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SEKAPUR SIRIH 

Kami merasa senang bahwa buku yang berjudul, “Pengelolaan DAS 
Terpadu, Teori dan Praktik: Sebuah Pembelajaran dari Pengelolaan DAS 
Terpadu Renggung di Pulau Lombok” ini dapat diterbitkan.  Penerbitan 
buku ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk menyebarluaskan 
informasi mengenai hasil pembelajaran proyek DAS agar dapat dibaca 
secara luas oleh publik, sehingga program yang telah dilaksanakan oleh 
FFI-IP bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 
tidak dimaknai secara eksklusif, hanya untuk kalangan terbatas saja, 
tetapi sangat terbuka untuk semua pihak.  

Kami menyadari bahwa pengelolaan DAS berarti berhadapan dengan 
kompleksitas dan kerentanan, terutama terkait dengan perubahan 
biofisik dan sosial ekonomi yang dinamis, dan sulit diprediksikan secara 
pasti.  Namun di sisi lain, tindakan untuk perubahan adalah keharusan 
selama perubahan tersebut bersentuhan dengan kebutuhan dan 
bermanfaat.  Oleh karena itulah, penting ada instrumen yang berperan 
mengawal perubahan ke depan agar lebih terarah, terukur, dan 
bermanfaat serta efektif menyentuh kebutuhan masyarakat, sesuai 
dengan potensi dan kondisi sumberdaya lokal. 

Proyek DAS yang dilaksanakan selama tahun 2012 - 2015, telah 
menghasilkan beberapa keluaran, salah satunya adalah Rencana 
Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST), yang  dimaksudkan sebagai 
instrumen dan rujukan dalam merumuskan program-program yang 
relevan dengan kebutuhan dan karakteristik DAS untuk periode tahun 
2013 - 2027.  Prinsip dasar penyusunan program - program dalam 
rangkaian proyek DAS adalah partisipatif, kolaboratif, dan keterbukaan 
dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah 
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Daerah,  Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan 
Kelompok Masyarakat.  Namun demikian, dokumen RPDAST tidak 
bersifat statis, karena kegiatan yang telah dirumuskan dimungkinkan 
dapat berubah sesuai dengan dinamika pembangunan serta kondisi 
sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Buku ini memuat serangkaian input - proses - hasil dari proyek DAS yang 
telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dengan menitik beratkan 
pada 4 (empat) program utama, yaitu; 1) konservasi sumberdaya 
alam, 2) pemberdayaan ekonomi masyarakat, 3) pengembangan 
kelembagaan, dan 4) fasilitasi proses kebijakan.  Pencapaian masing 
- masing program tersebut dituangkan melalui sejumlah tujuan dan 
kegiatan pokok yang telah dirumuskan bersama para pihak di tingkat 
kelompok, desa, dan kabupaten.

Tidak semua hal yang terkait dengan proyek DAS, barangkali yang bisa 
dideskripsikan di dalam buku ini, namun hal terpenting yang ingin 
kami sampaikan secara substansial adalah bahwa proyek DAS dalam 
proses perencanaan sampai dengan hasilnya, selalu merujuk pada 
pertimbangan - pertimbangan yang memadukan konseptual (teori) 
dan praktisnya.  Kedua hal tersebut, disintesiskan berdasarkan proses 
dan hasil yang telah diperoleh, sehingga kami yakin, akan banyak 
ditemukan pelajaran penting, yang bisa disajikan kepada para pembaca 
khususnya, dan para pihak pada umumnya. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua 
pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusi dalam proses 
pelaksanaan proyek DAS pada umumnya dan penyusunan buku ini 
pada khususnya.  Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: Bupati 
Lombok Tengah Bapak H. M Suhaili, dan Kepala SKPD terkait, Pengurus 
Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah, Lembaga Transform, Task Team 
dari Universitas Mataram, dan Kelompok Masyarakat Binaan.  Tidak 
lupa terima kasih dan apresiasi yang setingi-tingginya, kami sampaikan 
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kepada para staf FFI-IP di Lombok yang telah mendedikasikan kapasitas 
terbaiknya untuk pelaksanaan proyek.  Proyek ini tentu tidak akan bisa 
berjalan dengan baik, tanpa ada dukungan dan kerjasama yang baik 
dari semua pihak tersebut. 

Akhirnya, kami menyadari, bahwa tentu apa yang sudah kami lakukan, 
barangkali belum bisa memenuhi kebutuhan daerah secara maksimal, 
namun kami tentu berharap, bahwa ke depan program - program yang 
telah dilaksanakan, akan menjadi pertimbangan khususnya SKPD untuk 
dilanjutkan.  Akhirnya kami berharap, buku ini ada manfaatnya.  

Mataram,  November 2015

Darmawan
Country Director FFI-IP
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KATA PENGANTAR

Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam keberlanjutan ekosistem 
saat ini sedang mengalami kemunduran, terutama akibat dari 
tekanan penduduk dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Upaya 
Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Pencinta 
Lingkungan pun sudah dilakukan untuk mencegah dan mengurangi 
degradasi lahan dan DAS tersebut.  Namun kondisi DAS saat ini bahkan 
semakin mengkhawatirkan.  Kedepan, fungsi lahan dan DAS akan 
semakin besar dan berat dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan 
energi.  Daerah Aliran Sungai (DAS) kedepan bukan hanya berperan 
dalam memasok kebutuhan air untuk meningkatkan produktivitas 
lahan dan kebutuhan pembangunan lainnya, tetapi juga berperan 
dalam penyerapan karbon dalam rangka mitigasi perubahan iklim.

Menyadari pentingnya pengelolaan DAS terpadu dan berkelanjutan, 
Fauna & Flora International-Indonesia Programme (FFI-IP), telah 
melakukan berbagai program dalam rangka pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Renggung di Kabupaten Lombok Tengah.  Proyek 
pengelolaan DAS Renggung ini, diawali dengan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 
dengan FFI-IP; dimana kegiatannya dilakukan mulai dari tahun 2012 
sampai 2015. 

Program yang dikembangkan FFI-IP selama 4 (empat) tahun tersebut 
dirancang melalui pendekatan partisipatif, pemberdayaan sumberdaya 
lokal, serta optimalisasi peran multipihak.  Adapun program dan 
kegiatan yang dikembangkan bertumpu pada 3 (tiga) pilar pengelolaan 
DAS berkelanjutan, yaitu: (1) fisik lingkungan, (2) ekonomi, dan (3) sosial 
kelembagaan.  Aspek fisik lingkungan antara lain melalui pengayaan 
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tanaman melalui program Plan Vivo dan agroforestri yang mengarah 
ke Biodiversity Ecosystem Services (BES) dan sekaligus menjadi potensi 
Payment Environmental Services (PES).  Aspek ekonomi dilakukan 
melalui penguatan dan pengembangan usaha ekonomi (khususnya 
ibu rumahtangga) berbasis potensi sumberdaya lokal.  Sementara itu, 
aspek sosial kelembagaan dilakukan melalui penyadaran dan peguatan 
kelompok.  Ketiga pilar ini juga dilengkapi dengan penyusunan RPDAST, 
Perdes keanekaragaman Hayati, dan Perda DAS.  Disamping itu, FFI-IP 
juga telah menginisiasi dan membidani lahirnya Forum DAS Kabupaten 
Lombok Tengah yang diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi dan 
koordinasi multi pihak dalam pengelolaan DAS.

Meskipun program dan kegiatan FFI-IP bukan merupakan program 
“sapu jagat” yang dapat menyelesaikan semua persoalan, namun paling 
tidak hasil kerja selama 4 (empat) tahun telah menunjukkan hasil yang 
cukup menggembirakan, baik dari aspek fisik lingkungan, ekonomi, 
maupun kelembagaan.  Penulisan buku “Best Practices” ini merupakan 
upaya untuk mendokumentasikan sebagian dari kegaitan Proyek FFI-IP 
yang telah dilakukan di kawasan DAS Renggung.  Meskipun kegiatan FFI-
IP telah berakhir, diharapkan program-programnya perlu dilanjutkan 
dan direplikasi di kawasan lainnya, serta program yang tertuang dalam 
dokumen RPDAST dapat dilaksanakan secara konsisten.  Oleh karena 
itu, komitmen dan partisipasi para pihak sangat dibutuhkan.

Mataram, November 2015

Adam Aziz
Project Leader



PENGANTAR TOKOH
Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.Si1

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Menakar persoalan kelembagaan, politik dan perencanaan pembangunan

Progress is impossible without change, and those who 
can’t change their minds can’t change anything.  George 
Bernard Shaw.

Sudah sangat lama frasa “one river, one plan, one management” dalam 
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai wacana dan sudah pula 
diketahui secara luas.  Namun demikian, adanya kesatuan perencanaan 
dan manajemen pengelolaan DAS yang kuat dan mengikat, yang 
dilakukan bersama-sama oleh lembaga-lembaga Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, hingga saat ini belum ada.  Juga belum ada DAS 
di Indonesia yang semakin hari kualitasnya semakin baik, sebagai 
perwujudan atau hasil akhir dari perencanaan terpadu tersebut. Itu 
berarti pengelolaan DAS berdasarkan satu kesatuan perencanaan 
atau yang lebih populer disebut sebagai Pengelolaan DAS Terpadu, 
walaupun sudah menjadi pengetahuan umum, namun pengetahuan 
itu belum dapat dikejawantahkan dalam pelaksanaan secara nyata di 
lapangan.

Dalam pengertian fisik, DAS dianggap sebagai kesatuan wilayah dimana 
tata air sebagai obyek utama di dalam kesatuan wilayah itu.  Sebagai 
instrumen pengelolaan, pengertian DAS seperti itu belum mencukupi, 
karena secara eksplisit tidak menjelaskan adanya interaksi-interaksi 
berbagai pelaku serta pemecahan-pemecahan masalah akibat 
kepentingan-kepentingan para pelaku yang berbeda-beda.  Apabila 
digali dari konsep kelembagaan/institusi, yang perlu ditegaskan dalam 

¹ Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Staf Pengajar Program Pascasarjana IPB dan UI, Pendiri 
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Ketua Pengurus Yayasan KEHATI, Koordinator Divisi Penelitian dan 
Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



DAS adalah adanya ragam bentuk penguasaan atau hak dan akses atas 
hutan/lahan, adanya keterkaitan dan ketergantungan antar masyarakat 
misalnya masyarakat hilir tergantung masyarakat hulu dalam soal 
banjir, serta adanya persoalan “tragedy of the common” yaitu adanya 
perilaku masing-masing individu yang cenderung memaksimumkan 
penggunaan sumberdaya alam yang ada di DAS dengan dampak negatif 
yang harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan.  Atau dapat 
disebut sebagai privatisasi profit, sosialisasi bencana.

Penguatan pengertian pendekatan fisik pengelolaan DAS dengan 
memperhatikan karakteristik sumberdaya alam dan interaksi sosial 
tersebut bertujuan untuk mengenal perilaku semua pihak di dalam 
DAS, karena perilaku itulah sesungguhnya faktor utama yang perlu 
mengendalikan dalam pengelolaan DAS.  Identifikasi perilaku 
sebagai dasar pengelolaan DAS dapat didekati melalui konsep-
konsep kelembagaan, politik maupun birokrasi yang menghasilkan 
perencanaan pembangunan dan pengelolaan DAS.

Pendekatan Kelembagaan

Pengertian DAS berdasarkan konsep kelembagaan itu sesungguhnya 
dapat memberikan makna dasar bagi kata “pengelolaan” DAS.  Dalam 
pengelolaan DAS yang sedang berjalan, kata “pengelolaan” biasanya 
diartikan sebagai upaya untuk melakukan penataan dan pemanfaatan 
maupun rehabilitasi dan reklamasi, sesuai dengan pengertian 
pengelolaan dalam Undang-undang Kehutanan.  Hal itu tentu saja 
mempersempit dan mengurangi kebutuhan pelaksanaan pengelolaan 
DAS, karena makna pengelolaan direduksi dan tidak mencakup 
batasan DAS sebagai arena aksi berbagai sektor.  Lebih jauh lagi, dalam 
pengelolaan DAS bukanlah sekedar menanam pohon dan membuat 
bangunan atau sarana-sarana teknis konservasi tanah.

Memperkuat pengelolaan DAS dapat dilakukan dengan menggunakan 



pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan Undang-undang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Dalam undang-
undang ini dasar pengelolaan sumberdaya alam menggunakan 
ekoregion sebagai kesatuan wilayah, serta adanya Rencana Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang harus diadopsi 
oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Ini 
berarti upaya-upaya pencegahan kerusakan fungsi DAS akan langsung 
diadopsi oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, 
dengan indikator kerja bersama-sama yaitu meningkatkan indeks 
kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang ditentukan oleh tutupan hutan, 
pencemaran lingkungan dan kualitas udara.  Harus diakui bahwa 
pendekatan multi-sektor ini belum berjalan sama sekali.  Kerjasama 
antar daerah karena saling terkait dan tergantung di dalam wilayah 
ekoregion yang sama juga masih sebagai wacana saja.

Dengan pendekatan ekoregion tersebut, penguasaan atau hak atas 
sumberdaya alam dalam DAS perlu ditelaah karena menentukan 
tindakan-tindakan yang diambil, konflik, maupun keadilan manfaat 
dari sumberdaya alam.  Adanya ragam bentuk penguasaan hak atas 
hutan dan lahan menentukan ragam perbedaan perilaku pengelolanya.  
Perilaku pemanfaat tanah-tanah dalam pemilikan individual biasanya 
lebih dikendalikan oleh kelembagaan pasar.  Mereka cenderung 
mengolah tanahnya untuk menghasilkan komoditi yang diminta pasar.  
Perilaku pemanfaat tanah-tanah dalam penguasaan negara, misalnya 
melalui hak guna usaha atau pemanfaat hutan melalui izin, normalnya 
akan mengikuti kelembagaan dalam hal ini yaitu segenap regulasi yang 
diterapkan kepada mereka.  Namun demikian apabila kelembagaan 
yang berupa pasar maupun regulasi tersebut tidak terdapat insentif 
untuk harus memperhatikan daya dukung lahan/hutan, termasuk harus 
memperhatikan dampak negatif bagi lingkungan hidup yang terjadi 
jauh melampaui batas-batas lahan/hutan yang dimanfaatkannya, maka 
perilaku masyarakat secara keseluruhan hanya akan menguntungkan 
diri masing-masing, dan dalam waktu yang sama, perilakunya itu 



merugikan orang banyak.  Dalam hal ini, persoalan pengelolaan DAS 
adalah persoalan kelembagaan, yang mana didalam kelembagaan 
itu tidak mengandung insentif dan/atau tidak tersedia syarat-syarat 
yang memungkinkan terjadinya aksi bersama (collective action) untuk 
memperhatikan kepentingan orang banyak.

Dengan pendekatan kelembagaan tersebut, solusi kerusakan DAS 
adalah mengidentifikasi dan membenahi pasar maupun regulasi yang 
tidak mampu mengendalikan perilaku yang mementingkan diri sendiri 
tersebut; juga dapat dilakukan melalui penggalian norma-norma dan 
budaya masyarakat ataupun kearifan lokal yang mendukung pelestarian 
sumberdaya alam dan keadilan sosial.  Pembenahan tersebut akan dapat 
efektif apabila terdapat kepastian atas hak-hak sumberdaya alam (land 
rights, tenurial).  Apabila hak-hak atas hutan dan lahan masih dalam 
sengketa, perilaku pemanfaatnya akan cenderung bersifat oportunis, 
karena tidak mempunyai kepastian manfaat atas perbuatan baik 
yang akan dilakukan.  Misalnya mereka tidak akan menanam pohon 
yang berumur panjang dan cenderung mengeksploitasi lahan hingga 
menjadi lahan kritis, karena semakin lama mendapat hasil dari lahan 
yang diolahnya, semakin tidak pasti apakah akan dapat memanfaatkan 
hasilnya itu.  Dalam hal ini, meninggalkan lahan-lahan kritis menjadi 
pilihan rasional masyarakat, dibandingkan dengan mempertahankan 
lahan tetap subur melalui berbagai perlakuan.

Pendekatan Politik

Di dunia nyata, kelembagaan dalam bentuk pasar dan regulasi 
maupun norma dan budaya bukan satu-satunya instrumen yang 
mampu mengendalikan perilaku masyarakat.  Perilaku masyarakat 
juga ditentukan oleh kekuatan politik yang bukan hanya bersumber 
dari kewenangan formal seperti yang melekat pada pejabat-pejabat 
negara yang berfungsi sebagai eksekutif, legislative maupun yudikatif, 
tetapi juga dapat berupa kekayaan, jaringan, pengaruh, maupun ilmu 



pengetahuan yang membentuk cara pikir atau diskursus.  Kekuatan 
politik ini dapat digambarkan dalam bentuk jaring-jaring kekuasaan 
(web of power) yang bekerja untuk memperoleh akses manfaat dari 
sumberdaya alam dengan atau tanpa harus mendapat hak secara legal.  
Akses itu didapat dan dipelihara dari waktu ke waktu dan biasanya 
juga untuk mempertahankan regulasi dan pasar yang menguntungkan 
jaringan itu. 

Dengan pendekatan ini, kerusakan DAS yang mengakibatkan 
kerugian atau bahkan bencana bagi banyak orang sesungguhnya 
menguntungkan jaringan kekuasaan tadi. Karena anggota jaringan ini 
adalah individu-individu yang dapat memaksimumkan keuntungan 
dalam pemanfaatan sumberdaya alam di DAS, tanpa memperhatikan 
daya dukung maupun kepentingan orang banyak terhadap jasa 
lingkungan di dalam DAS.  Jaringan ini selain bisa mendapat hak legal 
untuk memanfaatkan sumberdaya alam di DAS itu, biasanya juga 
menguasai informasi, misalnya informasi mengenai perizinan maupun 
pasar dan harga, permodalan, jasa angkutan, dlsb, sehingga hampir 
seluruh sumberdaya ekonomi dapat dikuasainya.  Oleh karena itu, 
sepanjang dalam pengelolaan sumberdaya alam dikuasai oleh jaringan 
kekuasaan tersebut, perbaikan kondisi pasar dan regulasi tidak mudah 
dilakukan.

Dalam pengelolaan DAS, tinjauan politik itu perlu dilakukan karena 
perbaikan kelembagaan termasuk misalnya diperlukan Peraturan 
Daerah, meskipun telah diketahui apa yang harus dilakukan, biasanya 
tidak dapat berjalan, akibat pengaruh jaring-jaring kekuasaan tersebut. 
Keberadaan jaringan kekuasaan itu biasanya tergantung dari tingginya 
keuntungan dari tingginya rente ekonomi pemanfaatan sumberdaya 
alam maupun perdagangannya.  Komoditi dari sumberdaya alam yang 
eksploitatif seperti bahan tambang, kayu dari hutan alam, ikan di 
laut sangat mungkin menjadi obyeknya, karena rente ekonomi yang 
tinggi.  Disamping itu, pasar dan perdagangan dari hasil-hasil pertanian 



dapat dimainkan oleh jaring-jaring kekuasaan tersebut yang berperan 
sebagai perantara (middle man) dan mendapat untung, dengan cara 
mempertahankan perbedaan atau gap harga di tingkat petani dan 
konsumen agar tetap tinggi.  Cara-cara itu dapat dilakukan melalui 
penetapan regulasi pusat dan/atau daerah.  Hal demikian itu dapat 
terjadi biasanya akibat kondisi tata kelola yang buruk (bad governance), 
dimana proses penyelenggaraan pemerintahan tidak dilaksanakan 
secara terbuka dan akuntabel.

