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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan Derah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu merupakan 

suatu proses penyusunan dan penerapan suatu tindakan yang 

melibatkan sumberdaya alam dan manusia di dalam DAS dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, lingkungan 

dan kelembagaan dalam DAS untuk mencapai dan seluas mungkin 

mengembangkan lingkup dari tujuan masyarakat jangka pendek dan 

panjang.  

Mengacu kepada pengertian DAS, maka di dalam suatu DAS terdapat 

berbagai komponen sumberdaya baik sumberdaya alam yaitu udara, 

air, tanah dan batuan penyusunnya, vegetasi, satwa, sumberdaya 

manusia beserta pranata institusi formal dan informal masyarakat, 

maupun sumberdaya buatan yang satu sama lain saling berinteraksi. 

Komponen-komponen sumberdaya tersebut adalah khas untuk suatu 

DAS sehingga manjadi karakteristik dari DAS tersebut. Komponen DAS 

harus diatur secara serasi dalam suatu sistem pengelolaan yang 

terpadu, sehingga diperlukan data, informasi dan alat pengambil 

keputusan yang cepat, tepat dan benar. Untuk mewujudkan hal 

tersebut maka sangatlah diperlukan suatu sistem informasi yang 

handal. 

Visi Balai Pengelolaan DAS Citarum-Ciliwung adalah terdepan dalam 

penyajian data dan informasi pengelolaan DAS, sedangkan misinya 

yaitu; Penyusunan rencana pengelolaan DAS, Penyusunan dan 

penyajian informasi DAS, Pengembangan model pengelolaan DAS, 

Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS, 



Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS dan Pelaksanaan urusan 

tata usaha dan rumah tangga. Untuk mencapai visi dan misi tersebut 

maka Balai Pengelolaan DAS Citarum-Ciliwung membangun dan 

melakukan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan data base dan 

sistem informasi dalam rangka penyajian data dan informasi 

pengelolaan DAS dengan salah satunya yaitu yang dinamakan Sistem 

Elektronik DAS (e-DAS). 

B. Maksud Dan Tujuan 

Maksud kegiatan ini adalah memfasilitasi agar pengelolaan data base 

dan sistem informasi dalam rangka mendukung visi dan misi BPDAS 

Citarum-Ciliwung berjalan lancar dengan tujuan agar semakin baiknya 

system pengelolaan data dan informasi sebagai suatu data base untuk 

kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara 

cepat dan akurat. 

C. Ruang Lingkup dan Sasaran 

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan adalah fasilitasi kegiatan berupa 

updating data dan informasi, pemeliharaan dan perbaikan system, 

penyediaan/ perbaikan fasilitas berupa perangkat keras dan lunak 

serta melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia. 

Adapun sasarannya yaitu semakin tertatanya sistem dan infrastruktur 

pendukung manajemen penyajian data dan informasi di BPDAS 

Citarum-Ciliwung. 

II. GAMBARAN UMUM e-DAS 

Sistem Informasi Basisdata DAS ini menampilkan informasi karakteristik 

DAS hasil pengolahan GIS/ SIMDAS, Merupakan sebuah sistem informasi 

yang lebih flexible dengan informasi yang mudah di-update dan tanpa 



tergantung dengan aplikasi lain. Sistem informasi ini (e-DAS) memiliki 

fungsi : 

o Sistem mengumpulkan dan menampilkan informasi karakteristik DAS 

yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

o Sistem menampilkan data spasial hasil pengolahan GIS/ SIMDAS, 

sehingga updatable; 

o Sistem informasi yang stand alone, tidak tergantung dan dijalankan 

software lain; 

o Sebagai alat monitoring program; dan 

o Sebagai alat perencanaan program secara cepat dan umum (tidak 

detil). 

Sekilas gambaran tentang e-DAS BPDAS Citarum-Ciliwung : 

1. Tampilan Pembuka 

 

2. Tampilan Peta Indonesia 



 

3. Tampilan Wilayah Kerja BPDAS 

 

4. Gambaran Umum Data e-DAS 

 

5. Peta Tematik 



 

 

6. Penyajian Data dan Informasi 

Seluruh data dan informasi bisa dilihat di dalam menu karakteristik 

DAS yaitu menampilan seluruh peta dasar dan peta tematik 

kehutanan, Program kerja yaitu menampilkan seluruh hasil 

pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja serta pada menu 

bencana kita bisa melihat kondisi kerawanan bencana antara lain 

bencana banjir, longsor dan yang lainnya. 

7. Data dan informasi yang tersedia dan disajikan adalah series dari 

berbagai tahun pelaksanaan, dengan model penempatan data sebagai 

berikut : 

 



VI. PENUTUP 

Kegiatan Sistem Elektronik DAS (e-DAS) BPDAS Citarum-Ciliwung 

yang diharapkan bisa menjadi salah satu media dalam rangka 

penyajian/ updating data dan informasi serta menjadikan semakin 

tertatanya sistem dan infrastruktur pendukung manajemen penyajian 

data dan informasi di BPDAS Citarum-Ciliwung. Sebagaimana telah 

disebutkan di awal bahwa Sistem Elektronik DAS (e-DAS) memiliki 

sifat : 

o Sistem mengumpulkan dan menampilkan informasi karakteristik 

DAS yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 

o Sistem menampilkan data spasial hasil pengolahan GIS/ SIMDAS, 

sehingga updatable; 

o Sistem informasi yang stand alone, tidak tergantung dan 

dijalankan software lain; 

o Sebagai alat monitoring program; dan 

o Sebagai alat perencanaan program secara cepat dan umum (tidak 

detil). 

 

 

 


