan Bantarkawung. Dengan penentuan zona kerentanan
gerakan tanah yaitu: zona gerakan tanah sangat rendah, zona gerakan tanah
sangat rendah, zona gerakan tanah rendah, zona gerakan tanah menengah,
zona gerakan tanah tinggi



Impact (Dampak). Dampak dari terjadi bencana longsor salah satunya
adalah ancaman bagi keselamatan warga dan kerugian material.



Response (Respon).
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang kejadian tanah longsor/ tanah
gerak serta upaya penanggulangannya dilakukan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- Pembangunan infrastruktur untuk mencegah tanah longsor/ tanah gerak,
misalnya bangunan penguat tebing dan saluran air.
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4.

Potensi Kawasan Rawan Bencana Angin Ribut



Pressure (Tekanan). Bencana angin ribut/angin puting beliung merupakan
bencana yang terjadi murni karena faktor - faktor alamiah, tanpa campur
tangan manusia sebagai pemicu.



State (Kondisi). Kawasan rawan bencana angin ribut/angin puting beliung
yang terjadi di Kabupaten Brebes sesuai dengan dokemen pemetaan resiko
bencana terdapat di kecamatan Ketanggungan, Bantarkawung, Banjarharjo,
Tanjung, Tonjong, Bulakamba, Sirampog, dan Kersana. Dengan penetapan
tingkat kerawanan angina ribut sedang dan tinggi. Menurut risalah
kebencanaan tahun 2018 angin ribut yang terjadi terdapat di 4 kecamatan
yang terdiri dari Kecamatan Brebes, Larangan, Songgom, dan Bantarkawung



Impact (Dampak).
- Kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daeah
- Dapat menimbulkan korban jiwa
- Menimbulkan kerugian material
- Merusak lahan pertanian/perkebunan warga
- Menciptakan materi serta sampah yang berserakan
- Mengganggu jalannya ekonomi



Response (Respon). Bencana ini tidak dapat dihindari hanya dapat
dilakukan minimalisasi risiko bencana, dengan demikian kesiapsiagaan selalu
diupayakan baik dari aspek teknis peralatan, masyarakat, maupun petugas
evakuasi bencana.

5.

Potensi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi



Pressure (Tekanan). Bencana gempa bumi adalah suatu kejadian atau
peristiwa energi yang diakibatkan oleh pergeseran/pergerakan pada bagian
dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba.



State (Kondisi). Kawasan rawan bencana gempa bumiyang pernah terjadi
terjadi di Kecamatan Larangan dan Bantarkawung yang disebabkan adanya
pergerakan pada sesar Bumi Ayu dan Sesar Bantar Kawung yang berada di
darat. Di wilayah Pantai Utara Jawa terdapat banyak jenis patahan yang
membentuk lembah hingga ke dasar laut, yakni Jatibarang Sub Basin,
Tanjung Sub Basin, Tegal High, Pemalang Sub Basin, dan Bobotsari Deep.
Ketika konstruksi patahan di bawah laut berubah posisinya, maka seketika
akan melepaskan energi gempa ke atas permukaan bumi. Daerah dengan
potensi bencana gempa bumi Kabupaten Brebes dibagi menjadi kelas
kerawanan gempa bumi rendah, menjadi kelas kerawanan gempa bumi
sedang, menjadi kelas kerawanan gempa bumi tinggi



Impact (Dampak).
- Kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daeah
- Dapat menimbulkan korban jiwa
- Menimbulkan kerugian material .
- Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan
batuan dan kerusakan tanah Iainnya yang merusakkan permukiman
disekitarnya
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Response (Respon). Bencana ini tidak dapat dihindari hanya dapat
dilakukan minimalisasi risiko bencana, dengan demikian kesiapsiagaan selalu
diupayakan baik dari aspek teknis peralatan, masyarakat, maupun petugas
evakuasi bencana.