Pendekatan Perencanaan

Apabila dilihat dari perspektif teori koordinasi, pengelolaan DAS 
adalah upaya mensinergikan kegiatan setiap lembaga dan masyarakat/
dunia usaha agar outcome tertentu dapat dihasilkan.  Hal itu hanya 
dapat dilakukan apabila setiap lembaga mempunyai fleksibilitas untuk 
mengubah rencana kerjanya atau mempunyai mekanisme penetapan 
rencana kerjanya dengan memperhatikan dampaknya bagi kinerja 
lembaga lainnya.  Untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, 
misalnya, tidak cukup memberi izin pemanfaatan sumberdaya alam 
tanpa adanya akses masyarakat terhadap modal, pasar, informasi, 
keterampilan dlsb.  Demikian pula untuk mempertahankan kehidupan 
pertanian lahan basah atau kering dibutuhkan segenap prasyarat dan 
insentif dari berbagai lembaga.  Artinya, lembaga-lembaga itu walaupun 
harus mempunyai ukuran kinerja sendiri-sendiri, tetapi semua 
ukuran kinerja itu harus menyatu dan membentuk outcome, dalam 
hal ini yaitu kesejahteraan bagi petani.  Hal itu dapat dimungkinkan 
apabila terdapat sistem perencanaan pembangunan berbasis spasial 
dengan fokus subyek-subyek kelompok tani yang menjadi sasaran 
pembangunan.  Demikian pula, cara mengukur keberhasilan kegiatan 
setiap lembaga bukan hanya soal-soal administrasi seperti serapan 
anggaran, tetapi juga ketepatan program dan kegiatan yang dilakukan, 
hubungannya dengan kegiatan lain dalam menghasilkan outcome, 
termasuk ketepatan lokasi dan waktu pelaksanaan.



Penegasan di sini adalah bahwa semua kegiatan pembangunan harus 
dapat dilakukan dengan mengenali kondisi dan lokasi dimana subyek-
subyek yang dilayani berada dan kapan suatu layanan oleh lembaga 
tertentu harus diberikan dengan memperhatikan layanan kegiatan oleh 
lembaga lain.  Ibarat membangun rumah harus dimulai dari membangun 
pondasi yang kuat, dinding, kusen, atap, dan seterusnya, dan diketahui 
bahwa walaupun semua bahan tersedia, namun kalau urutan itu tidak 
tepat, rumah tidak akan jadi.  Dalam dunia nyata, seringkali suatu 
program bantuan modal ekonomi rakyat diberikan tanpa didahului 
oleh adanya kelembagaan masyarakat bagaimana modal itu digunakan 
dan dapat dikendalikan bersama-sama.  Kemudian apabila program itu 
gagal, yang disalahkan cenderung masyarakatnya.

Penutup

Buku dengan judul: “Teori dan Praktik Pengelolaan DAS Terpadu: Sebuah 
pembelajaran pengelolaan DAS Terpadu Renggung di Pulau Lombok” 
ini menunjukkan isu-isu pokok dalam pengelolaan DAS terkait dengan 
kerusakan hutan, berkurangnya keaneka-ragaman hayati, kontinyuitas 
dan kualitas maupun distribusi air, kemiskinan dan konflik, serta 
persoalan sosial maupun kelembagaan.  Namun demikian, masalah 
dan solusi yang sesungguhnya terletak pada perilaku semua pihak 
baik sebagai penyebab terjadinya masalah maupun dapat-tidaknya 
solusi dijalankan.  Persoalan kelembagaan yang diuraikan seperti tidak 
adanya mekanisme untuk mengadopsi Rencana Pengelolaan DAS bisa 
bersumber dari persoalan politik dalam pemanfaatan sumberdaya 
alam. 

Disamping itu, jikapun sudah terdapat berbagai rencana kegiatan harus 
dilakukan oleh semua pihak dan kemudian tidak dapat dijalankan, 
seringkali disebabkan oleh persoalan birokrasi. Walaupun rencana 
kegiatan dalam pengelolaan DAS sudah ditetapkan berdasarkan proses 
partisipatif dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat misalnya, 



rencana ini bisa tidak diadopsi akibat birokrasi mempunyai cara sendiri 
untuk menetapkan kegiatan yang dianggap tepat.  “Tepat” disini 
biasanya didasarkan pada kesesuaiannya dengan regulasi, pedoman 
atau dokumen acuan.  Masalah adanya dualisme kebenaran, yaitu 
kebenaran versi masyarakat dan kebenaran versi birokrasi, itulah yang 
saat ini harus dipecahkan. 

Tantangan pengelolaan DAS, dengan demikian, dapat pula terletak 
pada detail cara pengambilan keputusan yang biasanya tidak dapat 
dijawab melalui solusi-solusi umum seperti kekurangan sumberdaya 
dan ketiadaan regulasi, melainkan dijawab melalui penetapan 
leadership yang berani mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan 
kelembagaan, politik maupun birokrasi terutama dengan adanya 
dualisme kebenaran tadi.  Dan ini sejalan dengan ungkapan George 
Bernard Shaw di awal tulisan ini: “Progress is impossible without change, 
and those who can’t change their minds can’t change anything”.

Sementara itu biasanya keberanian pemimpin untuk mengambil 
keputusan baru dan belum pernah ada sebelumnya, sangat tergantung 
pada banyaknya dukungan dan aspirasi positif yang diperolehnya 
untuk menghilangkan keragu-raguan yang dimilikinya.  Ini sejalan 
dengan pandangan Franklin D. Roosevelt bahwa: “Hambatan menuju 
sukses tidak pernah ada di dunia nyata. Yang ada hanya ragu-ragu atas 
kemampuan untuk mencapainya”.  Untuk itu, sebagaimana diungkap 
dalam buku ini, bahwa pendampingan dalam pengelolaan DAS 
memegang peran penting antara lain untuk menghilangkan keraguan 
lahirnya keputusan-keputusan baru.  Namun yang perlu diingat bahwa 
pendampingan yang berhasil bukanlah menjadikan pendamping 
sebagai figur yang selalu ditunggu kehadirannya.  Sebaliknya justru 
tidak dikenali kehadirannya karena telah menghasilkan keyakinan dan 
kemandirian.  Maka, ketika pendamping terbaik berhasil bekerja, suatu 
saat, semua orang yang didampingi akan berkata: “Kami menempuh 
keberhasilan ini dengan fikiran dan kekuatan kami sendiri” 
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BAB 1
PENDAHULUAN 

1.1 Konsep Dasar Daerah Aliran Sungai

Pemahaman orang tentang konsepsi Daerah Aliran Sungai (DAS) 
sampai saat ini masih memiliki tafsir yang cukup beragam.  Tidak 
sedikit yang memiliki anggapan bahwa yang dimaksud dengan 
DAS itu adalah daerah di kanan dan kiri sungai (kakisu) atau 
daerah di sekitar sungai.  Padahal sesungguhnya sudah cukup 
banyak definisi tentang DAS yang telah dipublikasikan oleh para 
pakar.  Terminologi DAS sendiri dapat difahami tidak hanya dari 
sudut pandang fisik tetapi juga dari sudut pandang institusi atau 
kelembagaan.  Menurut Kartodihardjo et al (2004), secara fisik, 
DAS didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah yang dibatasi 
oleh punggung bukit yang menerima dan mengumpulkan air 
hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui 
sungai utama, dan keluar pada satu titik outlet.  Batasan 
tersebut menunjukkan bahwa didalam DAS terdapat wilayah 
yang berfungsi menampung dan meresapkan air (wilayah hulu) 
dan wilayah tempat air hampir berakhir mengalir (wilayah 
hilir).  Adapun pengertian DAS dari sudut pandang institusi atau 
kelembagaan, ada 2 (dua), yakni; 1) DAS sebagai suatu bentang 
alam, maka ia merupakan sumberdaya stock (modal) yang tidak 
hanya menghasilkan komoditas tetapi juga menghasilkan jasa, 2) 
di dalam DAS terdapat berbagai bentuk kepemilikan baik berupa 



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 1 Pendahuluan

4 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

hak individu, hak komunitas, hak negara (private, common, and 
state property) serta berbagai hak turunannya sesuai strata hak 
pemilikan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, 
seperti; hak sewa, hak guna usaha, dan lain - lain (owner, 
proprietor, claimant, and autorized user).

Sejalan dengan uraian diatas, Pemerintah mendefinisikan DAS 
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 danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat 
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP 
Nomor 37/2012).

Berdasarkan ragam definsi diatas tentang DAS, dapatlah 
dikatakan bahwa DAS sebagai sebuah ekosistem.  Ekosistem 
terdiri atas komponen biotis dan abiotis yang saling berinteraksi 
membentuk satu kesatuan yang teratur.  Dengan demikian, dalam 
suatu ekosistem tidak ada satu komponen yang berdiri sendiri, 
melainkan ia mempunyai keterkaitan dengan komponen lain, 
langsung atau tidak langsung, besar atau kecil.  Aktivitas suatu 
komponen ekosistem selalu memberi pengaruh pada ekosistem 
yang lain.  Manusia adalah salah satu komponen yang penting.  
Sebagai komponen yang dinamis, manusia dalam menjalankan 
aktivitasnya seringkali mengakibatkan dampak pada salah satu 
komponen lingkungan, dan dengan demikian, mempengaruhi 



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 1 Pendahuluan

5Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

ekosistem secara keseluruhan.  Selama hubungan timbal balik 
antar komponen ekosistem dalam keadaan seimbang, selama 
itu pula ekositem berada dalam kondisi stabil.  Sebaliknya, bila 
hubungan timbal - balik antar komponen - komponen lingkungan 
mengalami gangguan, maka terjadilah gangguan ekologis.  
Gangguan ini pada dasarnya adalah gangguan pada arus materi, 
energi, dan informasi antar komponen ekosistem yang tidak 
seimbang (Odum 1972 dalam Asdak 2004).  

Secara prinsip, ekosistem wilayah DAS dibagi menjadi 3 (tiga), 
yaitu; wilayah hulu, tengah, dan hilir.  Secara biogeofisik, wilayah 
hulu DAS dicirikan oleh hal - hal sebagai berikut; merupakan 
daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, 
merupakan daerah dengan kemiringan lereng besar (lebih > 
15%), bukan merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian 
air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi umumnya 
merupakan tegakan hutan.  Sementara wilayah hilir DAS dicirikan 
oleh hal - hal sebagai berikut; merupakan daerah pemanfaatan, 
kerapatan drainase lebih kecil, merupakan daerah dengan 
kemiringan lereng kecil sampai dengan sangat kecil (kurang < 8%), 
pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan), 
pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, 
dan jenis vegetasi didominasi oleh tanaman pertanian kecuali 
daerah estuaria yang didominasi hutan bakau/gambut.  Wilayah 
tengah DAS merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik 
biogeofisik DAS yang berbeda tersebut diatas (Asdak 2004).



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 1 Pendahuluan

6 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

Gambar 1.1.  Visualisasi Fisik Wilayah DAS.



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 1 Pendahuluan

7Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

1.2 Klasifikasi Daerah Aliran Sungai

Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi 
lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, 
investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.  
Penyusunan klasifikasi DAS terlebih dahulu diawali dengan 
penentuan batas DAS (PP Nomor 37/2012).

Berdasarkan definisi klasifikasi DAS diatas, terdapat 2 (dua) tipe 
klasifikasi DAS, yaitu; 1) DAS yang dipulihkan daya dukungnya, 
dan 2) DAS yang dipertahankan daya dukungnya.  DAS yang 
dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta 
kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi 
bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfugsi 
sebagaimana mestinya.  Sedangkan DAS yang dipertahankan 
daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, 
kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan 
air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana 
mestinya.  Klasifikasi DAS yang dihasilkan diharapkan dapat 
menggambarkan tingkat urgensi penanganan DAS dalam skala 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Klasifikasi DAS yang dihasilkan ditetapkan oleh Presiden dan 
dievaluasi sekali dalam 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.  Penetapan 
klasifikasi DAS menjadi dasar untuk penyusunan Rencana 
Pengelolaan DAS (RPDAS).  Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS 
yang dipulihkan daya dukungnya dilakukan melalui perumusan; 
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a) permasalahan DAS, b) tujuan pemulihan Daya Dukung DAS, 
c) strategi pemulihan Daya Dukung DAS, dan d) monitoring dan 
evaluasi DAS.  Adapun Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang 
dipertahankan daya dukungnya dilakukan melalui perumusan; a) 
permasalahan DAS, b) tujuan mempertahankan Daya Dukung 
DAS, c) strategi mempertahankan Daya Dukung DAS, dan d) 
monitoring dan evaluasi DAS.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan hasil klasifikasi DAS yang telah 
dilakukan di Provinsi NTB yang memiliki jumlah DAS sebanyak 
540, dinyatakan sebanyak 154 DAS masuk kategori dipulihkan 
daya dukungnya, dan 386 DAS masuk kategori dipertahankan 
daya dukungnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. 
berikut ini.

Gambar 1.2.  Sebaran dan Klasifikasi Wilayah DAS di Provinsi NTB.
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1.3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur 
hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia 
di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian 
dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan 
sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan (PP Nomor 
37/2012).

Pengelolaan DAS bertujuan untuk; a) masyarakat lebih sejahtera, 
b) mewujudkan kesadaran, kemampuan, dan partisipasi aktif 
parapihak dalam pengelolaan DAS yang lebih baik, c) daya dukung 
dan daya tampung lingkungan meningkat (termasuk hutan dan 
lahan produktif), dan d) tata air DAS optimal (jumlah, kualitas, 
dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu). 

Dalam realitanya, sebagaimana yang disampaikan Asdak   
(2004), pengelolaan DAS tidak selalu memberikan penyelesaian 
yang menyeluruh atas konflik - konflik yang timbul sebagai 
konsekuensi percepatan pertumbuhan ekonomi dengan usaha 
- usaha perlindungan lingkungan.  Tetapi ia dapat memberikan 
suatu kerangka kerja yang praktis dan logis serta menunjukkan 
mekanisme kerja yang jelas untuk penyelesaian permasalahan 
- permasalahan kompleks yang timbul oleh adanya kegiatan 
pembangunan yang menggunakan sumberdaya alam sebagai 
masukannya.  
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Dalam pelaksanaannya, pengelolaan DAS akan bertumpu pada 
aktivitas - aktivitas yang berdimensi biofisik, seperti; pengendalian 
erosi, penghutanan kembali lahan - lahan kritis, serta berdimensi 
regulasi/kelembagaan seperti insentif dan peraturan - peraturan 
yang berkaitan dengan bidang ekonomi.  Dimensi sosial dalam 
pengelolaan DAS lebih diarahkan pada pemahaman kondisi 
sosial - budaya setempat dan menggunakan kondisi tersebut 
sebagai pertimbangan untuk merencanakan strategi aktivitas 
pengelolaan DAS yang berdaya guna tinggi serta efektif.  
Keseluruhan rangkaian kegiatan - kegiatan tersebut masih dalam 
kerangka kerja yang mengarah pada usaha - usaha tercapainya 
keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dengan 
kemampuan sumberdaya alam untuk mendukung kebutuhan 
manusia tersebut secara berkelanjutan.   

 TUJUAN PENGELOLAAN DAS TIDAK TUNGGAL  

Gambar 1.3.  Tujuan Pengelolaan DAS Tidak Tunggal.
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1.4 Layanan Ekosistem Daerah Aliran Sungai

Biodiversity termasuk tumbuhan, hewan, dan organisme 
didefinisikan dalam Konvensi Diversitas Biologi (Convention on 
Biological Diversity, CBD) sebagai variabilitas diantara organisme 
dari seluruh sumber termasuk ekosistem terestrial, ekosistem 
laut dan akuatik lainnya, dan kompleksitas ekologi termasuk 
diversitas dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem (UNEP 
Financial Initiatif 2008).  Jasa Ekosistem (ecosystem services) 
merupakan barang dan jasa yang biodiversitas sediakan, termasuk 
pembentukan tanah, persediaan pangan dan sandang, pengaturan 
iklim dan kualitas air, pengaturan penyediaan air dan kualitas air, 
nilai keindahan, dan budaya dari tumbuhan, dan spesies tertentu 
(UNEP Financial Initiatif 2008).

Biodiversity menyediakan sejumlah jasa ekosistem (ecosystem 
services) yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik saat 
ini maupun yang akan datang, yang memungkinkan manusia 
untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang berkualitas.  Jasa 
ekosistem dapat dikelompokkan menjadi (UNEP Financial Initiatif 
2008, Econsense 2012); (a) jasa penyediaan (pangan, air, kayu, 
sandang dan sumber genetik), (b) jasa pengaturan (iklim, banjir, 
penyakit, kualitas air), (c) jasa budaya (pemenuhan kebutuhan 
rekreasi, spiritual), dan (d) jasa pendukung (pembentukan tanah, 
siklus hara).  Biodiversity dapat mempengaruhi jasa ekosistem 
(ecosystem services) secara langsung maupun tidak langsung.
 



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 1 Pendahuluan

12 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

Penurunan biodiversitas akan mengarah pada penurunan 
kualitas barang dan jasa yang disediakan ekosistem.  Laju dan 
skala degradasi biodiversitas secara signifikan akan menurunkan 
kemampuan alam untuk menyediakan jasa, seperti; pengaturan 
iklim, udara, pemurnian air, penyediaan obatan, dan pencegahan 
dari bencana alam.  Penyebab utama dari degradasi biodiversitas 
adalah kerusakan habitat, pencemaran, perubahan iklim, dan 
over eksploitasi  (UNEP Financial Initiatif 2008, Econsense 2010).
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BAB 2
GAMBARAN UMUM DAS RENGGUNG

2.1 Sekilas tentang Daerah Aliran Sungai di Pulau Lombok

Gambar 2.1. Peta Administrasi Pulau  Lombok.
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Pulau Lombok dengan luas wilayah 4.738,70 km2 merupakan 
salah satu pulau utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 
seringkali diidentikkan sebagai sebuah pulau yang mungil, elok 
dan penuh pesona.  Jika kita berkeliling menggunakan kendaraan 
dengan kecepatan rata - rata 60 km/jam, lingkaran jalan Pulau 
Lombok dapat ditempuh kurang dari 12 jam (Markum et al 2004).  
Jarak antara satu tepi daratan dengan tepi lain direntangkan 
oleh panjang daratan rata - rata hanya sejauh 75 km.  Keindahan 
Pulau Lombok semakin lengkap, karena disekitarnya terdapat 
beberapa pulau kecil yang menawan.  Salah satu ekosistem 
penting yang terdapat di Pulau Lombok adalah Kawasan Hutan 
Gunung Rinjani yang merupakan sumber utama penyuplai air 
bagi masyarakat Pulau Lombok.  Selain itu, keberadaan hutan 
hujan tropis dan taman nasional sebagai bagian dari ekosistem 
Kawasan Hutan Gunung Rinjani juga memiliki peran penting 
dalam mempertahankan iklim mikro, siklus hidrologi, dan menjadi 
sumber matapencaharian masyarakat di Pulau Lombok. 

Disatu sisi, saat ini Pulau Lombok menghadapi tantangan yang 
cukup serius terkait krisis energi dan sumberdaya air serta situasi 
yang tidak dapat dipastikan akan membaik di masa mendatang.  
Sejumlah faktor utama penyebab terjadinya masalah sumberdaya 
air di Pulau Lombok, yaitu; masih berlangsungnya proses 
degradasi, deforestasi, permintaan air yang terus meningkat, 
konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, pertumbuhan 
jumlah penduduk, tingginya ketergantungan masyarakat sekitar 
kawasan hutan ditambah adanya fenomena perubahan iklim yang 
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kesemuanya itu berdampak pada menurunnya kualitas daerah 
aliran sungai (DAS) di Pulau Lombok.

Berdasarkan pembagian wilayah DAS, wilayah daratan Pulau 
Lombok terbagi habis kedalam 118 (seratus delapan belas) DAS, 
(BPDAS DMY 2013).  Secara umum, kondisi biofisik DAS di Pulau 
Lombok saat ini mengalami tekanan yang cukup tinggi dalam 
rangka mengakomodir berbagai kepentingan (stakeholders 
interest).  Tingginya tekanan tersebut telah menyebabkan 
terganggunya ekosistem di wilayah DAS yang ditunjukkan dengan 
fenomena terjadinya bencana alam yang secara rutin kerap  
melanda Pulau Lombok dalam bentuk kekeringan, banjir, tanah 
longsor, dan lain sebagainya.  Menyikapi kondisi tersebut maka 
pengelolaan DAS secara berkelanjutan dan terpadu merupakan 
sebuah keniscayaan.  Semenjak 5 (lima) tahun terakhir ini, isu 
pengelolaan DAS terpadu di Pulau Lombok telah mulai diinisiasi 
oleh parapihak.  

