
KOMUNIKE BERSAMA 

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL 

KOMITMEN PENGELOLAAN SUNGAI DAN KEADILAN TATA RUANG 

 

Bersamaan dengan terlaksananya Jambore Sungai Indonesia ke -2, satu forum dialog yang 

mempertemukan para pemangku kepentingan dan publik dalam mengurai peluang dan tantangan 

untuk merumuskan langkah strategis dan praksis terkait pengelolaan sungai dalam kerangka 

keadilan tata ruang. Maka, Pemerintah dan Masyarakat Sipil bermufakat dalam satu komitmen. 

 

Perihal pengelolaan sungai dalam kerangka keadilan tata ruang, Pemerintah bersama para 

pemangku kepentingan berkomitmen, 

1. Dalam setiap proses pengambilan kebijakan, baik regulasi, program strategis, dan kegiatan, 

Pemerintah harus selalu melibatkan masyarakat sipil dengan sistem representasi efektif dan 

terstruktur dan tertuang dalam regulasi dan program; 

2. Merancang satu sistem informasi data terpadu terkait pengelolaan sungai dan tata ruang 

yang menjamin terciptanya setara informasi (simetri informasi) antar pemangku 

kepentingan dengan metode partisipatif; 

3. Merancang program terkait tersedianya media-media alternatif yang menjamin terciptanya 

ruang dialog antar pemangku kepentingan secara berkala dan sistematis; 

4. Merumuskan dan merancang regulasi dan/atau program terkait prinsip, konsep, dan 

kerangka kerja operasional dimana ada jaminan terhadap proses pengambilan kebijakan 

yang berbasis bukti; 

5. Menyelenggarakan satu forum Dialog Nasional tahunan untuk refleksi dan evaluasi serta 

merancanag program kebijakan terkait penguatan kedudukan dan peran komunitas 

(organisasi warga) dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan secara 

sistematis dan terstruktur yang menjamin terpenuhinya aspek akses, partisipasi, kontrol, 

dan manfaat bagi komunitas terhadap sumber daya pembangunan pengelolaan sungai 

dalam kerangka keadilan tata ruang; 

6. Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang 

lestari, dan penataan permukiman dalam proses perencanaan pembangunan; 

7. Merancang skema programatik untuk menjawab tantangan pembenahan regulasi terkait 

kewenangan pusat dan daerah soal pengelolaan sungai dalam kerangka keadilan tata ruang; 

8. Merancang program strategis dan praksis terkait Gerakan Konservasi Fisik dan Biotis pada 

sektor hulu, tengah, dan hilir untuk Keseimbangan Ekosistem dan Pengelolaan Risiko 

Bencana; 

9. Peran dan partisipasi media sebagai upaya penguatan advokasi kebijakan dan edukasi 

publik; 

 



Demikian Komunike bersama ini kami sepakati dan sampaikan kepada Pemerintahan Pusat 

dan Daerah serta para pemangku kepentingan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

upaya  bersama terkait pengelolaan sungai yang menyeluruh dan terpadu dalam kerangka keadilan 

tata ruang. 

 

Yogyakarta, 26 Agustus 2017 
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