6. Potensi Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Api
 Pressure (Tekanan). Bencana erupsi gunung merapi merupakan bencana
yang terjadi murni karena faktor - faktor alamiah, tanpa campur tangan
manusia sebagai pemicu
 State (Kondisi). Zonasi kerawanan erupsi Gunungapi di kabupaten brebes
diturunkan dari zonasi kawasan rawan bahaya erupsi Gunungapi Slamet.
Berdasarkan zonasi kawasan rawan bahaya Gunungapi Slamet kawasan
rawan bahaya terbagi menjadi 3 zonasi yaitu: Kawasan rawan bahaya I (KRB
I), Kawasan Rawan Bahaya II (KRB II), Kawasan rawan bahaya III (KRB III)
Berdasarkan dokumen pemetaan resiko bencana Kabupaten Brebes tahun
2016.
 Impact (Dampak).
- Bahaya Utama (primer) Bahaya utama (sering juga disebut bahaya
langsung) letusan gunung api adalah bahaya yang langsung terjadi ketika
proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan
panas (piroclastk flow), lontaran batu (pijar), hujan abu tebal, leleran lava
(lava flow), dan gas beracun.
- Bahaya lkutan (sekunder) Bahaya ikutan letusan gunung api adalah
bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu
gunung api metetus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai
ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba
sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta
adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir tersebut
disebut lahar.
 Response (Respon).
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko letusan gunung api di
daerahnya.
- Mengidentifikasi daerah bahaya (dapat dilihat pada Data Dasar Gunung
api Indonesia atau Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung api).
- Perencanaan Kontinjensi Gunung Berapi disusun sebagai bahan panduan
para pihak dalam menghadapi bencana Erupsi Gunung Berapi yang akan
datang
- Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana)
- Membuat rambu jalur evakuasi
7. Potensi Kawasan Rawan Bencana Kebakaran
 Pressure (Tekanan). Faktor utama penyebab kebakaran yakni berupa
kelalaian manusia. Kebakaran di wilayah permukiman disebabkan oleh arus
pendek listrik, ledakan kompor, dan kelalaian akibat penggunaan alat yang
mudah terbakar.
 State (Kondisi). Kebakaran yang terjadi di Kecamatan Brebes dikarenakan
kepadatan permukiman yang cukup tinggi sedangkan di Kecamatan Salem,
penanggulangan kebakaran kurang optimal karena akses jalan untuk
kendaraan pemadam kebakaran sulit. Berbeda dengan tahun 2016,
kebakaran terjadi pada berbagai kecamatan di Kabupaten Brebes seperti
Desa Grinting Kecamatan Bulakamba, Desa Kemurang Kulon Kecamatan
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Tanjung, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan
Paguyangan dan Kecamatan Bantarkawung. Masyarakat harus tanggap dan
mengerti tentang pencegahan kebakaran. Kerawanan bencana kebakaran di
Kabupaten Brebes terbagi menjadi dua kategori yaitu kerawanan bencana
rendah dan kerawanan bencana sedang
Impact (Dampak). Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang
sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang
ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak
lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan
pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas
sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga
dapat mengganggu cuaca.
Response (Respon).
- Pembuatan dan sosialisasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan
Kebakaran.
- Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk
penanganan kebakaran secara dini.
- Pembuatan waduk-waduk kecil, bak penampungan air dan Hydran untuk
pemadaman api.
- Pembuatan barrier penghalang api terutama antara lahan perkebunan
dengan hutan.
- Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas.
- Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan
secara ketat.

8. Potensi Kawasan Rawan Bencana Abrasi
 Pressure (Tekanan). Abrasi dapat terjadi karena pelapukan tebing atau
karena peningkatan energi gelombang, atau karena penuranan daya tahan
tebing oleh pelapukan kimiawi, fisik ataupun biologis.
 State (Kondisi). Tingkat kerusakan mangrove di Kabupaten Brebes juga
cukup besar akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan pantai. Keadaan
tersebut berdampak pada perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir
berupa intrusi air laut ke daratan, genangan di lahan rendah, dan abrasi
pantai. Di bagian Timur muara Kali Pemali (Kecamatan Brebes), di Krakahan
(Kecamatan Tanjung) dan di Karang Dempel (Kecamatan Losari) dan sekitar
muara Kali Gangsa garis pantai mengalami abrasi. Kabupaten Brebes memiliki
2 kategori kawasan rawan abrasi dengan luasan kerawanan keseluruhan
yakni 184.133,75 ha (17 kecamatan) yaitu:kawasan rawan abrasi sedang dan
tinggi.
 Impact (Dampak). Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh
terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Rusaknya bibir
pantai di perairan Kabupaten Brebes akibat abrasi itu tidak terlepas dari
geologi, kekuatan ombak laut serta pusaran angin.
 Response (Respon).
- Secara bertahap melakukan pembangunan alat pemecah ombak,
revetment, dan pembentukan tembok laut (groin).
- Penanaman pohon mangrove, melestarikan hutan pantai, memelihara dan
melestarikan kawasan pantai seperti batu dan komponen sekitar pantai.
- Peran serta penduduk lokal dan masyarakat sekitar pantai sangat di
harapkan untuk mengatasi masalah abrasi pantai, oleh karena itu perlu
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adanya kesadaran dari setiap orang dengan pihak terkait untuk selalu
memahami betapa pentingnya masalah ini, sehingga ditemukan solusi
terbaik untuk mengatasi abrasi pantai.
II.5.