Salah satu DAS di Pulau Lombok yang cukup strategis keberadaannya 
adalah DAS Renggung.  DAS Renggung secara spasial membentang 
dari ujung utara ke selatan Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 
50,12 km dengan lebar rata - rata 4,47 km sehingga memiliki luas 
sekitar ± 215,99 km2.  Bentuk DAS Renggung menyerupai segitiga 
lancip (bagian hulu) dengan nilai circular ratio (Rc) sebesar 0,17.  
Wilayah Hulu DAS Renggung berada di Kawasan Taman Nasional 
Gunung Rinjani (TNGR), dan hilirnya berujung di Teluk Awang.  
Secara administratif, wilayah DAS Renggung meliputi wilayah 
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7 (tujuh) kecamatan dan 49 (empat puluh sembilan) desa di 
Kabupaten Lombok Tengah.

2.2 Fakta dan Perubahan Daerah Aliran Sungai Renggung 

Daerah aliran sungai (DAS) Renggung memiliki posisi yang strategis 
di Kabupaten Lombok Tengah, jika dilihat dari letak geografis, DAS 
Renggung berada di wilayah tengah Kabupaten Lombok Tengah 
dengan alur daratan dari Kawasan Rinjani sampai dengan wilayah 
pantai. 

Gambar 2.2.  Posisi DAS Renggung di Pulau Lombok.
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Berdasarkan hasil deliniasi menggunakan Citra Satelit Landsat 
5TM, luas DAS Renggung meliputi area seluas 21.599 ha, dimana 
luas tersebut sebagian besar berada di tengah, dan hilir.  Di 
wilayah Hulu DAS Renggung mencakup kawasan Hutan Gunung 
Rinjani dan hutan lindung dimana untuk kawasan hutan lindung 
sebagian wilayahnya telah dikelola oleh masyarakat melalui skema 
hutan kemasyarakatan (HKm).  Di wilayah tengah, areal lahan 
banyak didominasi oleh aktivitas pertanian terutama tanaman 
pangan dan tembakau Virginia dengan sistem irigasi teknis dan 
semi teknis.  Sedangkan di wilayah hilir, areal lahan didominasi 
oleh pertanian lahan kering dengan sistem irigasi tadah hujan 
dan semi teknis. 

DAS Renggung diindikasikan telah mengalami perubahan yang 
dinamis terkait dengan perubahan biofisik yang berpengaruh 
terhadap perubahan tutupan vegetasi dan sistem penggunaan 
lahan.  Beberapa faktor penyebabnya, antara lain; akibat 
pertumbuhan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terus 
berkembang di wilayah tengah dan hilir.  Misalnya implikasi dari 
pembangunan Bandara International Lombok (BIL) yang berada 
di dekat DAS Renggung, telah merubah penggunaan kawasan 
pertanian untuk kebutuhan infrastruktur pendukung.  Untuk di 
wilayah hulu, adanya dinamika masyarakat di hulu yang saat ini 
pemerintah daerah telah memberikan akses kepada masyarakat 
pinggiran hutan untuk mengelola kawasan hutan melalui skema 
HKm. 
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Berdasarkan hasil pengolahan Citra Satelit Landsat 5TM dengan 
menggunakan warna asli (true color), maka secara visual dapat 
dilihat perbandingan image antara citra tahun 1995 dengan 
tahun 2009. Teknik NDVI digunakan untuk analisis lebih lanjut 
sebagaimana yang dimaksudkan di atas.  Analisis NDVI akan 
membagi kelas tutupan lahan di DAS Renggung berdasarkan 3 
(tiga) kelas tutupan vegetasi, yaitu; (1) tutupan vegetasi padat, 
(2) tutupan vegetasi sedang, dan (3) tutupan vegetasi jarang 
(Gambar 2.3.).

Citra Tahun 1995                Citra Tahun 2009 

Gambar 2.3. Kelas Tutupan Vegetasi DAS Renggung Tahun 1995 dan 2009.
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Secara kasat mata tampak jelas ada perubahan yang cukup kontras 
terutama di wilayah tengah dan hilir DAS Renggung, dimana 
sebagian besar vegetasi telah berubah menjadi lahan terbuka.  
Sedangkan di wilayah hulu tampak belum banyak mengalami 
perubahan.  Berfungsinya Bandara International Lombok (BIL) 
sejak tahun 2011, telah banyak berpengaruh terhadap alih fungsi 
lahan pertanian menjadi hotel, lahan pemukiman, dan fasilitas 
lainnya. 

Tabel 2.1. Penggolongan Kelas Tutupan Vegetasi dan Komponen 
yang termasuk didalamnya di DAS Renggung Pulau 
Lombok.

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas dapat dilihat bahwa masing - masing 
kelas tutupan vegetasi tidak berdiri sendiri, tetapi ada pembentuk 
komponen lain yang memiliki nilai sejenis dalam visualisasi 
di citra.  Hal ini dikarenakan komponen - komponen tersebut 
memiliki karakteristik yang hampir sama, yang bisa dipengaruhi 

No. Sistem Penggunaan 
Lahan

Komponen yang termasuk 
didalamnya Keterangan

1 Vegetasi Tutupan Padat   Hutan Taman Nasional Gunung 
Rinjani, hutan lindung dan HKm, 

hutan produksi

Penampakan di klasifikasi citra 
menggunakan warna hijau tua 

2 Vegetasi  Tutupan Sedang Kebun campuran, sebagian HKm, 
sekitar kawasan hutan produksi  

Penampakan di citra 
menggunakan warna biru muda 

3 Vegetasi Tutupan Jarang Ladang, semak belukar, sawah, 
tanaman lahan kering

Penampakan di citra 
menggunakan warna merah    

Sumber : Hasil Interpretasi Citra Landsat, 2011.
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oleh beberapa faktor, antara lain; luas kanopi tanaman, kepadatan 
daun, maupun umur tanaman yang menghasilkan tingkat reflektan 
yang sama.   

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, tampak ada perubahan 
-perubahan dalam tutupan vegetasi selama kurun waktu 14 
(empat belas) tahun terakhir.  Dari visualisasi citra tahun 1995 
tampak yang banyak mengalami perubahan adalah kelas tutupan 
vegetasi sedang yang luasnya menurun cukup tajam, dan 
perubahannya cenderung berganti menjadi kelas tutupan jarang 
(citra 2009).  Seberapa besar perubahan yang terjadi dapat dilihat 
pada grafik dibawah ini. 

Gambar 2.4. Perubahan Tutupan Vegetasi DAS Renggung 
Tahun 1995 - 2009.



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 2 Gambaran Umum DAS Renggung

23Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

Total tutupan vegetasi pada tahun 1995 teridentifikasi seluas 
19.823,49 Ha atau menempati 87,22% dari total luas DAS 
Renggung.  Namun  pada tahun 2009, total luas tutupan vegetasi 
berubah menjadi 13.348,98 Ha.  Dengan demikian, selama 
rentang waktu 14 (empat belas) tahun ada pengurangan luas 
tutupan vegetasi pada semua kelas sebesar 6.474,51 Ha.  Kelas 
tutupan yang mengalami penurunan adalah kelas tutupan padat 
dan tutupan sedang. 

Pengurangan untuk kelas tutupan padat mencapai 57,64% untuk 
tutupan sedang terjadi penurunan sebesar 53,37% sedangkan 
untuk tutupan jarang terjadi kenaikan sebesar 22,15%.  Perubahan 
secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2 berikut di bawah ini.  

Tabel 2.2. Perubahan Kelas Tutupan Vegetasi di Wilayah 
DAS Renggung Tahun 1995 dan 2009.

No. Kelas Tutupan 
Vegetasi

Luas Vegetasi (Ha) Perubahan 
(Ha)

Persentase 
Perubahan 

(Ha)1995 2009
1 Vegetasi Padat 3.060,90 1.296,63 (1.764,27) (57,64)
2 Vegetasi Sedang 11.153,97 5.201,19 (5.952,78) (53,37)
3 Vegetasi Jarang 5.608,62 6.851,16 1.242,54 22,15 

 Jumlah 19.823,49 13.348,98 (6.474,51)

Sumber : Hasil Analisis Citra Landsat 5TM 
Keterangan: ( )= negatif 
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Jika dicermati perubahan secara keseluruhan, ada tutupan 
vegetasi yang hilang atau berubah menjadi non vegetasi seluas 
6.474,51 Ha. Dengan demikian, selain tutupan vegetasi berubah 
menjadi tutupan vegetasi lain pada kelas yang lebih rendah 
(tutupan padat menjadi sedang atau jarang dan tutupan vegetasi 
sedang menjadi jarang), maka ada perubahan yang lain, yaitu 
tutupan vegetasi berubah menjadi lahan terbuka, pemukiman, 
lahan basah, dan infrastruktur.

2.3 Isu - isu Pengelolaan DAS Renggung

DAS Renggung memiliki beberapa potensi strategis yang layak 
untuk diperhitungkan baik dalam hal sumberdaya alamnya 
maupun aktivitas yang dikelola oleh masyarakatnya.  Berkaitan 
dengan potensi sumberdaya alamnya, antara lain; pertama, 
DAS ini  memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi 
yang dicirikan oleh banyaknya keragaman flora dan fauna yang 
ditemui di beberapa tempat.  Kedua, sebagian besar wilayah 
DAS ini meliputi areal pertanian, dimana di wilayah hulu, 
umumnya kawasan hutan dan lahan pertanian dikelola dengan 
menerapkan sistem tanaman campuran dengan pola dominasi 
tanaman yang beragam.  Sedangkan untuk di wilayah hilir, lahan 
pertanian dominan dikelola untuk budidaya padi, palawija, 
dan tembakau.  Potensi yang berhubungan dengan aktivitas 
masyarakatnya terutama adalah wilayah ini menjadi salah satu 
sentra pengembangan Tembakau Virginia yang menjadi tumpuan 
hidup sebagian besar masyarakat petani dan menjadi andalan 
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perekonomian Kabupaten Lombok Tengah khususnya dan Pulau 
Lombok pada umumnya.  Namun demikian, tidak dipungkiri 
bahwa DAS Renggung saat ini sedang menghadapi beberapa 
permasalahan dan tantangan yang jika tidak ditangani secara 
serius akan berpotensi menjadi permasalahan krusial pada waktu 
yang akan datang.           

Berdasarkan hasil diskusi dengan parapihak terkait atau 
stakeholders, studi lapangan, analisis citra, dan dokumen Rencana 
Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) DAS Renggung tahun 
2013 - 2027 maka telah teridentifikasi beberapa permasalahan 
yang dihadapi baik di wilayah hulu, tengah, dan hilir.  Berbagai 
permasalahan yang ada secara umum dapat dikategorikan 
kedalam 3 (tiga) isu pokok, yaitu: 1) permasalahan dalam hal 
sumberdaya lahan dan keanekaragaman hayati, 2) permasalahan 
dalam hal sumberdaya air, dan 3) permasalahan dalam hal sosial, 
ekonomi, dan kelembagaan.

Beberapa permasalahan dalam hal sumberdaya lahan dan 
keanekaragaman hayati, antara lain; (a) perubahan tutupan lahan 
yang kecenderungannya adalah semakin tingginya perubahan 
tutupan lahan yang memiliki vegetasi padat dan sedang 
berubah menjadi tutupan lahan jarang dan lahan terbuka, (b) 
berkurangnya lahan - lahan produktif khususnya di wilayah tengah 
dan hilir akibat bertambahnya pembangunan infrastruktur dan 
pemukiman, (c) semakin tingginya laju erosi yang berkaitan pada 
tingginya sedimentasi di muara sungai, embung, dan bendung, (d) 
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semakin intensifnya penggunaan sarana produksi pertanian yang 
tidak ramah lingkungan, (e) berkurangnya tutupan hutan padat 
dan berkurangnya kualitas sumberdaya hutan akibat pengelolaan 
lahan yang tidak mengindahkan kaidah - kaidah konservasi, (f) 
semakin berkurangnya keanekaragaman hayati baik flora dan 
fauna di semua wilayah DAS, dan (g) punahnya beberapa jenis 
flora dan fauna khas lokal.

Untuk konteks sumberdaya air, permasalahan yang dihadapi 
antara lain; (a) semakin berkurangnya ketersediaan sumberdaya 
air baik air permukaan dan air tanah yang disebabkan oleh 
semakin berkurangnya tutupan vegetasi di wilayah hulu dan 
tengah, (b) menurunnya kualitas sumberdaya air akibat semakin 
bertambahnya laju erosi, pembuangan limbah ternak, limbah 
pertanian, dan rumah tangga, (c) rentannya kekeringan dan krisis 
air bersih pada saat musim kemarau di beberapa wilayah DAS 
Rengung, dan (d) potensi munculnya titik - titik rawan banjir di 
beberapa lokasi akibat semakin tingginya rawan erosi, longsor, 
dan sedimentasi yang berdampak pada semakin menyempitnya 
badan sungai dan pendangkalan sungai.

Adapun untuk aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan, beberapa 
permasalahan yang teridentifikasi, antara lain; (a) implikasi dari 
semakin terbatasnya sumberdaya air dan adanya fenomena 
perubahan iklim akan berdampak pada menurunnya produksi 
pertanian, (b) penggunaan kayu bakar sebagai energi untuk 
pengomprongan tembakau saat ini cenderung dapat mengancam 
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upaya pelestarian sumberdaya hutan dan merusak lingkungan, 
(c) terjadinya kasus - kasus konflik di masyarakat disebabkan oleh 
pemanfaatan air bersih dan air irigasi, dan (d) kelembagaan lokal 
yang ada saat ini belum berperan secara optimal sebagai wadah 
yang dapat memfasilitasi dan memediasi persoalan - persoalan 
yang muncul di komunitasnya. 

Merujuk pada uraian rumusan permasalahan yang berkaitan 
dengan sumberdaya lahan dan keanekaragaman hayati, 
sumberdaya air, serta ekonomi dan sosial kelembagaan yang 
telah diulas diatas maka dapat ditarik benang merah beberapa 
isu strategis dalam konteks pengelolaan DAS Renggung, antara 
lain; 
1) Sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan 

ekosistem DAS masih lemah,
2) Menurunnya daya dukung DAS Renggung,
3) Distribusi air untuk wilayah DAS Renggung yang berlangsung 

sampai dengan saat ini cukup rentan terjadinya konflik antar 
pengguna,

4) Kontinuitas ketersediaan air pada ruang dan waktu di 
wilayah DAS Renggung belum terjamin,

5) Tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah DAS Renggung 
masih tinggi, dan

6) Peran masyarakat dan kelompok perempuan belum 
diberdayakan secara optimal dalam pengelolaan dan 
pelestarian ekosistem DAS Renggung. 
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2.4 Pengelolaan DAS Renggung

Pada tataran praktis, implementasi Pengelolaan DAS Terpadu DAS 
Renggung di Pulau Lombok yang diinisiasi oleh lembaga Fauna & 
Flora International - Indonesia Programme (FFI-IP) dan didukung 
oleh British American Tobacco - Biodiversity Partnership (BAT-BP) 
mulai dilaksanakan pada tahun 2012.  Inisiasi pengelolaan DAS 
terpadu Renggung tersebut didasari atas pertimbangan; 1) hasil 
studi Biodiversity Risk & Opportunity Assessment (BROA) yang 
dilakukan oleh pihak BAT-BP pada tahun 2009, dan 2) juga didasari 
terjadinya fenomena mulai menurunnya suplai air di wilayah DAS 
Renggung.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Renggung memiliki arti penting dan 
strategis bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.  Bagian 
hulu DAS Renggung merupakan kawasan strategis dengan fungsi 
utama ekologis (lindung) dengan kawasan penyangga terdiri 
atas hutan lindung dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).  
Bagian tengah dan hilir merupakan kawasan strategis sebagai 
fungsi utama ekonomi Kabupaten Lombok Tengah.  Pada bagian 
tengah terdapat kawasan Agropolitan Aiq Meneng sementara di 
bagian hilir terdapat kawasan Minapolitan Gerupuk dan Awang 
dengan sektor unggulan perikanan dan rumput laut.

Dari sisi hidrologi, kebutuhan air di DAS Renggung selama ini 
disuplai sebanyak 40% dari DAS Babak dan sisanya sebanyak 60% 
dipenuhi sendiri oleh DAS Renggung.  Kondisi diatas menunjukkan 
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bahwa kebutuhan air di DAS Renggung cukup tergantung pada 
suplai air yang berasal dari DAS Babak.  Namun demikian, kondisi 
biofisik dari kedua DAS tersebut saat ini terus mendapat tekanan 
akibat dari aktivitas manusia.

Oleh karenanya, DAS Renggung perlu mendapatkan perhatian 
serius dari parapihak (stakeholders) baik dari aspek sumberdaya 
alam maupun sumberdaya manusianya untuk dikelola secara 
berkelanjutan dan terpadu.  Hal ini sejalan dengan pengertian 
pengelolaan DAS, yaitu; upaya manusia dalam mengatur 
hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia 
di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian 
dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan 
sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan (PP  
37/2012).  

Berangkat dari hal tersebut, Bristish American Tobacco - 
Biodiversity Partnership (BAT-BP) bekerjasama dengan Fauna & 
Flora International - Indonesia Programme (FFI-IP) sejak tahun 
2010 telah menginisiasi program Perlindungan DAS Renggung 
(Watershed Project) dengan tujuan utama adalah untuk 
meningkatkan fungsi DAS Renggung melalui praktik pengelolaan 
lahan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 
keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, mendukung sektor 
pertanian, dan memperluas matapencaharian masyarakat.
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2.5 Inisiatif yang Sudah dan Sedang dijalankan  

Pengelolaan DAS Terpadu (PDAST) Renggung yang diinisiasi 
oleh FFI-IP secara teknis mulai dilaksanakan pada tahun tahun 
2012 diawali dengan penyusunan dan penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lombok 
Tengah dengan Lembaga Fauna & Flora International - Indonesia 
Programme (FFI-IP) pada akhir bulan Mei 2012.  Selanjutnya, 
langkah awal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan PDAST 
Renggung adalah penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan 
DAS Terpadu (RPDAST) Renggung untuk jangka waktu 15 (lima 
belas) tahun.

Proses penyusunan “Rencana Pengelolaan DAS Terpadu 
(RPDAST) Renggung” dilakukan oleh Tim Multipihak yang 
ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 
318 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Renggung Terpadu. Proses 
penyusunan dokumen RDAST Renggung tersebut dilaksanakan 
melalui serangkaian kegiatan, meliputi: studi, pertemuan tim, 
workshop, dan konsultasi publik.  Akhirnya setelah melalui proses 
yang cukup panjang selama ± 6 (enam) bulan, dokumen RPDAST 
Renggung disahkan oleh Bupati Lombok Tengah dan menjadi 
salah satu dokumen resmi perencanaan pembangunan di wilayah 
DAS Renggung Kabupaten Lombok Tengah.  
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Program dan kegiatan selama 15 (lima belas) tahun yang tertuang 
dalam dokumen RPDAST Renggung Kabupaten Lombok Tengah 
menjadi acuan dan arahan bagi parapihak dalam menyusun 
program dan kegiatan di wilayah DAS Renggung.  Dalam rangka 
mengimplementasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam 
dokumen RPDAST Renggung untuk kurun waktu Tahun 2013 - 
2027, FFI-IP bersama mitra kerja (Pemerintah Kabupaten Lombok 
Tengah, PT Export Leaf Indonesia, Puslisda Universitas Mataram, 
dan Lembaga Transform) melaksanakan dan memfasilitasi 
beberapa kegiatan strategis dan prioritas, diantaranya: 1) 
Pengembangan model agroforestri seluas 100 ha di 6 (enam) 
desa, 2) Perluasan praktik agroforestri seluas 150 ha di 15 (lima 
belas) desa, 3) Penguatan kelembagaan, meliputi; pembentukan 
kelompok tani hutan (KTH) Aik Bual, pembentukan dan penguatan 
kelompok wanita tani (KWT), penguatan kelompok Perlindungan 
Mata Air (PERMATA), pembentukan Forum DAS (ForDAS) 
Kabupaten Lombok Tengah, 4) Studi hidrologi, 5) Penyusunan 
Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Keanekaragaman 
Hayati, dan 6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB tentang 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) Terpadu. 

Beberapa kegiatan yang diuraikan diatas telah dan masih terus 
dilaksanakan sampai dengan buku ini ditulis.  Adapun inisiatif 
yang saat ini sedang dilaksanakan adalah implementasi Reduction 
Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)+ 

melalui skema Plan Vivo di lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) 
Aik Bual seluas 100 ha.  Diharapkan dengan implementasi REDD+ 
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melalui skema Plan Vivo di lokasi HKm Aik Bual yang merupakan 
wilayah hulu DAS Renggung dapat menarik perhatian parapihak 
yang lebih luas untuk turut mendukung terwujudnya pengelolaan 
HKm berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi 
aspek lingkungan (perbaikan kondisi DAS, penyerapan karbon, 
dan keanekaragaman hayati), serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Foto 2.1. Audit Pelaksanaan Program REDD+ Skema Plan Vivo di 
Kawasan HKm Aik Bual Hulu DAS Renggung.
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BAB 3
RENCANA PENGELOLAAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU 
RENGGUNG
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BAB 3
RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 
SUNGAI TERPADU (RPDAST) RENGGUNG  

3.1 Urgensi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebuah pendekatan yang 
melihat utuh dari  perspektif biogeofisik dan unsur - unsur 
didalamnya termasuk kondisi sosial, budaya, dan ekonomi 
masyarakat.  Pentingnya keberadaan DAS sebagai unit 
pengelolaan yang utuh merupakan konsekuensi logis terhadap 
pentingnya menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya 
hutan, lahan, dan air.  Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan 
lahan yang tidak sesuai dengan kaidah - kaidah konservasi dan 
melampaui daya dukungnya akan menjadi penyebab terjadinya 
degradasi lingkungan.  Pelanggaran terhadap tata ruang dan 
perilaku masyarakat yang belum mendukung konservasi, seperti; 
perambahan, penebangan kayu ilegal, akan menyebabkan alih 
fungsi lahan yang tidak semestinya, dan memicu terjadinya 
degradasi lahan dan deforestasi. 

Pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya telah menjadi agenda 
serius pemerintah baik pusat maupun di daerah.  Hal ini dapat 
dilihat dari telah tersedianya beberapa peraturan atau kebijakan 
terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, 
berupa; undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan 
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menteri, sampai dengan peraturan daerah.  Namun faktanya, 
proses degradasi sumberdaya alam khususnya hutan dan lahan 
terus saja berlanjut, salah satu faktor penyebabnya adalah karena 
tidak adanya keterpaduan dalam pengelolaan DAS oleh sektor 
atau pihak - pihak yang berkepentingan dengan DAS.  

Pendekatan keterpaduan pengelolaan DAS menuntut sistem 
manajemen yang lebih terbuka untuk menjamin keberlangsungan 
proses koordinasi antara lembaga terkait.  Pendekatan terpadu 
juga memandang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 
pengelolaan DAS, mulai dari; perencanaan, pelaksanaan, serta 
monitoring, dan evaluasi.  Selain itu, pendekatan terpadu juga 
harus didukung oleh faktor tersedianya informasi yang memadai 
terkait kondisi fisik dan sosial pada DAS, yang menjadi dasar 
penting terhadap kualitas perencanaan yang dihasilkan.  

Menyikapi desakan publik tentang pentingnya pengelolaan DAS 
secara terpadu, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
DAS.  Dalam PP tersebut, intinya menegaskan bahwa sumberdaya 
alam yang berupa; hutan, tanah, dan air yang meliputi wilayah 
hulu sampai hilir, sebagai salah satu modal dasar pembangunan 
nasional dan pengelolaannya harus dilaksanakan sebaik - baiknya 
berdasarkan azas kelestarian, keserasian, serta azas pemanfaatan 
yang optimal yang dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi, 
dan sosial secara seimbang. 
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Apa urgensi pengelolaan DAS terpadu bagi Provinsi NTB?  Saat 
ini Provinsi NTB telah merencanakan upaya pencapaian strategis, 
sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018) diantaranya, 
adalah: (1) mewujudkan pelaksanaan tata ruang yang pro 
lingkungan secara konsisten, (2) melayani kebutuhan air bersih 
untuk seluruh penduduk di NTB, (3) menghidupkan kembali 
sumber mata air yang telah mati suri, dan (4) mengurangi jumlah 
penduduk miskin sebesar 2% pertahun.  

Upaya untuk mencapai RPJMD tersebut, tentunya harus didukung 
oleh keterpaduan antar sektor mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan monev, termasuk didalamnya adalah peran 
serta masyarakat dan lembaga - lembaga non pemerintah.  Dalam 
upaya mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
alam dan lahan secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian 
dan keseimbangan ekosistem pada DAS, maka semua pihak 
yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS harus melakukan 
aktifitasnya secara terukur dan selaras dengan pihak terkait 
lainnya. 

Disahkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, juga telah menjadi faktor krusial dalam perubahan 
kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, dimana hampir semua 
kewenangan pemerintahan kabupaten dalam bidang kehutanan, 
pertambangan, kelautan termasuk di dalamnya adalah 
kewenangan dalam pengelolaan DAS baik yang ada di kabupaten 
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maupun lintas kabupaten telah ditarik ke pemerintah provinsi.  
Konsekuensi perubahan kebijakan ini tentunya akan membawa 
dinamika tersendiri dalam bidang politik yang berdampak luas 
terhadap sistem pengelolaan sumberdaya alam. 

Dengan demikian, ada 3 (tiga) kondisi yang saat ini menjadi 
tantangan berat bagi Pemerintah Provinsi NTB, yaitu: (1) Perubahan 
kondisi sumberdaya alam yaitu bagaimana memperbaiki kondisi 
sumberdaya alam yang saat ini masih dihadapkan pada banyaknya 
kerentanan biofisik, (2) perubahan kebijakan yaitu bagaimana 
dapat mewujudkan target - target strategis sebagaimana yang 
telah dirumuskan ke dalam RPJMD, dan (3) bagaimana menyikapi 
perubahan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam, yang 
pada akhirnya sesungguhnya bermuara pada bagaimana semua 
sektor dan para pihak dapat bersinergi dan terpadu menuju pada 
pencapaian tersebut. 

Maka penyusunan rencana tentang pengelolaan DAS di Provinsi 
NTB pada umumnya dan DAS Renggung pada khususnya menjadi 
urgen, yang ke depan menjadi acuan dalam pengelolaan DAS 
secara terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan terdiri 
atas unsur - unsur masyarakat, dunia usaha, pemerintah, 
dan pemerintah daerah dengan mendasarkan prinsip-prinsip 
keterpaduan, kesetaraan serta berkomitmen untuk menerapkan 
penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, 
efisien, dan berkelanjutan.  
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3.2 Proses Penyusunan

Proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Renggung, 
mengedepankan pola komunikasi dan proses - proses kolaboratif 
melibatkan para pihak terkait dengan pengelolaan DAS.  Proses 
yang dibangun mengacu pada ketentuan perundangan yang 
berlaku (PP 37/2012), namun dalam pelaksanaannya tidak 
terlepas dari dinamika yang membutuhkan pemikiran dan 
tindakan kreatif. Setidaknya ada beberapa langkah yang telah 
ditempuh dalam proses penyusunan RPDAST Renggung.  Proses 
dimaksud, adalah: (1)  Penandatanganan Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Fauna & 
Flora International Indonesia Programme (FFI-IP) tentang Rencana 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Renggung; (2) Pembentukan 
Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS Renggung Kabupaten 
Lombok Tengah; (3) Penyusunan Inventarisasi DAS Renggung; 
(4) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan (5) Penetapan 
Rencana Pengelolaan DAS.
 
(1) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah dengan Fauna & Flora 
International - Indonesia Programme (FFI-IP) 

Langkah awal yang dilakukan dalam proses penyusunan RPDAS 
adalah menjalin komunikasi untuk membangun kesepahaman 
bersama antara FFI-IP dengan Pemerintah Kabupaten Lombok 
Tengah.  Masalah yang cenderung klasik yang sering ditemui 



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 3 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

40 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

dalam konteks pengelolaan DAS adalah masih belum cukupnya 
pemahaman para pihak tentang konsep DAS dan sejauhmana 
urgensi DAS dalam pengelolaan sumberdaya alam yang 
berkelanjutan.  Pemahaman ini menjadi pintu masuk awal yang 
menentukan bagaimana selanjutnya respon pemerintah daerah 
dalam menindaklanjuti keseriusannya  mengelola DAS ke depan.

Pembahasan pokok - pokok pikiran apa saja yang perlu dituangkan 
di dalam Nota Kesepahaman, menjadi tugas tim yang telah 
dipersiapkan untuk mengawal proses - proses selanjutnya.  Tim 
dimaksud terdiri atas para pihak yang berasal dari unsur: FFI-
IP, Universitas Mataram, PT Export Leaf Indonesia, Bappeda 
Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Lombok Tengah, dan LSM lokal.  Berdasarkan beberapa 
kali pertemuan, maka dituangkan poin-poin penting dalam nota 
kesepakatan, yaitu: 

• Perlunya menempatkan DAS Renggung sebagai pendekatan 
pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, mengingat 
secara geografis, DAS tersebut berada pada posisi yang sangat 
strategis bagi wilayah Kabupaten Lombok Tengah, 

• Perlunya dilakukan penelitian tentang karakteristik DAS 
Renggung, sehingga diketahui tentang kondisi yang utuh di DAS 
tersebut, terkait dengan potensi, masalah, dan perubahan-
perubahan yang terjadi, dan tingkat daya dukungnya,

• Perlunya disusun rencana pengelolaan DAS terpadu, untuk 
menjadi acuan rencana kerja (renja) SKPD, dalam skala tahunan 
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dan lima tahunan. 

Nota Kesepahaman ditandangani oleh Bupati Lombok Tengah 
(Nomor: 050/205/Bappeda/2012), dan National Programme 
Manager FFI-IP (Nomor: 08/VI/LP/FFI-IP/2012) pada tanggal 31 
Mei 2012 di Jakarta.

(2) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS 
Renggung

Langkah berikutnya setelah ditandatangani Nota Kesepahaman 
adalah dibentuknya Tim Penyusun Rencana Pengelolaan DAS 
(RPDAS).  Tim ini dibentuk melalui SK Bupati Lombok Tengah 
Nomor 318 Tahun 2012.  Pembentukan tim melalui Surat 
Keputusan Bupati tidak hanya bermakna administratif, tetapi 
punya nilai strategis bagi makna kolaborasi.  Karena konsekuensi 
dari terbitnya SK Bupati juga disertai dengan terdeskripsikannya 
pembagian peran dan tanggung-jawab diantara tim.  Struktur 
Tim terdiri atas Tim Pembina, Tim Pengarah, Tenaga Ahli, dan Tim 
Pelaksana. 

Inventarisasi DAS Renggung adalah serangkaian kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh Tim (sesuai SK Bupati Lombok 
Tengah), dengan tujuan untuk:  

• Menyusun basis data ekosistem DAS yang mutakhir (up to date) 
untuk kepentingan perencanaan, penataan, pemanfaatan, 
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pemantauan, pengendalian, dan sebagai media koordinasi 
antar pengelola,

• Mengidentifikasi potensi, isu dan masalah (lingkungan, 
sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia) untuk 
menentukan skala prioritas dalam upaya pengendalian 
kerusakan lingkungan di wilayah DAS Renggung, 

• Menelusuri dan menganalisa akar penyebab permasalahan di 
wilayah DAS Renggung, dan

• Merumuskan arahan untuk perencanaan strategis pengelolaan 
DAS Renggung.  

Penelitian mengeksplorasi 3 (tiga) hal krusial, yaitu: 1) aspek 
biofisik, 2) aspek kelembagaan, dan 3) kebijakan serta aspek 
sosial ekonomi, dengan menekankan pada kondisi yang ada 
saat ini dan perubahan - perubahan yang sedang terjadi.  Hasil 
penyusunan karakteristik DAS menjadi dasar dalam penyusuan 
rencana pengelolaan DAS terpadu.  

(3) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS  

Hasil penelitian yang menyajikan profil tentang karakteristik 
DAS Renggung menjadi landasan untuk menyusun Rencana 
Pengelolaan DAS (RPDAS).  Proses penyusunan RPDAS dilakukan 
melalui serangkaian kegiatan pertemuan intensif tim, dan 
kegiatan workshop melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Penyusun 
RPDAS.  Proses dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Foto 3.1. Pertemuan Penyusunan RPDAS Renggung.

• Perumusan draft-0 oleh tim penyusun,
• Revisi draft-0 oleh tim menghasilkan draft-1,
• Workshop pembahasan draft-1 melalui konsultasi publik, 
• Revisi draft-1 menjadi draft-2 hasil konsultasi publik oleh tim 

penyusun,
• Konsultasi publik-2 untuk revisi dan penyempurnaan draft-2, 
• Revisi draft-2 berdasarkan masukan konsultasi publik-2 menjadi 

draft final.

Draft final yang telah disusun oleh tim, menjadi dokumen final 
yang disekapati oleh para pihak untuk menjadi dasar perencanaan 
pengelolaan DAS untuk semua SKPD dan para pihak yang 
berkepentingan dalam pengelolaan DAS Renggung.
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(4) Pengesahan  Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  

Dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) 
disahkan sebagai dokumen perencanaan pengelolaan DAS 
sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendatang oleh Bupati 
Lombok Tengah pada tanggal 14 Mei 2013.  Pengesahan dokumen 
menandai diterimanya semua substansi dan materi tentang 
perencanaan pengelolaan DAS Renggung oleh Pemerintah 
Kabupaten Lombok Tengah. 

Setelah dokumen ditandatangani, proses selanjutnya adalah 
bagaimana menjadikan dokumen dapat diinternalisasikan ke 
dalam rencana pembangunan daerah melalui rencana kerja 
(renja) SKPD.  Maka proses internalisasi perlu diawali dengan 
membangun kesepahaman bersama dengan para pihak, melalui 
kegiatan-kegiatan; sosialisasi, koordinasi, dan tidak kalah 
pentingnya adalah perlunya ada kelembagaan yang seharusnya 
dapat mengawal implementasi RPDAS tersebut.

3.3 Rencana Pengelolaan DAS sebagai Instrumen 
Perencanaan

Apa sesungguhnya yang diharapkan dengan telah ditetapkannya 
Dokumen RPDAS oleh Bupati Lombok Tengah, tidak lain adalah 
sebagai salah satu instrumen bagi para pihak khususnya para 
SKPD, dalam mendukung perencanaan yang terkait dengan 
pengelolaan DAS Renggung.  Fakta dan perubahan yang ada di 
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DAS Renggung menjadi salah satu argumen penting bagaimana 
kondisi DAS Renggung yang ada saat ini sebagai hasil dari proses 
dinamis yang memerlukan tindakan penanganan segera, dan 
sekaligus diperlukan tindakan-tindakan antisipatif untuk masa 
akan datang. 

Pendekatan perencanaan pembangunan yang cenderung 
menggunakan perwilayahan administratif, bisa jadi luput dalam 
memahami karakteristik biofisik yang ada pada DAS, karena pada 
kenyataannya, perilaku lingkungan tidak tunduk pada batas-
batas wilayah administratif, tetapi tergantung pada faktor-faktor 
alamiah yang membentang dari hulu sampai hilir.  Maka urgensi 
penerapan konsep integrasi dan kolaborasi menjadi relevan, 
ketika pendekatan wilayah administratif harus dipadukan dengan 
pendekatan alamiah (DAS) tersebut. 

Konsep integrasi adalah bagaimana menjadikan RPDAS sebagai 
input perencanaan untuk setiap SKPD dalam penyusunan rencana 
program dan kegiatan sektoral, yang termasuk dalam cakupan 
DAS Renggung, melalui serangkaian koordinasi yang terarah.  
Integrasi dan koordinasi yang baik diharapkan akan menghindari 
terjadinya tumpang tindih kegiatan antar SKPD, dan mendorong 
pelaksanaan program lebih mengena pada sasaran.

SKPD mana yang relevan menggunakan RPDAS sebagai input 
perencanaan?  Pada prinsipnya, semua SKPD relevan karena 
konteks pengelolaan DAS mencakup semua aspek.  Untuk 
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 Rencana Pengelolaan DAS Renggung 
(SK Bupati) 

  

Sosialisasi Rencana Pengelolaan  
DAS Renggung kepada Parapihak 

SK Bupati 
  
Penyusunan Program dan Kegiatan 

oleh Parapihak mengacu pada  
Rencana DAS Renggung 

SK Bupati 
  

Pertemuan Sinkronisasi Program 
dan Kegiatan Parapihak 

Implementasi Progran dan Kegiatan  
oleh Parapihak 

Monitoring dan Evaluasi  
Pelaksanaan Program 

Gambar 3.1. Tahapan Implementasi Pengelolaan DAS 
Renggung Terpadu.

mempertahankan atau memulihkan daya dukung DAS, tidak 
hanya berurusan dengan  aspek biofisik, tetapi juga menyangkut 
persoalan manusianya.  Oleh karena itu, program-program yang 
terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif 
kesejahteraan, kelembagaan, dan kebijakan juga merupakan 
komplementer dari pengelolaan DAS. Bagaimana menjadikan 
RPDAS sebagai input perencanaan program dan kegiatan, 
diperlukan proses koordinasi, sosialisasi, dan tentu saja adalah 
komitmen kuat dari para SKPD (Gambar 3.1) dibawah ini.
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3.4 Substansi dan Materi Rencana Pengelolaan DAS

3.4.1 Substansi Rencana Pengelolaan DAS

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) merupakan 
rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang rentang 
waktu rencananya disesuaikan dengan rencana pembangunan 
daerah bersangkutan.  Rencana dimaksud bersifat strategis 
yang dijabarkan dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun 
bersifat semi detail pada tingkat sektor di setiap DAS.  Mengingat 
rencana pengelolaan DAS terpadu merupakan rencana multipihak 
yang disusun dengan pendekatan partisipatif, maka rencana 
ini memuat berbagai kepentingan dan tujuan, serta sasaran 
yang harus diselesaikan melalui pendekatan multi disiplin, yang 
diintegrasikan dalam satu sistem perencanaan.  Dalam konteks 
ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap instansi/pihak 
diupayakan untuk diatasi bersama dengan kerangka pencapaian 
tujuan bersama.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa kondisi keseluruhan 
sumberdaya di wilayah DAS Renggung baik sumberdaya alam 
maupun sumberdaya manusianya dengan permasalahan-
permasalahan yang dihadapinya dan berfokus pada isu utama, 
maka ditetapkan bahwa visi pengelolaan DAS Renggung adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Ekosistem DAS Renggung yang 
Terpadu dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Lombok Tengah 
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yang Sejahtera dan Bermutu”.  Untuk mewujudkan kondisi 
tersebut dalam jangka waktu 15 tahun kedepan, maka misi yang 
ditetapkan adalah sebagai berikut :

(1) Perlindungan dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya 
lahan,

(2) Meningkatkan keanekaragaman hayati di wilayah DAS,
(3) Menjamin distribusi, kecukupan, dan kualitas sumberdaya 

air, 
(4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 

pengembangan berbagai usaha ekonomi produktif 
berwawasan lingkungan berbasis sumberdaya lokal,

(5) Memperluas partisipasi aktif masyarakat (termasuk 
kelompok perempuan) dalam pelestarian ekosistem DAS, 
dan

(6) Mengoptimalkan dan memperkuat kerjasama diantara 
pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS.

Masing-masing misi yang telah ditetapkan di atas, menjadi dasar 
untuk penjabaran materi perencanaan yang lebih detail.  Untuk 
mendukung pencapaian misi, maka telah dikembangkan beberapa 
strategi, yaitu:
 
(1) Penyediaan regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan 

DAS,
(2) Mempertahankan fungsi kawasan lindung dan cathment 

area,
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(3) Perbaikan infrastruktur, aturan, dan kelembagaan,
(4) Pemutakhiran informasi tentang kebutuhan air, dan sarana 

prasarana pendukung,
(5) Penyediaan sarana prasarana penampungan dan distribusi 

air,
(6) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses serta modal, 

dan
(7) Penguatan dan pengembangan organisasi masyarakat.