PERKOTAAN

Driving Force (Penggerak). Adanya permasalahan persampahan dan
limbah yang terjadi di perkotaan tidak luput dipengaruhi oleh faktor
pertambahan penduduk yang cukup tinggi sehingga menyebabkan
meningkatnya lahan permukiman serta usaha/industri yang tidak diikuti
dengan kemampuan pemenuhan layanan sanitasi dan persampahan. Selain
itu perilaku manusia terkait penanganan terhadap persampahan dan limbah
perkotaan itu sendiri menjadi salah satu penggerak terciptanya isu prioritas
lingkungan hidup di perkotaan tentang persampahan dan limbah.

1. Persampahan
 Pressure (Tekanan). Sumber-sumber sampah di Kabupaten Brebes berasal
dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari aktivitas
pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah
industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan
perikanan.
 State (Kondisi). Tingkat timbulan sampah di Kabupaten Brebes dipengaruhi
oleh meningkatnya jumlah penduduk. Angka produksi sampah di Kabupaten
Brebes setiap tahun meningkat dan merupakan akumulasi dari seluruh
aktifitas penduduk dari berbagai sektor. Jenis sampah yang dihasilkan terdiri
dari sampah jenis organik, plastik, kayu, kertas, kain, karet, logam, kaca, dan
lainnya.
 Impact (Dampak). Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat membawa
efek negatif bagi lingkungan yaitu untuk aspek kesehatan sampah dapat
menjadi salah satu sumber penyakit, dan untuk aspek keindahan tata
wilayah, sampah dapat mengurangi pemandangan karena adanya tumpukan
sampah dan juga bau yang tidak sedap.
 Response (Respon)Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten
Brebes telah melakukan usaha-usaha seperti penyuluhan, pelatihan
pengolahan sampah. Selain itu Pemerintah juga terus berupaya :
a. Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Sampah dengan 3R (Reduce,
Reuse, Recycle). Pemerintah Kabupaten Brebes mendorong masyarakat
melakukan pengelolaan sampah secara benar melalui sosialisasi
pengelolaan sampah 3R serta pembentukan bank-bank sampah.
Pengelolaan sampah juga didukung dengan adanya TPS 3R yang berada
di beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes.
b. Penyediaan
Infrastruktur
Pengelolaan
Sampah
Dalam rangka
pengurangan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, pengadaan
infrastruktur pendukung pengelolaan sampah antara lain pemberian
bantuan peralatan pengelolaan sampah untuk masyarakat, pengadaan
mesin pencacah sampah dan mesin pres sampah untuk operasional TPA.
c. Peningkatan Layanan Persampahan Perkotaan Peningkatan layanan
persampahan dilakukan dengan menambah lokasi TPS dan kapasitas TPS.
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada
tahun 2012-2017 mengalami peningkatan walaupun skalanya masih kecil.
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2. Limbah
 Pressure (Tekanan). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di hasilkan
dari banyak sektor, seperti pabrik, rumah sakit, bengkel motor atau mobil.
Pengetahuan tentang tata cara pengelolaan limbah B3 yang benar sangat
diperlukan, mengingat limbah tersebut mempunyai tingkat bahaya yang
tinggi terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.
 State (Kondisi). Dilihat dari penghasil limbah, limbah di Kabupaten Brebes
dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :
a. Limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari
kegiatan rumah tangga. Penghasil limbah domestik antara lain hasil dari
kegiatan perumahan, hotel, restoran. Karakteristik limbah cair domestik
berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup khususnya
air badan air penerima.
b. Limbah hasil kegiatan industri. Potensi limbah cair industri di wilayah
Kabupaten Brebes dihasilkan dari berbagai industri yang tumbuh dan
berkembang di wilayah Kabupaten Brebes.
c. Limbah B3 hasil kegiatan Rumah Sakit. Limbah B3 dari hasil kegiatan
rumah sakit sangat membahayakan lingkungan yang ada disekitarnya.
Untuk itu, perlu adanya upaya dalam pengelolaan limbah B3 sesuai
dengan tata cara pengelolaan limbah B3.
 Impact (Dampak). Limbah B3 dari kegiatan industri yang terbuang ke
lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Dampak itu
dapat langsung dari sumber ke manusia, misalnya meminum air yang
terkontaminasi atau melalui rantai makanan, seperti memakan ikan yang
telah menggandakan (biological magnification) pencemar karena memakan
mangsa yang tercemar.
 Response (Respon). Upaya penanganan limbah yang dilakukan di
Kabupaten Brebes adalah:
a. Pengawasan, memonitor, sekaligus mendata timbulan limbah B3 yang
dihasilkan oleh kegiatan/industri di wilayah Kabupaten Brebes. Setiap
pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3, harus memiliki TPS B3 sesuai
standar dan melaporkan neraca limbah serta manifest yang dihasilkan
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten
Brebes.
b. Perijinan Pengelolaan Limbah B3 Setiap pelaku usaha yang menghasilkan
limbah B3, harus mengajukan izin tempat penyimpanan sementara limbah
B3.
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah B3 Pemerintah
Kabupaten Brebes, menyediakan tempat sampah terpisah salah satunya
sampah B3.
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III.
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP
Isu lingkungan hidup yang dapat dirumuskan sebagai isu prioritas lingkungan
hidup adalah berdasarkan data aktual dan terbaru yang terdapat di Kabupaten
Brebes yaitu :
1. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kawasan hutan
Alih fungsi lahan di Kabupaten Brebes berupa ancaman produktivitas
pertanian
tanaman
pangan.
Dimana,
dengan
menurunnya
luas
lahan
hutan
dengan
jumlah lahan
kritis yang
tinggi, disertai dengan rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan.
Terjadi pada kawasan pertanian dan hutan rakyat yang terkonversi menjadi
lahan terbangun untuk industri dan permukiman. Isu ini terkait pengurangan
lahan pertanian dan hutan yang berpengaruh terhadap daya dukung pangan,
lindung dan air. Meskipun demikian, pertanian menjadi kontributor terbesar
PDRB Brebes meskipun pertumbuhannya rendah.
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku
Menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber daya air, pencemaran limbah
di badan air. Tingginya pencemaran air, meningkatnya alih fungsi resapan
lahan menjadi terbangun mengancam menurunnya kualitas dan kuantitas air
permukaan yang merupakan kebutuhan utama bagi pertanian, industri dan
manusia untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Bencana Alam dan Perubahan Iklim
Bencana alam di Kabupaten Brebes yang dapat diidentifikasi yaitu rawan
bencana banjir, rawan bencana tanah longsor, rawan bencana gunung berapi,
rawan bencana kekeringan, rawan bencana gelombang pasang dan abrasi,
rawan bencana angin ribut/puting beliung, rawan bencana kebakaran.
Berdasarkan kajian Indeks Kerentanan Perubahan Iklim oleh KLHK pada 2014
yang dibagi dalam 5 kategori tingkat kerentanan (1 sampai 5) menunjukkan
bahwa hanya 4 kecamatan memiliki kategori agak rentan (kategori 2) yaitu
Kecamatan Tanjung, Salem, Bantarkawung, dan Bumiayu, sedangkan sisanya
sebanyak 13 kecamatan dalam kategori 3 atau kategori cukup rentan.
4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya lahan permukiman yang tidak diikuti dengan kemampuan
pemenuhan layanan sanitasi dan persampahan. Peningkatan limbah cair dan
padat serta adanya kemacetan berdampak pada meningkatnya pencemaran
air, udara dan tanah. Selain itu, peningkatan kegiatan industri dan penduduk
serta permukiman yang tidak diimbangi layanan sanitasi dan persampahan
menimbulkan terjadinya pencemaran air.
5. Pembatasan penggunaan sampah plastik
Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes No.56 Tahun 2018 tentang Jakstra
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
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Tangga, dimana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga dilakukan melalui:
a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;
b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;
c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan Koordinasi
dalam Penyusunan Dokumen IKPLHD Kab. Brebes Tahun 2019