3.4.2 Materi Rencana Pengelolaan DAS

Visi dan misi RPDAS dituangkan ke dalam beberapa komponen 
yang lebih rinci atau logframe perencanaan yang, meliputi: Misi, 
Program, Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Leading Sector, dan 
Supporting Sector.

Tabel 3.1. Misi, Program, dan Kegiatan Pengelolaan DAS 
Renggung Terpadu Tahun 2013 - 2027.

Misi Program Kegiatan

Periode Pelaksanaan

Leading 
Sector

Supporting 
Sector

5 Tahun 
I

5 Tahun 
II

5 Tahun 
III

(2013-
2017)

2018-
2022)

2023-
2027)

Perlindun-
gan dan 
optimalisasi 
pengelolaan 
sumberdaya 
lahan 

Konser-
vasi dan 
rehabilitasi 
lahan kritis

Pendataan dan 
pemetaan lahan kritis

√ Dishutbun 
Loteng

Pengembangan 
desain tata kelola 
untuk implementasi 
rehabilitasi lahan

√ Dishutbun 
Loteng
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Penghijauan dan 
reboisasi pada 
lahan kritis baik di 
dalam maupun luar 
kawasan hutan

√ √ √ Dishutbun 
Loteng

KLH Loteng

Pengembangan 
pembibitan sosial 
dan kebun bibit desa

√ √ √ Dishutbun 
Loteng

Konservasi sempa-
dan sungai melalui 
penanaman bambu, 
nyamplung, beringin, 
dan lain-lain

√ √ √ KLH Loteng Dinas PU 
Loteng, Dishut-
bun Loteng 
dan BWS

Adaptasi 
dan mitigasi 
daerah rawan 
bencana

Pembuatan peta 
daerah rawan 
bencana (erosi, 
banjir, dan longsor) 
di wilayah DAS

√ BPBD 
Loteng

Dishutbun 
Loteng

Gerakan cegah 
dini daerah rawan 
bencana

√ √ √ BPBD 
Loteng

Reklamasi daerah 
pasca bencana

√ √ √ KLH Loteng Dishutbun 
Loteng

Penyadaran kepada 
masyarakat

√ BPBD 
Loteng

Optimalisasi 
pengelolaan 
lahan

Pengembangan 
praktek-praktek 
agroforestry

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Dishutbun 
Loteng

Pengembangan 
pertanian organik

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Pengembangan 
sistem budidaya 
pertanian terpadu

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Perlindungan 
mata air 
(Permata)

Penanaman di seki-
tar daerah tangkapan 
air khususnya zona 
inti sumber mata air

√ KLH Lo-
teng

PDAM
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Pembuatan aturan 
lokal untuk mendu-
kung perlindungan 
mata air

√ KLH Lo-
teng

PDAM

Sosialisasi aturan 
lokal, monitoring dan 
penyuluhan

√ KLH Lo-
teng

Penyediaan 
infrastruktur 
dasar untuk 
mendukung 
konservasi 
dan rehabili-
tasi lahan

Pembangunan 
infrastruktur untuk 
mendukung kon-
servasi sempadan 
sungai

√ Dinas PU 
Loteng 

Dishutbun 
Loteng, KLH 
Loteng

Penyediaan sarana 
pengamatan dan 
penelitian untuk erosi 
dan sedimentasi

√ Dinas PU 
Loteng 

Pemeliharaan 
infrastruktur

√ √ √ Dinas PU 
Loteng 

Pengolahan 
limbah padat 
dan cair

Pelatihan pengola-
han limbah rumah 
tangga baik  padat 
dan cair

√ KLH Lo-
teng

Penguatan 
kelembagaan 
dan kapasitas 
masyarakat 
dalam 
mendukung 
konservasi 
dan rehabili-
tasi lahan dan 
sumber mata 
air

Pelatihan teknis 
untuk mendukung 
konservasi dan reha-
bilitasi (pembibitan, 
penanaman, dll)

√ Dishutbun 
Loteng

Penyusunan dan re-
vitalisasi aturan lokal 
terkait konservasi 
dan rehabilitasi

√ KLH Lo-
teng

Penerapan aturan 
yang sudah ada

KLH Lo-
teng

Meningkatkan  
keanekaraga-
man hayati di 
wilayah DAS

Perlindun-
gan dan 
peningkatan 
keanekaraga-
man hayati

Inventarisasi ber-
bagai jenis flora dan 
fauna yang pernah 
ada dan masih ada 
secara berkala (5 
tahun sekali)

√ KLH Loteng BKSDA-NTB, 
FFI
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Sosialisasi melalui 
pengembangn 
kurikulum pendidikan 
lingkungan di seko-
lah dan masyarakat

√ Dikpora 
Loteng 

BKSDA-NTB

Pengembangan 
lokasi untuk penang-
karan jenis flora dan 
fauna tertentu

√ Dishutbun 
Loteng

BKSDA-NTB

Penyebaran infor-
masi flora dan fauna 
yang dilindungi

√ BKSDA-
NTB

Perijinan ketat untuk 
penggunaan senjata 
angin

√

Pengem-
bangan jasa 
lingkungan 
berbasis 
biodiversitas/
biodiversity 
ecosystem 
services 
(BES)

Pengembangan 
lokasi-lokasi model 
untuk skema BES

√ Dishutbun 
Loteng

Merumuskan meka-
nisme pengelolaan 
BES

√ Dishutbun 
Loteng

Menjamin 
distribusi, 
kecukupan, 
dan kualitas 
sumberdaya 
air

Pemban-
gunan dan 
pemeliharaan 
infratsruktur 
pengairan

Pembangunan in-
frastruktur  pengairan 
(tata air makro)

√ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Pemelihaaran in-
frastruktur pengairan 
secara berkala

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Rehabilitasi jaringan 
irigasi tingkat usa-
hatani

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Pengembangan 
irigasi pertanian air 
tanah dalam dan 
tanah dangkal

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Optimalisasi fungsi 
jaringan irigasi

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 3 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

53Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

Rehabilitasi dan pe-
meliharaan pintu air

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Penerapan 
aturan untuk 
pengelolaan 
distribusi dan 
kecukupan  
air

Monitoring dan 
evaluasi penera-
pan aturan secara 
berkala

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Pertemuan pada 
tingkat kelompok tani

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Dinas Pertanak 
Loteng 

Penerapan aturan 
secara konsisten 
untuk pemanfaatan 
air tanah dalam

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Dinas Pertanak 
Loteng 

Pemanta-
pan fungsi 
kelembagaan 
pengelolaan 
air

Pemberdayaan 
kelompok pemakai 
air (P3A) dalam 
rangka peningka-
tan kapasitas dan 
pengembangan 
irigasi partisipatif

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Dinas Pertanak 
Loteng, Dishut-
bun Loteng  

Konservasi 
bendung dan 
embung

Pemeliharaan dan 
rehabilitasi beberapa 
sarana dan prasa-
rana vital: embung 
dan bendung

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Dinas Pertanak 
Loteng, Dishut-
bun Loteng, Di-
nas Perikanan 
dan Kelautan 
Loteng  

Monitoring dan 
evaluasi kualitas air 
dan endapan pada 
embung

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Penghijauan dan 
pemeliharaan sekelil-
ing embung

√ √ √ KLH Loteng Dishutbun 
Loteng

Pilot percobaan pen-
gelolaan embung

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Dishutbun 
Loteng, KLH
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Perlindungan 
bantaran 
sungai, 
pengendalian 
banjir dan 
pengaman 
pantai

Rehabilitasi bantaran 
dan tanggul sungai

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Pembuatan talud 
dan dam pengendali 
serta pemeliharaan-
nya

√ √ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Penerapan aturan 
penggunaan ban-
taran sungai

√ √ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Pelatihan 
masyarakat sekitar 
bantaran sungai

Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Penyusunan rencana 
perlindungan  ban-
taran sungai secara 
partisipatif

√ Dinas PU 
dan ESDM 
Loteng

Penyediaan 
dan pengelo-
laan air baku

Pembangunan sa-
rana pengambil dan 
pembawa air baku

√ √ PDAM

Penguatan 
kapasitas 
masyarakat 
untuk 
mendukung 
efisiensi dan 
optimalisasi 
penggunaan 
air 

Sekolah lapang iklim √ √ √ KPPU
Pengaturan pola 
tanam dan indeks 
pertanaman

√ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Meningkatkan 
pendapatan 
masyarakat 
melalui 
pengemban-
gan berbagai 
usaha ekono-
mi produktif 
berwawasan 
lingkungan 
berbasis 
sumberdaya 
lokal

Peningkatan 
produksi 
pertanian

Optimalisasi peman-
faatan lahan untuk 
praktek agroforestri 
dengan tanaman 
yang bernilai ekono-
mi dan lingkungan

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Mendukung pening-
katan pendapatan 
petani tembakau 
melalui pengem-
bangan tanaman 
energi (kemiri dan 
kayu bakar)

√ √ √ Dishutbun 
Loteng



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 3 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

55Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

Pelatihan keterampi-
lan petani

√ √ KPPU 

Pelatihan kewirau-
sahaan

√ √ Dinas Kop-
perindag

Pengembangan 
komoditas agribisnis 
unggulan merujuk 
pada konsep ATM 
(Agribisnis, Tourism, 
dan Marine)

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Dishutbun 
Loteng, Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan 
Loteng, Dinas 
Kopperidag

Mengembangkan 
sistem pengelolaan 
hutan yang berori-
entasi pada HHBK 
(hasil hutan bukan 
kayu) unggulan

√ √ √ Dishutbun 
Loteng

Peningkatan  
dukungan 
untuk mencip-
takan peluang 
kerja dan 
pendapatan 
masyarakat

Menciptakan 
ruang usaha dengan 
memanfaatkan 
pekarangan

√ √ √ KPPU 

Pengembangan 
hasil-hasil produk 
olahan pertanian

√ √ √ Dinas Kop-
peridag

Pengembangan 
produk-produk keraji-
nan rumah tangga

√ √ √ Dinas Kop-
peridag

Pengembangan 
usaha ternak dan 
perikanan

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
Loteng

Pengemba-
ngan 
kelembagaan 
dan kemitraan 
usaha

Penguatan lembaga 
ekonomi pedesaan 
(BUMDES)

√ √ √ BPMD

Penguatan kelem-
bagaan kelompok 
usaha

√ √ √ BPMD

Fasilitasi kerjasama 
kelompok dengan 
pihak terkait

√ √ √ BPMD
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Penguatan kelem-
bagaan pember-
dayaan masyarakat 
terpadu (LEMPER 
MADU) dan kelom-
pok sadar wisata 
(PokDarWis)

√ √ √ BPMD Disbudpar 
Loteng 

Pengemban-
gan agribisnis 
komoditi 
unggulan

Fasilitasi integrasi 
subsistem agribisnis 
dari hulu sampai hilir 

berbasis ATM

√ √ √ Bappeda Dinas Pertanak 
Loteng, Dishut-
bun Loteng, Di-
nas Perikanan 
dan Kelautan 
Loteng, BKPP 

Pengelolaan ko-
moditi unggulan lokal 
berbasis pangan dan 
HHBK

√ √ √ Dinas 
Pertanak 
Loteng 

Dishutbun 
Loteng, BKPP

Memperluas 
partisipasi ak-
tif masyarakat 
(termasuk 
kelompok 
perempuan) 
dalam 
pelestarian 
ekosistem 
DAS Reng-
gung

Pember-
dayaan 
kelompok 
masyarakat

Pendampingan 
dalam rangka pen-
guatan kelembagaan

√ √ √ BPMD 
Loteng 

Pelatihan-pelatihan 
praktis untuk men-
dukung dinamika 
kelompok

√ √ √ BPMD 
Loteng 

Pembentukan kader-
kader lingkungan di 
wilayah DAS

√ √ √ BPMD 
Loteng 

Peningkatan 
peran perem-
puan dalam 
pengelolaan 
DAS

Pelibatan perem-
puan pada aktifitas 
kelompok pengelo-
laan DAS

√ √ √ BPPKB

Mengopti-
malkan dan 
memperkuat 
kerjasama 
diantara 
pemangku 
kepentingan 
dalam pen-
gelolaan DAS 
Renggung

Penyediaan 
regulasi dalam 
mendukung 
optimalisasi 
pengelolaaan 
DAS Reng-
gung yang 
terpadu.

Penyusunan 
peraturan mengenai 
organisasi pelak-
sana DAS Renggung 
terpadu

√ Bappeda 
Loteng 

Bagian Hukum 
Setda Loteng 

Fasilitasi pemben-
tukan forum DAS 
Kabupaten Lombok 
Tengah

√ Bappeda 
Loteng 
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Penyediaan 
sistem infor-
masi DAS

Penyediaan sistem 
informasi melalui 
website yang 
diitegrasikan dengan 
website daerah

√ √ √ Bagian 
PDE Setda 
Loteng 

Penyediaan 
informasi tahunan 
perkembangan DAS 
Renggung

√ √ √ Bagian 
PDE Setda 
Loteng 

Peningkatan 
peran serta 
para pihak 
untuk berkon-
tribusi dalam 
pengelolaan 
DAS

Pertemuan koor-
dinasi para pihak  
secara regular 
sekurang-kurangnya 
setahun sekali

√ √ √ Bappeda 
Loteng 

Pertemuan koordi-
nasi penyusunan 
perencanaan DAS

√ √ √ Bappeda 
Loteng 

Pertemuan dalam 
rangka sharing infor-
masi hasil pengelo-
laan DAS

√ √ √ Bappeda 
Loteng 

Pengemban-
gan kerjasa-
ma pemda 
dengan pihak 
lain dalam 
penggalangan 
sumber-
daya untuk 
mendukung 
pengelolaan 
DAS terpadu

nota kerjasama 
antara pemda 
dengan para pihak 
yang relevan untuk 
mendukung pengelo-
laan DAS (swasta, 
lembaga donor, 
LSM, dan Perguruan 
Tinggi)

√ √ √ Bappeda 
Loteng 
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3.5 Kebutuhan Legalitas Rencana Pengelolaan DAS

Saat ini RPDAS telah disahkan oleh SK Bupati, yang memiliki 
fungsi secara administratif yang seharusnya “mengikat” kepada 
internal jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk 
menempatkan dokumen tersebut sebagai rujukan atau acuan 
perencanaan di SKPD terkait.  Namun jika dilihat dari struktur 
legalitas yang ada di daerah, secara umum ada 3 (tiga) bentuk 
landasan legalitas, yaitu: 1) SK Bupati, 2) Peraturan Bupati, dan 
3) Peraturan Daerah (Kabupaten).  Maka pertanyaannya adalah 
apakah pengesahan oleh Bupati saja sudah dianggap cukup? 

Pengelolaan DAS telah disadari bukan hanya menjadi tanggung-
jawab dari pemerintah daerah, tetapi seharusnya juga tanggung-
jawab dan peran semua pihak, karena baik dan buruknya DAS 
punya implikasi luas terhadap masyarakat baik menyangkut ruang 
dan waktu.  Jika mencermati hal demikian, maka seharusnya 
RPDAS dipayungi oleh setidaknya Peraturan Bupati.  Karena 
Peraturan Bupati tidak hanya berlaku mengatur internal jajaran 
pemerintahan, tetapi juga berlaku untuk publik.  Peraturan Bupati 
memberikan ruang tidak hanya sekedar sebagai payung hukum, 
namun sekaligus juga dapat memberikan arahan teknis tentang 
bagaimana RPDAS tersebut diterapkan.  Kejelasan tentang 
bagaimana mekanisme penyusunan rencana kegiatan tahunan 
merujuk pada RPDAS, nomenklatur penyusunan anggaran, 
pelaksanaan, dan sistem monitoring yang diperlukan, adalah 
menjadi komponen penting yang perlu diatur di dalam Peraturan 
Bupati. 

Peraturan Daerah adalah kondisi ideal yang sebenarnya akan 
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mengikat lebih kuat sebagai payung hukum RPDAS, sebagaimana 
yang telah diberikan untuk dokumen Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.  Di dalam Perda 
tidak hanya memberikan arahan teknis pengelolaan, namun 
didalamnya juga diberikan ruang untuk memberikan sanksi bagi 
pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan tertentu di dalam 
isi Perda.  Namun penyusunan Perda membutuhkan proses yang 
cukup panjang, tidak hanya terkait dengan proses administrasi, 
tetapi juga proses akademis, dan proses politik.  Selain itu, Perda 
idealnya mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
monitoring dalam konteks pengelolaan DAS. 

Jika mencermati PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
DAS, tersirat bahwa untuk pengelolaan DAS harus ditindaklanjuti 
oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).  
Karena urgensi pengelolaan DAS sangat terkait dengan peraturan 
atau kebijakan yang lain, diantaranya; adalah kebijakan mengenai 
tata ruang wilayah, kebijakan tentang kehutanan, kebijakan 
tentang konservasi sumberdaya air, dan tanah, dan kebijakan 
pertanian.  Kompleksitas DAS harus dibarengi dengan itikad yang 
kuat dari setiap daerah untuk mewujudkan tata kelola DAS yang 
berkelanjutan, sehingga daya dukung DAS tetap terjaga dalam 
mengimbangi perubahan - perubahan dinamis di semua sektor 
dan kehidupan masyarakat. 
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BAB 4
KELEMBAGAAN

4.1 Pentingnya Kelembagaan dalam Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS terpadu mensyaratkan keterpaduan antar 
sektor, multi disiplin, dan antar wilayah.  Pengelolaan DAS 
merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang melibatkan 
multi stakeholders (banyak pihak terkait), beragam kepemilikan 
dan banyak kepentingan (multi interest) sehingga penuh 
dengan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian 
yang mengakomodir kepentingan banyak pihak.  Beragamnya 
kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam DAS dan 
beragamnya kepemilikan lahan yang ada di DAS (private, common, 
and state property) memerlukan kelembagaan sebagai pedoman 
dan aturan main agar pengelolaan DAS dapat berkelanjutan.

Peran kelembagaan untuk mewujudkan pengelolaan DAS terpadu 
adalah penting.  Kelembagaan dalam tulisan ini merujuk pada 
definisi dari Ruttan dan Hayami (1984), yaitu sebagai aturan 
di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang 
memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu 
mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerja sama 
atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan 
bersama yang diinginkan.  Kelembagaan ini berperan untuk 
mengarahkan perilaku seluruh stakeholders agar sejalan dengan 
tujuan umum (public goal) yang ditetapkan.
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Menurut Kartodiharjo et al (2000), terdapat 4 (empat) faktor 
kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kinerja 
pengelolaan DAS, yaitu: 1) sumberdaya alam (natural capital), 
2) sumberdaya manusia (human capital), 3) sumberdaya buatan 
(man-made capital), dan 4) pranata kelembagaan (institusi) 
masyarakat (social capital), baik formal maupun informal.  Dengan 
demikian, kinerja pengelolaan DAS yang dicirikan oleh kuantitas, 
kualitas, dan kontinuitas aliran sungai dapat tercapai apabila peran 
keempat faktor tersebut dapat dioptimalkan. Akan tetapi, fakta 
empiris menunjukkan bahwa walaupun upaya optimasi terhadap 
faktor natural capital, human capital, dan man - made capital 
telah banyak dilakukan, namun kinerja pengelolaan DAS masih 
belum memuaskan.  Hal ini menunjukkan bahwa upaya optimasi 
atau penataan kelembagaan masyarakat (social capital), baik 
formal maupun informal, dalam penyelanggaraan pengelolaan 
DAS belum berhasil dengan baik.  Oleh karena itu, masalah 
kelembagaan pengelolaan DAS perlu mendapat perhatian yang 
serius.

Selama ini, kelembagaan  pemerintah dianggap mempunyai  peran 
sentral karena merupakan agen pembangunan yang  menentukan 
secara formal  perubahan yang diinginkan.  Walaupun demikian, 
kinerja instansi pemerintah sangat  tergantung pada kapasitas 
dan  kapabilitas yang dimilikinya.  Sebagaimana telah dijelaskan,  
kelembagaan adalah seperangkat  aturan.  Aturan tersebut 
tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta 
kebijakan-kebijakan dan atau kesepakatan antar stakeholders.  
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Landasan hukum pengelolaan DAS secara substansi terkandung 
dalam  Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa Undang-
Undang serta  Peraturan Pemerintah (Kaban 2008).

Untuk mengatur dan mengarahkan perilaku stakeholders yang 
terlibat dalam pengelolaan DAS diperlukan suatu kelembagaan.  
Menurut Soekanto (1999), fungsi kelembagaan, adalah: 1) sebagai 
pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku, 2) menjaga 
keutuhan masyarakat, dan 3) sebagai sistem pengendalian sosial 
(social control), artinya sistem pengawasan dari masyarakat 
terhadap tingkah laku anggotanya.

Ada beberapa alternatif bentuk kelembagaan dalam pengelolaan 
DAS, antara lain; membentuk kelembagaan bersama 
(collaborative), membentuk lembaga baru atau memanfaatkan 
lembaga yang sudah ada.  Bentuk kelembagaan bersama (dalam 
bentuk forum/badan koordinasi) merupakan salah satu alternatif 
yang paling memungkinkan dalam pembentukan kelembagaan 
pengelolaan DAS saat ini.  Pernyataan tersebut didukung oleh 
beberapa kondisi yang mendukung, antara lain:

1. Sesuai dengan perundangan-undangan yang ada (PP 
37/2012),

2. Kegiatan pengelolaan DAS melibatkan banyak stakeholders, 
lintas sektoral, multidisiplin, dan lintas wilayah, oleh karena 
itu kelembagaan yang disusun hendaknya kelembagaan 
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yang bersifat independen, dan mewakili banyak pihak,

3. Permasalahan yang paling menonjol dalam pengelolaan DAS 
saat ini adalah koordinasi.  Oleh karena itu, pengelolaan DAS 
ke depan perlu suatu wadah untuk mengikat, menyatukan, 
dan menselaraskan semua sektor dan wilayah agar dapat 
mewujudkan pengelolaan DAS yang berkelanjutan.  

4.2 Komitmen Para Pihak dalam Pengelolaan DAS 
Berkelanjutan

Pengalaman pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam 
pembangunan kehutanan, menunjukkan bahwa banyak terjadi 
kegagalan program disebabkan oleh pendekatan yang bersifat 
top-down, parsial, dan tidak terintegrasi serta adanya kesan 
“pendekatan proyek” dalam masyarakat.  Masing-masing pihak 
menyusun dan melaksanakan program sendiri-sendiri secara 
terpisah tanpa adanya koordinasi.  Konsekuensinya seringkali 
terjadi duplikasi program sehingga mengakibatkan pemborosan 
sumberdaya, tidak efektif, dan berkembangnya image negatif 
terhadap pembangunan.

Bertolak dari pemikiran ini, maka dalam rangka pengelolaan DAS 
Renggung yang partisipatif dan berkelanjutan, FFI-IP menginisiasi 
dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan 
komitmen para pihak, yang dilandasi prinsip kesetaraan, saling 
menghormati peran, dan tujuan masing-masing pihak, serta 
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saling mendukung dan berkoordinasi dalam upaya pencapaian 
visi pengelolaan DAS Renggung berkelanjutan.

Komitmen para pihak dalam pengelolaan DAS Renggung 
berkelanjutan tercermin dari tingginya partisipasi stakeholders, 
baik pada kegiatan workshop penyusunan rencana pengelolaan, 
pelaksanaan berbagai kegiatan di lapangan sampai dengan 
pengawasan dan monitoring perkembangan di lapangan.  Langkah 
dan tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai 
optimalisasi pengelolaan DAS yang terintegrasi dan partisipatif 
adalah diuraikan sebagai berikut: 

1) Melakukan identifikasi dan pemetaan stakeholders terkait 
mulai dari level masyarakat (desa) sampai dengan level 
provinsi (berkaitan dengan implikasi otonomi daerah);

2) Melakukan analisis kebutuhan dan aspirasi stakeholders 
guna mengetahui skala prioritas yang harus didahulukan.  
Selanjutnya dilakukan akomodasi dan organisasi terhadap 
kebutuhan dan aspirasi tersebut;

3) Melakukan elaborasi terhadap pola-pola partisipasi yang 
berkembang dan mengupayakan kolaborasi dari pola-pola 
yang telah ada;

4) Melakukan analisis kapasitas institusi pada lembaga-
lembaga yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan 



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 4 Kelembagaan

68 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

DAS.  Hal ini berkenaan dengan kualitas hubungan dan 
kerjasama antar institusi dalam melaksanakan program 
kerja pada wilayah DAS Renggung;

5) Melakukan analisis terhadap regulasi yang terkait (berkenaan 
dengan aspek partisipasi dan kerjasama), selanjutnya 
menterjemahkan dan menurunkannya kedalam bentuk 
regulasi pada tingkat lokal; dan

6) Melakukan diskusi stakeholders secara bersama guna 
menemukan, membahas dan men-skenario-kan faktor kunci 
kesuksesan perencanaan partisipatif DAS.

Wujud nyata komitmen para pihak berkenaan dengan pengelolaan 
DAS Renggung terpadu dan berkelanjutan ditunjukkan baik dalam 
bentuk regulasi maupun dalam bentuk fisik, yaitu antara lain: 

1) Adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara FFI-IP dengan 
Bupati Lombok Tengah tentang Rencana Pengelolaan DAS 
Renggung;

2) Pembentukan Tim Penyusun RPDAS Renggung yang 
ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok 
Tengah;

3) Pembentukan Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah yang 
beranggotakan unsur; Pemerintah Kabupaten Lombok 
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Tengah, Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Masyarakat, dan 
Pihak Swasta (PT Export Leaf Indonesia);

4) Sumbangan berbagai jenis bibit tanaman dari Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah, 
BPDAS Dodokan Moyosari, dan Lembaga Para Pihak 
Pengelola Jasa Lingkungan (LP3JL) Kabupaten Lombok 
Tengah; dan

5) Bantuan alat packaging (sealer) dari Dinas Koperasi, Industri 
dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah kepada 
kelompok perempuan di wilayah DAS Renggung yang telah 
diberikan pelatihan sebelumnya.

4.3  Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah

4.3.1  Lahirnya Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari 
pembangunan wilayah Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini 
masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling 
terkait, antara lain ditunjukkan dengan masih belum optimalnya 
keterpaduan antar sektor, antar instansi/SKPD serta partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan DAS.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan sumberdaya 
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alam pada DAS sampai dengan saat ini lebih berorientasi 
pada manfaat ekonomi (bias ekonomi).  Akibatnya, kerusakan 
lingkungan sulit dihindari, diperparah lagi dengan pertambahan 
penduduk serta meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi dan 
sosial, telah menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan 
terhadap kualitas lingkungan.  Masalah-masalah yang terjadi 
dalam ekosistem DAS di Kabupaten Lombok Tengah menarik 
perhatian dan kepedulian banyak pihak, antara lain: FFI-IP, PT. 
ELI, Transform, Puslisda Universitas Mataram, Konsorsium LSM 
Lombok Tengah, dan pemerhati DAS lainnya. 

Keberadaan Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah diharapkan 
berfungsi sebagai wadah pengkajian, konsultasi, koordinasi dan 
komunikasi para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan 
DAS.  Adapun kegiatan yang akan diemban, antara lain: melakukan 
pengkajian, konsultasi, koordinasi, dan komunikasi dalam rangka 
terwujudnya keterpaduan dan sinergitas dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi DAS 
sebagai bahan masukan kepada pengambil kebijakan (eksekutif 
dan legislatif) di Kabupaten Lombok Tengah.  Lebih lanjut, Forum 
DAS Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat mengambil 
peran yang strategis dan keberadaannya memberi kontribusi 
nyata dalam upaya-upaya perbaikan kondisi lingkungan dan 
sumberdaya alam pada semua wilayah DAS di Kabupaten Lombok 
Tengah. 

Berkenaan dengan hal tersebut, muncul wacana dan keinginan 
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untuk membentuk suatu wadah komunikasi, koordinasi, dan 
konsultasi dalam pengelolaan DAS di Kabupaten Lombok Tengah.  
Setelah melalui proses diskusi intensif dan workshop multipihak, 
maka dengan difasilitasi oleh FFI-IP, terbentuklah “Forum DAS 
Kabupaten Lombok Tengah” yang dideklarasikan pada tanggal 20 
Agustus 2013 serta dikukuhkan dengan SK Bupati Lombok Tengah 
Nomor 410 Tahun 2013.

4.3.2  Kiprah Nyata Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah

Membentuk lembaga itu mudah, tetapi mempertahankan 
lembaga itu yang sulit. Ini berlaku untuk semua lembaga, apakah 
itu perusahaan swasta, yayasan, organisasi profesi, LSM, asosiasi, 
dan tentunya juga forum. Berdirinya sebuah lembaga pasti sarat 
dengan optimisme, harapan, dan juga idealisme.  Gambaran 
kedepan terlihat mudah, ketika perspektif yang dibangun untuk 
membentuk lembaga dibalut oleh pembenaran atas adanya 
peluang-peluang yang menjanjikan.  Sikap ini tidak salah, karena 
tanpa adanya optimisme, maka spirit akan mati dan perubahan 
tidak akan terjadi.  Namun dalam perjalanan ke depan, eksistensi 
kelembagaan akan diuji, paling tidak dengan 2 (dua) hal yang 
krusial, yaitu; 1) bagaimana mengatasi kelemahan yang ada, dan 
2) bagaimana menjawab tantangan yang ada, tentu saja melalui 
kiprah yang nyata. 

Ada baiknya kita menengok Forum DAS (ForDAS) lain yang ada di 
Indonesia, paling tidak 2 (dua) ForDAS, yaitu; 1) ForDAS Cidanau 
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di Provinsi Banten, dan 2) ForDAS Provisi NTT.  Keduanya telah 
memiliki gaung cukup keras atas kiprah yang telah dilakukan 
dalam menyuarakan pentingnya pengelolaan DAS.  ForDAS 
Cidanau melalui Satgasnya telah banyak mempengaruhi para 
pihak dan bahkan telah melakukan investigasi kepada industri - 
industri yang telah dinilai mencemari Sungai Cidanau.  ForDAS 
NTT telah mendorong lahirnya kebijakan berupa Perda Provinsi 
NTT Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan DAS Terpadu, 
bahkan sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 

Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah (ForDAS Loteng) dibentuk 
dan dinakhodai oleh berbagai unsur dari kalangan pemerintah, 
LSM, swasta, dan masyarakat, sebagai wadah untuk komunikasi 
dan pengawalan pengelolaan DAS.  Posisinya tidak tersubordinasi 
oleh struktur pemerintahan dan juga tidak terkooptasi oleh 
kepentingan golongan tertentu.  Kondisi ini bisa sebagai kekuatan 
namun juga sekaligus kelemahan.  Kelemahan yang sering dihadapi 
adalah selain lemah pada solidaritas anggota, juga umumnya tidak 
memiliki sumber anggaran yang jelas.  Padahal anggaran adalah 
sumber energi utama untuk penggerak roda lembaga.  Apakah 
dengan karakteristik seperti itu, berarti kelembagaan ForDAS 
Loteng lantas menjadi tidak berdaya, dan tidak bisa berbuat apa-
apa ? 

Belajar dari kedua ForDAS di atas, apa kiprah ForDAS Loteng, paling 
tidak selama masa kepungurusan tiga tahun ke depan?  Pilihannya 
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mau bermain pada arena kebijakan, ataukah pada advokasi para 
pihak, ataukah kedua - keduanya.  Pilihan apapun yang diambil 
yang jelas saat ini, ForDAS Loteng telah memiliki program kerja 
sampai 2016.  Masyarakat tentu akan memberikan apresiasi tinggi 
jika kehadiran ForDAS mampu memberikan perubahan lebih baik, 
dan secara sungguh-sungguh mengimplementasikan program 
kerja yang telah disusun.  Tidak mudah memang, tetapi juga 
tidak sulit, jika ada spirit yang kuat yang menganggap tantangan 
harus diwujudkan, bukan dihindari atau malah dianggap sebagai 
ancaman.

4.4 Kolaborasi Aksi Para Pihak untuk Implementasi BES di DAS 
Renggung 

Biodiversity Ecosystem Services (BES) merupakan layanan atau 
nilai keanekaragaman hayati, BES diartikan sebagai jasa yang 
diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai 
dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak 
langsung oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 
rangka membantu memelihara dan atau meningkatkan kualitas 
lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan 
pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Sriyanto 2007).  
Melihat perkembangan keberadaan keanekaragaman hayati 
(biodiversity) secara global yang semakin menurun, sangat 
diperlukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati untuk 
menjamin keberlangsungan layanan yang diberikan oleh 
keanekaragaman hayati.  Adapun salah satu upaya untuk menjamin 
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keberlangsungan dan upaya untuk memperoleh manfaat dari 
keanekaragaman hayati yaitu dengan mengembangkan imbal 
jasa lingkungan (PES) bagi penyedia jasa lingkungan.

Imbal jasa lingkungan merupakan pemberian imbal jasa berupa 
pembayaran finansial dan non finansial kepada pengelola lahan 
atas jasa lingkungan yang dihasilkan.  Menurut Suprayitno (2008), 
imbal jasa lingkungan merupakan pemberian penghargaan berupa 
pembayaran, kemudahan, keringanan kepada pelaku pengelola 
penghasil jasa lingkungan dari suatu kawasan hutan, lahan atau 
ekosistem. 

Beberapa potensi implementasi imbal jasa lingkungan yang dapat 
dikembangkan di wilayah DAS Renggung Kabupaten Lombok 
Tengah Pulau Lombok, antara lain:

a) Integrasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 
dengan Skema Reduction Emission from Deforestation and 
Forest Degradation (REDD)+/Plan Vivo

Registered Plan Vivo merupakan skema imbal jasa lingkungan 
yang menjadikan karbon sebagai standar ukur dalam menentukan 
imbal jasa lingkungan.  Masyarakat pengelola berpeluang 
memperoleh insentif atau imbal jasa lingkungan atas upaya 
melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan nilai serapan 
karbon dari kawasan HKm tersebut.
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b) Mata Air Nyeredep

Pada bagian hulu DAS Renggung terdapat Mata Air Nyeredep yang 
selama ini dimanfaatkan untuk Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kabupaten Lombok Tengah, dan irigasi lahan pertanian.  
Untuk mempertahankan sumberdaya air di Nyeredep diperlukan 
upaya pengelolaan yang baik dari parapihak untuk menjaga 
kelestarian dan keberlanjutan dari sumberdaya air tersebut.

Foto 4.1.  Mata Air Nyeredep di Hulu DAS Renggung.



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 4 Kelembagaan

76 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

Dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok 
Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jasa Lingkungan, memberikan 
peluang untuk implementasi PES (Payment for Ecosystem Services) 
untuk Mata Air Nyeredep dengan harapan nantinya masyarakat 
hilir penerima manfaat dari Mata Air Nyeredep memberikan 
kompensasi kepada masyarakat hulu untuk menjaga kelestarian 
lingkungan di sekitar Mata air Nyeredep.

c) Mengelola Ekowisata Embung Bual secara Kolaboratif 

Embung Bual merupakan icon wisata alam bagi masyarakat 
yang berada di sekitar Kecamatan Kopang.  Lokasi Embung yang 
berdekatan dengan kawasan hutan lindung tersebut, tidak hanya 
penting sebagai penyedia air irigasi bagi areal persawahan seluas 
± 400 ha, tetapi juga dapat dikatakan sebagai ajang rekreasi 
masyarakat.  Di embung inilah masyarakat sering berkunjung untuk 
berwisata menikmati kerimbunan pohon yang asri disekitarnya, 
memancing, atau bermain kano.  Lokasi embung yang selama ini 
sering dijadikan untuk kegiatan perkemahan, pada waktu - waktu 
tertentu biasa dijadikan lokasi kegiatan perkemahan oleh anak-
anak, lomba memancing dan ada satu tradisi yang menarik, yaitu 
acara “berkerase” atau pembersihan embung yang dilaksanakan 
sekali setahun pada saat musim kemarau, dimana semua 
pengunjung darimanapun pada saat itu tanpa dipungut biaya 
sepeser pun diperbolehkan turun ke embung untuk menangkap 
ikan secara beramai - ramai dengan masyarakat sekitar.
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Kawasan embung seluas ± 4,3 ha dengan status fungsi kawasan 
konservasi desa ini memiliki 7 (tujuh) mata air, yang saat ini 
dikelola oleh Kelompok Permata, yaitu kumpulan dari beberapa 
pemuda yang ada di Desa Aik Bual, yang memiliki kepedulian 
untuk menjaga lingkungan di Embung Bual agar tetap terpelihara 
dengan baik. “Sepuluh tahun yang lalu, Embung Bual itu airnya 
tidak pernah surut meskipun musim kemarau seperti sekarang, 
dan airnya sangat jernih, orang enggan untuk mandi pagi, karena 
airnya dingin sekali“, kata Hunadi, pengurus Permata dan ketua 
Karang Taruna Desa Aik Bual.  “Selain itu, dulu Embung Bual juga 
dipenuhi oleh ribuan capung, dan terlihatnya beberapa satwa 
langka, seperti; lutung, burung koak-kaok, burung kakatua yang 
ada di pepohonan sekitar Embung,” sambung Khaerul Anam, 
Sekretaris BPD Aik Bual.
 
Kondisi saat ini memang sudah berubah, dimana capung sudah 
tidak terlihat sebanyak dulu, beberapa satwa langka benar-
benar sudah tidak dijumpai lagi, dan pada saat musim kemarau, 
volume air embung tinggal sepertiga.  Namun demikian, menurut 
Kelompok Permata perubahan itu belumlah mengkhawatirkan 
karena setidaknya  pepohonan yang ada di sekitar embung masih 
terpelihara dengan baik.  Diperkirakan masih ada ± 15 spesies 
pohon yang tumbuh di sekitar embung, dengan kerapatan 
sebanyak  650 pohon/ha, dengan diameter pohon antara 15-
40 cm.  Beberapa  spesies satwa seperti monyet, beragam jenis 
kupu-kupu, beberapa jenis burung, katak masih sering bisa 
ditemui. Kata “belum terlambat” atau “masih ada kesempatan” 
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itulah yang menjadi spirit Kelompok Permata untuk bersemangat 
mengelola wisata Embung Bual.  Ada tiga filosofi yang dipegang 
oleh Kelompok Permata dalam mengelola wisata di Embung 
Bual, yaitu; 1) bekerjasama, 2) berbagi, dan 3) berkelanjutan.  
Bekerjasama artinya membuka ruang bermitra dengan para pihak 
yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap keberadaan 
Embung Bual.  Kelompok Permata saat ini sudah bermitra dengan 
Pemerintah Desa, FFI-IP dan Lembaga Transform, serta sedang 
menjalin komunikasi lebih intensif dengan SKPD terkait khususnya 
Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.  Berbagi, artinya hasil 
yang diperoleh dari aktivitas wisata, tidak hanya untuk Kelompok 
Permata, tetapi dibagi untuk pemerintah desa (10%), dan untuk 
pemulihan/perlindungan lingkungan (40%). Berkelanjutan artinya 
apa yang sudah dilakukan dan diperoleh pada waktu sekarang, 
merupakan investasi untuk masa yang akan datang.  Pendapatan 
Kelompok Permata saat ini salah satunya bersumber dari hasil 
penyewaan kano.  Masih relatif sedikit memang, tetapi sedikit 
adalah awal untuk menjadi banyak, dan yang terpenting adalah 
masyarakat senang, dan lingkungan disekitar embung aman. 
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Foto 4.2.  Acara Tahunan “Bekerase” di Embung Bual.
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BAB 5
BIODIVERSITY ECOSYSTEM SERVICES (BES)

5.1 Sekilas tentang Biodiversity dan Layanan Ekosistem 

Biodiversity termasuk tumbuhan, hewan, dan organisme 
didefinisikan dalam Konvensi diversitas biologi (Convention on 
Biological Diversity, CBD) sebagai variabilitas diantara organisme 
dari seluruh sumber termasuk ekosistem terestrial, ekosistem laut 
dan akuatik lainnya, dan kompleksitas ekologi termasuk diversitas 
dalam spesies, antar spesies dan ekosistem (UNEP Financial Initiatif 
2008).  Jasa Ekosistem (ecosystem services) merupakan barang dan 
jasa yang biodiversitas sediakan, termasuk pembentukan tanah, 
persediaan pangan dan sandang, pengaturan iklim dan kualitas 
air, pengaturan penyediaan air dan kualitas air, nilai keindahan 
dan budaya dari tumbuhan dan spesies tertentu (UNEP Financial 
Initiatif 2008).