IV.

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
Brebes terdapat beberapa produk hukum yang berkaitan dengan lingkungan
hidup. Adapun produk hukum tersebut yaitu :
1. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 Tentang Penarikan Retribusi
Sampah;
2. SK Bupati Brebes Nomor 050/067 Tahun 2013 Tentang Penunjukkan Lokasi
Hutan Kota dan Program Pengembangan Kota Hijau Dalam Rangkan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Brebes;
3. Suat Edaran Bupati Nomor 660.1/03020 Tahun 2014 Tentang Gerakan
Brebes Hijau;
4. Perda Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah;
5. Perda Nomor 002 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan;
6. Perda Nomor 013 Tahun 2008 Tentang Irigasi;
7. Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kab.
Brebes dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga
Beberapa program pengelolaan lingkungan hidup yang yang dapat dilakukan
meliputi :

a.
b.
c.
d.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

Halaman

| 16

RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
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e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
V.

PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Brebes merupakan
tanggungjawab kita semua, kerjasama lintas sektoral antara Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Brebes, Perguruan Tinggi,
Swasta/Perusahaan,
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
(LSM)/Organisasi
Lingkungan Hidup di Kabupaten Brebes serta lapisan masyarakat lainnya.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan data dan informasi
yang akurat merupakan salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efisien dan efektif. Dengan adanya
Dokumen IKPLHD Kabupaten Brebes Tahun 2019 diharapkan dapat mendukung
proses dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten Brebes.
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