Biodiversity menyediakan sejumlah jasa ekosistem (ecosytem 
services) yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik saat 
ini maupun yang akan datang, yang memungkinkan manusia 
untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang berkualitas.  Jasa 
ekosistem dapat dikelompokkan menjadi (UNEP Financial Initiatif 
2008, Econsense 2012); (a) jasa penyediaan (pangan, air , kayu, 
sandang dan sumber genetik), (b) jasa pengaturan (iklim, banjir, 
penyakit, kualitas air), (c) jasa budaya (pemenuhan kebutuhan 
rekreasi, spiritual), dan (d) jasa pendukung (pembentukan tanah, 
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siklus hara).  Biodiversity dapat mempengaruhi jasa ekosistem 
secara langsung maupun tidak langsung. 

Laju dan skala degradasi biodiversitas secara signifikan akan 
menurunkan kemampuan alam untuk menyediakan jasa, seperti; 
pengaturan iklim, udara, dan pemurnian air, penyediaan obat-
obatan, pencegahan dari bencana alam.  Penyebab utama dari 
degradasi biodiversitas adalah kerusakan habitat, pencemaran, 
perubahan iklim, over eksploitasi (UNEP Financial Initiatif 2008, 
Econsense 2010). 

5.2 Agroforestri sebagai Instrumen BES 

Agroforestri merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan 
yang mengusahakan pohon dan tanaman pangan, pakan 
ternak atau ternak secara bersamaan pada suatu bidang lahan.  
Dengan demikian, sistem ini berada diantara sistem pertanian 
murni dan sistem hutan murni.  Berdasarkan kombinasi dari 
unsur-unsur agroforestri, Nair (1989) mengelompokkan 
agroforestri ke dalam sistem agrisilvikultur (agrisilvicultural 
system) yang menggabungkan antara tanaman kehutanan dan 
tanaman semusim, sistem silvopastur (silvopastoral system) 
yang menggabungkan antara tanaman kehutanan dan pakan 
ternak, sistem agrisilvopastur (agrisilvopastoral system), yang 
menggabungkan antara tanaman kehutanan, tanaman semusim 
dan pakan ternak, dan sistem integrasi (integrated system) 
yang menggabungkan antara unsur tersebut dengan ternak.  
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Sistem agroforestri juga sering dibedakan menjadi agroforestri 
sederhana dan agroforestri kompleks.  Agroforestri sederhana 
terdiri atas  pepohonan ditanam secara tumpang-sari dengan 
satu atau lebih jenis tanaman semusim.  Sementara itu, sistem 
agroforestri komplek terdiri atas berbagai jenis pohon (berbasis 
pohon) yang alami maupun sengaja ditanam pada sebidang lahan 
dan dikelola mengikuti pola tanam dan ekosistem mirip hutan.  
Kenampakan fisik dan dinamika di dalam sistem agroforestri 
kompleks menyerupai ekosistem hutan alam.

Kombinasi antara tanaman kehutanan (pepohonan) dan 
semusim dan atau ternak yang terdapat pada sistem agroforestri 
menyebabkan sistem ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki 
oleh sistem pertanian murni dan juga sistem hutan murni.  
Kombinasi tersebut menghasilkan berbagai produk pangan, 
pakan ternak, kayu, dan energi biomass pada waktu yang berbeda 
sepanjang tahun sehingga tersedia sumber pendapatan secara 
teratur sepanjang tahun.  Kondisi inilah yang menyebabkan 
agroforestri memiliki peran peningkatan pendapatan keluarga 
seperti telah dilaporkan dalam beberapa pustaka (misalnya 
Bugayong 2003; Dwivedi et al 2007; Reyes 2008). 

Agroforestri juga berperan penting dalam upaya konservasi tanah 
dan air terutama jika dibandingkan dengan sistem pertanian 
murni monokultur.  Dampak agroforestri terhadap tanah telah 
dijelaskan dalam beberapa pustaka (misalnya, Nair dan Latt 
1997; Young 1997, Buck et al 1998).  Peran agroforestri dalam 
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upaya konservasi tanah dan air dapat melalui sistem tajuk, 
sistem perakaran, dan perbaikan kualitas tanah.  Tajuk yang 
menyerupai hutan dapat melindungi permukaan tanah dan 
menekan laju erosi melalui penurunan energi kinetik hujan. 
Susunan tajuk juga berperan penting dalam mengatur tata air 
kawasan melalui; evapotranspirasi, intersepsi hujan, dan iklim 
mikro.  Sistem agroforestri melalui penetrasi berbagai perakaran 
dapat menciptakan lapisan atas tanah yang granuler dan pori 
yang tidak mudah tersumbat sehingga memperbaiki tata air dan 
udara tanah yang sangat diperlukan bagi mikroorganisme tanah, 
meningkatkan laju infiltrasi yang berdampak positif terhadap 
peningkatan cadangan air dalam tanah dan mengurangi run-
off dan erosi.  Kang et al (2000) menunjukkan bahwa kehadiran 
spesies pepohonan pada sistem agroforestri berperan dalam 
memperbaiki produktivitas tanah, siklus unsur hara tanah, 
konservasi tanah, dan aktivitas biota tanah.  Sistem perakaran yang 
kuat dapat meningkatkan stabilitas lahan miring dan mengurangi 
kerentanan terhadap longsor. Seresah yang dihasilkan berperan 
laksana mulsa sehingga dapat mempertahankan kadar air, dan 
kelembaban tanah.  

Lebih lanjut Jose (2009) menunjukkan bahwa sistem agroforestri 
dapat dikembangkan untuk jasa lingkungan dalam aspek daur 
karbon (carbon sequestration), konservasi biodiversity (biodiversity 
conservation), perbaikan kualitas tanah, kualitas udara, dan air 
(air and water quality).  Cadangan karbon tersimpan pada suatu 
lahan dapat dijadikan salah satu indikator baik buruknya suatu 
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kawasan.  Namun demikian, sistem agroforestri bersifat sangat 
variatif dan dinamis dalam komposisi dan jenis dari unsur-unsur 
penyusun agroforestri sehingga respon yang dihasilkan juga 
berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa agroforestri dengan 
berbagai pola kombinasi dan tingkat kompleksitasnya dapat 
menghasilkan berbagai produk, berperan dalam konservasi tanah 
dan air, dalam penyerapan dan penyimpanan karbon.  Dengan 
demikian, berdasarkan uraian pada sub bab 5.1., agroforestri 
dapat menjadi salah satu instrumen BES yang dapat menghasilkan 
layanan ekosistem berupa; (a) jasa penyediaan (pangan, air , kayu, 
sandang, dan sumber genetik), (b) jasa pengaturan (iklim, banjir, 
penyakit, kualitas air), (c) jasa budaya (pemenuhan kebutuhan 
rekreasi, spiritual), dan (d) jasa pendukung (pembentukan tanah, 
siklus hara). 

5.3 Praktik Agroforestri di Daerah Aliran Sungai Renggung

Pada dasarnya masyarakat Pulau Lombok telah akrab dengan 
sistem agroforestri, yang secara umum dikenal dengan istilah 
kebun campuran.  Penelitian yang dilakukan oleh Transform 
bekerjasama dengan FFI-IP (Hadi 2012) di DAS Renggung Kabupaten 
Lombok Tengah membuktikan bahwa sistem agroforestri telah 
dipraktikkan dengan teknik dan pola yang beragam.  Agroforestri 
di bagian hulu DAS terdiri atas sistem agroforestri dominan 
kopi, sistem kebun campuran, dan sistem alley cropping.  Sistem 
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agroforestri di bagian tengah dan hilir umumnya berupa sistem 
agroforestri sederhana dengan kombinasi tanaman yang di 
dominasi oleh tanaman pangan dan tembakau dengan tanaman 
tahunan berupa kelapa, jati, turi, mahoni, serta sengon di sekitar 
pematang.  Keunikan dan kekhasan praktik agroforestri yang 
berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak hanya 
berhubungan dengan teknik budidaya, tetapi juga dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat.

Foto 5.1.  Beberapa Contoh Pola Agroforestri di Hulu DAS Renggung.  

A. Kombinasi Tanaman Kehutanan (sonokeling, dadap) dan MPTS (kopi), B. 
Kombinasi Tanaman Kehutanan (sengon), MPTS (pisang) dan Tanaman Pangan 
(ketela pohon) di Lahan HKm, C. Kombinasi Tanaman Kehutanan (sengon), MPTS 
(pisang), dan Tanaman Pangan (ketela pohon) di Lahan Milik, D.  Kombinasi 
Tanaman Kehutanan (sengon), MPTS (pisang), dan Tanaman Pangan (kacang 
tanah).
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Foto 5.2. Beberapa Contoh Pola Agroforestri di Tengah DAS 
Renggung.

A. Kombinasi Tanaman Kehutanan (sengon) dan MPTS (pisang), dan Tanaman 
Pangan (ketela pohon), B. Kombinasi Tanaman Kehutanan (jati), dan Tembakau,
C. Kombinasi Tanaman Kehutanan (jati), dan coklat, D.  Kombinasi Tanaman 
Kehutanan (mahoni), dan kedelai, E.  Kombinasi Tanaman Tahunan (mangga), dan 
kedelai, F. Kombinasi Tanaman Tahunan (turi), kedelai, dan jagung.



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 5 Biodiversity Ecosystem Services (BES)

90 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

Foto 5.3. Beberapa Contoh Pola Agroforestri di Hilir DAS Renggung. 

A. Kombinasi Tanaman Kehutanan (sengon), dan MPTS (pisang) dan Tanaman 
Pangan (kedelai, ubi jalar), B. Kombinasi Tanaman Tahunan (mangga, pisang, 
dan kedelai), C. Kombinasi Tanaman Kehutanan (jati) dan Kedelai, D.  Kombinasi 
Tanaman Kehutanan (mahoni) dan jagung, cabe, kedelai.

5.3.1  Input Program

Dalam progam perlindungan DAS yang dilaksanakan oleh FFI-
IP bekerjasama dengan mitranya, seperti; Transform, Puslisda 
Unram di DAS Renggung Lombok Tengah, agroforestri telah 
dipilih sebagai salah satu instrumen dalam pengembangan BES.  
Untuk memperoleh output dari program, beberapa upaya atau 
kegiatan telah dilakukan dalam rangka pengembangan model 
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agroforestri yang tepat diterapkan di DAS Renggung dan paling 
menguntungkan baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.  
Kegiatan dimaksud sekaligus dapat dianggap sebagai input dari 
program. 

Beberapa input dalam rangka pengembangan agroforestri di DAS 
Renggung adalah sebagai berikut :

a. Pelatihan agroforestri bagi kelompok tani di bagian hulu, 
tengah, dan hilir,

b. Penyediaan sarana bibit bagi kelompok tani, dan
c. Pengembangan demplot agroforestri di lapangan.

5.3.2  Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati DAS Renggung baik flora maupun fauna 
bervariasi menurut bagian DAS; hulu, tengah, dan hilir.  Variasi 
dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan kondisi 
biofisik dan sosial ekonomi dari masing - masing bagian DAS 
tersebut.  Secara umum, bagian hulu DAS Renggung bervegetasi 
hutan dan kebun campuran dengan ketinggian tempat diatas 500 
m dari permukaan laut.  Bagian tengah DAS Renggung sebagian 
besar berupa lahan pertanian dan sisanya berupa lahan berbukit 
dengan penggunaan lahan agroforestri dengan berbagai variasi.  
Keadaan hilir DAS Renggung hampir sama dengan bagian tengah 
DAS, berupa lahan pertanian irigasi, tadah hujan, dan sisanya 
berupa lahan tegalan. 
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Penjelasan terkait dengan keanekaragaman hayati di DAS 
Renggung berikut sebagian besar didasarkan atas hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Transform dan FFI-IP seperti dilaporkan oleh 
Hadi (2012). 

Keanekaragaman Hayati Bagian Hulu DAS Renggung• 
Berdasarkan studi tahun 2012, di bagian hulu DAS Renggung 
ditemukan 26 jenis pohon yang terdiri atas 12 jenis pohon kayu 
dan 14 jenis pohon MPTs.  Kedua belas jenis pohon kayu dimaksud 
adalah mahoni (Switenia macrophylla), bajur (Pterospermum 
javanicum), elar (Duabanga moluccana), jati (Tectona grandis), 
bay (Albizza chinensis), randu (Ceiba pentandra), sengon 
(Paraserianthes falcataria), sonokeling (Dalbergia latifolia), 
dadap (Erythrina poeppigiana), goak (Ficus fistulosa), lemuru 
(Pigeum (prunus) arboreum), saropan (Macaranga tanarius).  
Sedangkan ke-14 jenis MPTS adalah kopi (Coffea  canepora  var 
robusta), musa (Musa paradisiacal), durian (Durio zibethinus), 
nangka (Artocarpus heterophylla), coklat (Theobroma cacao), 
kelapa (Cocos nucifera), sawo coklat (Chrysophyllum cainoto), 
aren (Arenga  pinnata), belinjo (Gnetum Gnemon), bambu 
(Gigantochloa atter), pepaya (Carica papaya), jambu batu 
(Psidium guajava), mangga (Mangifera indica), dan manggis 
(Garcinia mangostana).

Di bagian hulu DAS Renggung pada bagian bawah tegakan dari 4 
(empat) sistem agroforestri di temukan 50 jenis famili tumbuhan.  
Dua famili yang ditemukan secara merata pada lokasi pengambilan 
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transek adalah Poaceae dan Euphorbiaceae.  Sementara itu, 
spesies tumbuhan bawah tegakan yang berhasil diindentifikasi 
adalah sebanyak 103 spesies.  Spesies yang dominan adalah jenis 
Omalanthus populneus dari famili Euphorbiaceae, Desmodium 
triflorum, dan Cyrtococcum sp. 

Jenis fauna di hulu DAS Renggung berdasarkan informasi dari 
masyarakat pada tahun 2012, terdiri atas; 3 (tiga) jenis mammalia, 
yaitu; 1) monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), 2) babi hutan 
(Sus scrova), dan 3) kelelawar (Acerodon macklotii prajae), 1 (satu) 
jenis ampibi yaitu katak (Limnonectes kadarsani), dan 3 (tiga) 
jenis reptil, yaitu; ular sawak (Phyton morulus), biawak (Varanus 
salvator), dan kadal kebun (Mabouya multi fasciata).  Masyarakat 
yang tinggal di bagian hulu DAS Renggung juga melaporkan 
beberapa spesies yang sering terlihat 15 tahun sebelumnya tetapi 
sudah mulai langka yaitu dari; (a) jenis mammalia, meliputi; lutung/
pitu (Tracyphitecus auratus cristatus), rusa (Cervus timorensis), 
musang (Paradoxurus hermaproditus rindjanicus), trenggiling 
(Manis Javanica), landak (Hystrix javanica), kijang (Muntianus  
muntjak), dedes (Felis  bengalensis javanensis), meong gawah 
(Felis planiceps), serta kerate (Gallus varius), (b) dari jenis reptil, 
yaitu; ular hijau (Cryptelytrops insularis), dan ular ekor merah 
(Trimeresurus alborabris), (c) dari jenis aves, yaitu; punglor 
(Zoothera interpress), tekukur (Streptopelia chinensis), merpati 
(Columba vitiensis), koak-kaok (Philemon buceroides neglectus), 
kererongan (Eudynamys scolopacea malayana), kecial kuning 
(Zosterops montanus), cerucuk (Picnonotus goiavier), gagak 
(Corvus sp), dan (c) serangga, seperti; kupu-kupu (Amathusia 
phidiphus). 
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Keanekaragaman Hayati Bagian Tengah DAS Renggung• 
Pohon yang teridentifikasi pada sistem agroforestri di bagian 
tengah DAS Renggung terdiri atas 12 (dua belas) jenis pohon  
kayu dan MPTS, yaitu; 1) jati (Tectona grandis), 2) sengon 
(Paraserianthes falcataria), 3) mahoni (Swietenia macrophylla), 
4) turi (Sesbania grandiflora), 5) pisang (Musa paradisiaca), 6) 
cokelat (Theobroma cacao), 7) mangga (Mangifera indica), 8) 
kelapa (Cocos nucifera), 9) jeruk nipis (Citrus Aurantifolia), 10) 
pepaya (Carica papaya), 11) nangka (Arthocarpus heterophylla), 
dan 12) jambu batu (Psidium guajava).  Sementara itu, di bagian 
bawah tegakan teridentifikasi 86 spesies.  Spesies yang ditemukan 
secara merata pada sistem agroforestri adalah spesies jenis 
Synedrella nodiflora. Penggunaan lahan yang didominasi oleh 
sawah irigasi dan tadah hujan dengan penggunaan lahan yang 
intensif berpengaruh pada keanekaragaman flora di kawasan ini.  
Peningkatan kebutuhan kayu bagi masyarakat di bagian tengah 
telah menyebabkan beberapa jenis pohon mulai langka akibat 
penebangan, seperti; asam (Tamarindus indica), beringin (Ficus 
benjamina), are (Ficus racemosa), jowet (Eugenia cumini), dan 
kesambi (Schleichera oleosa).

Jenis fauna yang dilaporkan berdasarkan wawancara dengan 
masyarakat di bagian tengah DAS Renggung pada tahun 2012 
adalah meong (Felis planiceps), katak (Limnonectes kadarsani), 
ular sawah (Phyton morulus), biawak (Varanus salvator), kadal 
kebun (Mabouya multi fasciata).  Beberapa jenis fauna yang 
dilaporkan mulai langka dibagian tengah DAS, adalah; (a) 
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jenis mamalia, yaitu; kijang (Muntianus  muntjak), musang 
(Paradoxurus hermaproditus rindjanicus), kelelawar (Acerodon 
macklotii  prajae), (b) jenis reptil, yaitu; ular  hijau  (Cryptelytrops 
insularis), dan biawak (Varanus salvator), (c) jenis burung yang 
mulai langka, yaitu; koak-kaok (Philemon buceroides neglectus), 
merpati (Columba vitiensis), cerucuk (Picnonotus goiavier), 
dan gagak (Corvus sp).  Perubahan penggunaan lahan menjadi 
salah satu perhatian yang cukup serius karena hal ini dapat 
mempengaruhi habitat dari fauna. 

Keanekaragaman Hayati Bagian Hilir DAS Renggung• 
Bagian hilir dari DAS Renggung memiliki kemiripan dengan bagian 
tengah DAS.  Penggunaan lahan umumnya didominasi oleh 
lahan sawah tadah hujan, dan lahan tegalan.  Keadaan ini ikut 
menentukan keanekaragaman hayati daerah hilir DAS Renggung.   

Jenis pohon yang teridentifikasi pada sistem agroforestri di bagian 
hilir adalah 18 jenis, yaitu dari jenis kayu-kayuan, seperti; mahoni 
(Swietenia macrophylla), jati (Tectona grandis), boro (Ficus septica), 
kustra (Dichrostachys cinerea (L), randu (Ceiba pentandra), asam 
(Tamarindus indica), ketapang (Terminalia Catappa L), serta johar 
(Cassia grandis) dan dari jenis tanaman buah/MPTs, seperti; turi 
(Sesbania grandiflora Pers), pisang (Musa paradisiaca), nangka 
(Arthocarpus heterophylla), kelapa (Cocos nucifera), mangga 
(Mangifera indica), bambu (Gigantochloa atter), jambu mente 
(Anacardium occidentale (L)), jambu air (Eugenia aquea Burm.F), 
jambu batu (Psidium guajava), serta sawo cokelat (Chrysophyllum 
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cainoto).  Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di bagian 
hilir DAS Renggung terdapat beberapa jenis pohon yang mulai 
langka, yaitu; asam (Tamarindus indica), boro (Ficus septica), 
kustra (Dichrostachys cinerea (L), dadap (Erythrina  sp), klokos 
(Syzygium javanica), beringin (Ficus benjamina), bunut/are 
(Ficus variegate), saropan (Macaranga tamarius), kapuk (Ceiba  
petandra), dan akasia (Acacia auriculaeformis).  Kelangkaan ini, 
antara lain; disebabkan oleh penggantian jenis tanaman secara 
sengaja oleh petani karena alasan lebih menguntungkan secara 
ekonomi.   

Pada bagian bawah tegakan agroforestri di bagian tengah 
diidentifikasi sebanyak 67 spesies.  Spesies  yang ditemukan dalam 
jumlah yang relatif banyak dan merata pada lokasi transek adalah 
Meremia  gemella, Sphaeranthus  indicus L, Blumea  laceae dan 
Pennisetum purpureum. 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, jenis fauna yang 
ditemukan pada studi tahun 2012 di bagian hilir DAS Renggung 
adalah babi hutan (Sus scrova), katak (Limnonectes kadarsani), 
ular sawah (Phyton morulus), biawak (Varanus salvator), dan 
kadal kebun (Mabouya multi fasciata).  Informasi dari masyarakat 
menunjukkan bahwa rusa (Cervus  timorensis) dan sebagian jenis 
burung diburu oleh masyarakat, menyebabkan jenis populasi  
fauna ini mengalami penurunan dan mulai langka.  Selain itu, 
beberapa  jenis  hewan yang mulai langka adalah rusa, lutung, 
dan musang.  Sedangkan jenis burung (aves) yang mulai langka, 
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adalah gagak (Corvus sp), koak-kaok (Philemon buceroides 
neglectus), merpati (Columba vitiensis), punglor (Zoothera 
interpress), tekukur (Streptopelia chinensis), dan kecial (Zosterops 
montanus).

5.3.3  Karbon Tersimpan di Daerah Aliran Sungai Renggung

Karbon tersimpan atau cadangan karbon (carbon stock) merupakan 
karbon tersimpan dalam biomass vegetasi atau tanaman yang 
terdiri atas biomass batang, cabang, ranting, daun, bunga, buah, 
dan akar.  Cadangan karbon dari suatu kawasan tergantung pada 
penggunaan lahan dengan variasi dalam hal kerapatan dan jenis.  
Dury et al (2002) dalam Ginoga (2004) menyebutkan tingkat 
penyerapan karbon dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti; 
iklim, topografi, karakteristik tanah, dan faktor tanaman dan 
pengelolaan seperti spesies dan komposisi umur pohon, serta 
tahap pertumbuhan pohon.  Tanaman yang tumbuh cepat yang 
ditanam pada lahan - lahan subur dengan curah hujan yang cukup 
memiliki tingkat serapan karbon yang tinggi dan sebaliknya.  

Potensi agroforestri dalam penyimpanan karbon di DAS 
Renggung telah dilaporkan oleh Hadi (2012) yang merupakan 
dari kegiatan perlindungan DAS.  Tabel 5.1., Tabel 5.2, dan 
Tabel 5.3., menunjukkan masing-masing cadangan karbon pada 
berbagai sistem agroforestri di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS 
Renggung Kabupaten Lombok Tengah.  Berdasarkan kombinasi 
tanaman, pola tanam, serta keragaman tanaman, agroforestri 
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Sistem 
Agroforestri

Jenis Tanaman 
Dominan

Cadangan Karbon (Ton/Ha)

Pohon Tanah Lainya Total
Agroforestri Sengon Sengon, jeruk, pisang, ubi 

kayu, renggak, kunyit
5,57 40,97 2,19 48,73

Agroforestri Jati Jati, nangka, mangga, 
pisang, cabe, tembakau, 

jagung

5,01 26,20 5,52 34,22

Kebun Campuran Jati, pepaya, coklat, ubi 
kayu, renggak

50,78 32,54 3,90 87,22

Agroforestri Mahoni Mahoni, manggis, pisang 
kelapa, kedelai, kacang 

panjang, ubi jalar, renggak

14,57 29,12 1,75 45,44

Agroforestri Mangga Mahoni, mangga, kedelai 24,82 31,5 2,10 58,42

Agroforestri Turi Mahoni, turi, kedelai 1,27 21,73 2,06 24,03

Tabel 5.1. Cadangan Karbon berbagai Pola Agroforestri di Bagian 
Hulu DAS Renggung.

yang diterapkan di DAS Renggung, sistem agroforestri kebun 
campuran mendominasi penggunaan lahan dengan berbagai 
kombinasi tanaman tahunan, MPTs, serta buah - buahan.

Tabel 5.2. Cadangan Karbon berbagai Pola Agroforestri di Bagian 
Tengah DAS Renggung.

Sistem 
Agroforestri

Jenis Tanaman 
Dominan

Cadangan Karbon (Ton/Ha)

Pohon Tanah Lainya Total
Agroforestri Sengon Sengon, jeruk, pisang, ubi 

kayu, renggak, kunyit
5,57 40,97 2,19 48,73

Agroforestri Jati Jati, nangka, mangga, pisang, 
cabe, tembakau, jagung

5,01 26,20 5,52 34,22
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Tabel 5.3. Cadangan Karbon berbagai Pola Agroforestri di Bagian 
Hilir DAS Renggung.

Sistem 
Agroforestri Jenis Tanaman Dominan

Cadangan Karbon (ton/ha)

Pohon Tanah Lainya Total
Agroforestri Turi Turi, pisang, kedelai, jagung, ubi 

jalar
23,71 21,69 3,76 49,16

Agroforestri 
Mangga

Turi, pisang, mangga, kelapa, 
kedelai, rumput gajah

11,79 32,01 3,72 47,52

Agroforestri Jati Mahoni, jati, turi, pisang, mangga, 
kelapa, kedelai, ubi kayu, rumput 

gajah

19,86 34,96 3,01 57,84

Agroforestri 
Mahoni

Mahoni, pisang, nangka, mangga, 
kelapa, kedelai, ubi kayu, jagung, 
ubi jalar, cabe, tembakau, rumput 

gajah

17,66 22,57 1,90 42,14

Kebun Campuran Mahoni, nangka, mangga, kelapa, 
ubi kayu, talas

34,80 32,07 1,75 68,62

Kebun Campuran Jati, pepaya, coklat, ubi kayu, 
renggak

50,78 32,54 3,90 87,22

Agroforestri Mahoni Mahoni, manggis, pisang 
kelapa, kedelai, kacang 

panjang, ubi jalar, renggak

14,57 29,12 1,75 45,44

Agroforestri Mangga Mahoni, mangga, kedelai 24,82 31,5 2,10 58,42

Agroforestri Turi Mahoni, turi, kedelai 1,27 21,73 2,06 24,03

Data tabel diatas menunjukkan bahwa cadangan karbon pada 
sistem agroforestri di bagian hulu DAS bervariasi dari 50 ton/
ha sampai 224 ton/ha (Tabel 5.1.), bagian tengah DAS bervariasi 
dari 24 ton/ha sampai 87 ton/ha (Tabel 5.2.), dan bagian hilir 
bervariasi dari 42 ton/ha sampai 68 ton/ha (Tabel 5.3.).  Perbedaan 
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cadangan karbon tersimpan ini mencerminkan adanya variasi 
dalam hal jenis spesies dominan dan kerapatan pada setiap pola 
agroforestri.  Meskipun demikian, dari tabel diatas jelas bahwa 
sistem agroforestri dapat menghasilkan cadangan karbon sampai 
224 ton/ha.  Cadangan karbon atas permukaan tanah dapat 
mencapai 164 ton/ha (Tabel 5.1.).  Keadaan cadangan karbon 
ini sekitar 80% dibandingkan dengan cadangan karbon hutan 
alam dipterocarpa yang berkisar antara 204,9-264,7 ton/ha, atau 
sekitar 71% dibandingkan dengan hutan alam dataran rendah 
dengan cadangan karbon antara 230,1-246,7 ton/ha (Masripatin 
et al 2010).    

Data pada tabel tersebut juga dapat dimaknai bahwa sistem 
agroforestri juga potensial dijadikan sebagai salah satu penghasil 
jasa lingkungan karbon.  Peningkatan cadangan karbon pada 
sistem agroforestri dapat diilakukan melalui pengaturan jenis, 
dan kerapatan tanaman.  Contoh penerapan sistem agroforestri 
dalam perdagangan karbon di DAS Renggung melalui skema Plan 
Vivo akan diuraikan secara lebih rinci pada sub bab 5.4.

5.3.4  Pengaturan Tata Air di Daerah Aliran Sungai Renggung

Tata air suatu DAS salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan 
lahan.  Dalam hal ini, agroforestri merupakan salah satu dari 
berbagai bentuk penggunaan lahan, seperti; hutan, sawah, semak, 
tegalan, dan lain  sebagainya.  Uraian berikut akan difokuskan 
pada respon hidrologis (tata air) sistem agroforestri relatif 
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terhadap sistem hutan dan sawah tadah hujan di DAS Renggung 
bagian hulu, tengah dan hilir.  Indikator yang digunakan untuk 
melihat perubahan tata air adalah infiltrasi, run-off, sedimen, 
dan dinamika lengas tanah.  Foto 5.4. menunjukkan penggunaan 
lahan hutan mahoni, agroforestri masyarakat, dan sawah tadah 
hujan masing-masing untuk bagian hulu, tengah, dan hilir.

Infiltrasi• 
Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah.  Secara 
teoritis, infiltrasi dipengaruhi oleh faktor tekstur tanah, struktur 
tanah, dan keadaan permukaan tanah.  Infiltrasi memiliki peran 
penting memasok lengas tanah, selanjutnya lengas ini digunakan 
oleh tanaman dalam proses fotosintesis dan transpirasi.  Laju 
infitrasi juga berperan dalam menentukan laju run-off dan 
sedimentasi. 

Hasil pengukuran infiltrasi pada bagian tengah DAS Renggung 
menunjukkan bahwa kapasitas infiltrasi konstan paling tinggi, 
yaitu; 55,6 cm/jam terjadi di wilayah hulu DAS Renggung yang 
masih dipertahankan sebagai hutan lindung.  Pada zone tersebut 
tidak terdeteksi adanya limpasan (run-off), walaupun intensitas 
hujan tergolong tinggi.  Tajuk tanaman yang rapat dan telah 
berumur rata-rata di atas 15 tahun mampu mengintersepsi air 
hujan secara baik dan mengurangi efek energi kinetik butiran 
hujan terhadap permukaan tanah.  Onggokan seresah (bahan 
organik) yang disumbangkannya ke tanah sedemikian besar 
sehingga berpengaruh terhadap kapasitas infiltrasi lapisan tanah 
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HULU DAS RENGGUNG

BAGIAN TENGAH DAS RENGGUNG

BAGIAN HILIR DAS RENGGUNG

  Hutan Mahoni       Agroforestri               Sawah

  Agroforestri          Sawah

  Agroforestri        Sawah

Foto 5.4. Ragam Bentuk Penggunaan Lahan di Wilayah Hulu, 
Tengah, dan Hilir DAS Renggung.

atas (top soil), sedangkan yang tercampur dengan tanah di lapisan 
yang lebih dalam telah meningkatkan kapasitas pegang air tanah 
(water holding capacity).
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Alih fungsi lahan hutan menjadi pola agroforestri masyarakat 
(kebun campuran) di kawasan yang sama terbukti pula telah 
menurunkan kapasitas infiltrasi.  Pada lahan yang dikonversi 
menjadi agroforestri tipe-1, laju infiltrasi konstan (fc) adalah 28,8 
cm/jam, (52% terhadap hutan).  Pada agroforestri tipe-2, laju 
infiltrasi konstan (fc) adalah 30,6 cm/jam (55% terhadap sistem 
hutan), sedangkan pada tipe agroforestri -3, laju infiltrasi kontan 
adalah 37,8 cm/jam (68% terhadap sistem hutan).  Agroforestri-1 
adalah tipe agroforestri yang masa pengusahaannya berkisar 
10-15 tahun, dan di antara tanaman tahunan masih diusahakan 
tanaman pertanian (bukan  padi) secara terus menerus.  
Agroforestri-2 adalah tipe yang telah diusahakan >15-30 tahun, 
dan masih ditanami tanaman pertanian.  Agroforestri-3 lazim 
disebut sebagai kebun, yang pengusahaannya telah lebih dari 
>30 tahun, dan di bawah tegakan hampir tidak dijumpai tanaman 
pertanian. Perubahan kapasitas laju infiltrasi dari sistem hutan ke 
sistem sawah  menurun sebesar 53% dimana laju infiltrasi konstan 
(fc) pada sistem sawah adalah 26,4 cm/jam (Idris et al 2015). 

Sementara itu, perubahan dari pola agroforesti menjadi sistem 
sawah menyebabkan perlambatan infiltrasi pada formasi lahan 
berbukit (hillock); laju infiltrasi  menurun dari 16,8 cm/jam pada 
agroferestri, menjadi 2,4 cm/jam pada sistem sawah berteras.  
Sistem sawah berteras pada formasi bukit (hillock) di bagian 
tengah DAS Renggung telah menyebabkan terjadinya perubahan 
karakteristik fisik tanah yang berdampak langsung terhadap 
penurunan kapasitas infiltrasi. Perubahan laju infiltrasi di bagian 
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hilir, pada jenis tanah vertisols tetap memberikan keutamaan 
manfaat agroforestri terhadap kapasitas infiltrasi tanah.  Sistem 
agroforestri mempertahankan tanah selalu dalam kondisi tidak 
jenuh, serta mendapatkan perlakuan tanpa olah sepanjang waktu 
sehingga dapat mempertahankan kapasitas infiltrasi yang relatif 
tinggi. 

Hasil pengukuran infiltrasi tersebut menunjukkan peran vegetasi 
dan penutupan lahan terhadap infiltrasi.  Ilstedt et al (2007) 
menunjukkan bahwa kehadiran pohon atau penutup tanah dapat 
mengubah beberapa sifat tanah yang berdampak peningkatan laju 
infiltrasi yang dapat menjadi cadangan air tanah, dan penurunan 
run-off.

Run-off • dan Sedimentasi
Hasil pengukuran aliran permukaan pada plot berukuran 3 x 5 
meter pada sistem hutan, agroforestri, dan lahan sawah DAS 
Renggung disajikan pada Foto 5.4.  Pada bagian hulu dengan jenis 
tanah entisol dan tekstur tanah lempung, run-off pada sistem 
hutan tidak terukur (0 mm/jam), sementara runoff pada sistem 
agroforestri rata-rata sebesar 0,03 mm/jam, dan sistem sawah run-
off sebesar 0,07 mm/jam atau 2,5 kali run-off sistem agroforestri.  
Pada bagian tengah DAS dengan jenis tanah inceptisol, run-off 
pada sistem agroforestri sebesar 0,05 mm/jam dan sawah tadah 
hujan adalah sebesar 0,10 mm/jam atau 2 x run-off agroforestri.  
Pada bagian hilir dengan jenis tanah vertisol, run-off agroforestry 
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0,03 mm, dan sawah tadah hujan adalah 0,08 mm/jam atau 2,5 
kali run-off agroforestri (Idris et al 2015).

Perbedaan run-off dari sistem hutan, agroforestri, dan sawah 
tadah hujan dapat dikaitkan dengan laju infiltrasi pada ketiga 
sistem penggunaan lahan tersebut.  Laju infiltrasi yang tinggi akan 
menghasilan run-off yang lebih kecil, dan berlaku kebalikannya.  
Dari data run-off ini dapat dijelaskan bahwa sistem agroforestri 
berada diantara sistem hutan, dan sawah tadah hujan.  Alansi et 
al (2009) melaporkan bahwa deforestasi berperan meningkatkan 
run-off dan sedimentasi di daerah tropik.  

Dinamika Lengas Tanah pada Sistem Agroforestri di DAS • 
Renggung

Respon hidrologis sistem agroforestri dalam bentuk dinamika air 
tanah diperoleh melalui serangkaian pengukuran kadar lengas 
pada pada lahan hutan, agroforestri, dan sawah tadah hujan yang 
saling berdekatan masing - masing di bagian hulu, tengah, dan 
hilir DAS Renggung.  Pengukuran lengas tanah dilakukan setiap 
10 hari pada kedalaman 0-20 dan 20-40 cm, mewakili musim 
kemarau (Agustus-Oktober 2014), dan musim hujan (November 
2014-Maret 2015). 

Secara umum, lengas tanah pada musim kemarau baik di hulu 
DAS Renggung baik untuk hutan, agroforestri, dan sawah tadah 
hujan mengalami pengurangan atau deplesi.  Lengas tanah musim 
kemarau 0-20 cm pada sistem sawah tadah hujan, agroforestri dan 
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hutan berturut-turut; 23%, 29%, dan 32%, sementara pada 20-40 
cm berturut- turut; 16%, 20%, dan 26%.  Lengas tanah musim 
kemarau 0-20 cm pada sistem sawah tadah hujan, agroforestri 
dan hutan, berkurang masing-masing 55%, 46%, dan 43%.  
Sementara untuk kedalaman 20-40 cm, pengurangan pada ketiga 
sistem penggunaan lahan tersebut berturut-turut; 66%, 60%, dan 
53% (Idris et al 2015).  

Pengurangan pada sawah tadah hujan pada lapisan 0 - 40 
cm selalu lebih besar dibandingkan dengan sistem hutan dan 
agroforestri yang menggambarkan bahwa penguapan pada 
lahan terbuka pada kedalaman 0-40 cm lebih besar dari lahan 
bervegetasi.  D’Odorico et al (2007), menunjukkan bahwa lengas 
tanah di bawah kanopi lebih besar dibandingkan dengan di luar 
kanopi.  Lengas tanah pada musim hujan pada sistem sawah tadah 
hujan, agroforestri, dan hutan tidak menunjukkan perbedaan.  
Akibatnya, peluang run-off pada sistem sawah tadah hujan akan 
lebih besar dibandingkan dengan sistem agroforestri, dan hutan.  

Hasil pengukuran lengas tanah pada bagian tengah pada sistem 
sawah tadah hujan dan agroforestri menunjukkan bahwa 
perbedaan lengas tanah musim hujan dan musim kemarau sangat 
ekstrim.  Pada musim kemarau, lengas tanah sistem tadah hujan, 
dan agroforestri masing-masing, 11% dan 15% (0-20 cm) dan 14% 
dan 15% (20-40 cm), yang jauh lebih rendah dibandingkan rata 
- rata lengas tanah musim hujan masing-masing, 47% dan 49% 
(0-20 cm) dan 50% dan 52% (20-40  cm).  Angka prosentase lengas 
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tanah ini menunjukkan bahwa lengas tanah musim kemarau hanya 
1/3 dari potensi lengas musim hujan.  Data ini juga menunjukkan 
bahwa hanya sedikit perbedaan antara lengas agroforestri dan 
sawah tadah hujan.  Peran agroforestri dalam mempertahankan 
lengas tanah permukaan belum optimal kemungkinan disebabkan 
oleh sistem agroforestri pada sistem lereng (hillock) belum diikuti 
dengan kontur.  Lengas tanah pada bagian hilir dengan jenis tanah 
vertisol menunjukkan kesamaan dengan hasil pengukuran lengas 
tanah pada bagian tengah.  Perbedaan lengas tanah musim 
kemarau dan musim hujan juga sangat ekstrem yaitu kadar lengas 
musim kemarau hanya sekitar 33% dari lengas musim hujan.  Rata-
rata lengas tanah musim hujan pada sistem sawah tadah hujan 
dan sistem agroforestri adalah 47% dan 50% (0-20 cm) dan 51% 
dan 53% (20-40 cm), yang sangat kontras dibandingkan dengan 
lengas musim kemarau untuk kedua sistem penggunaan lahan 
tersebut yaitu 13% dan 17% (0 - 20 cm) dan 18% dan 20% (20-
40 cm).   Keadaan lengas tanah ini menunjukkan bahwa terjadi 
penurunan lengas tanah pada musim kemarau sebesar 62-72% 
dari lengas tanah pada musim hujan.

5.3.5  Implikasi Ekonomi 

Pada sub bab ini secara khusus dimaksudkan untuk melihat sisi 
ekonomi penerapan agroforestri di DAS Renggung.  Tabel 5.4. 
sampai dengan Tabel 5.6., menunjukkan keuntungan penerapan 
berbagai pola agroforestri di DAS Renggung (Hadi et al 2012).
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Tabel 5.4. Analisis Ekonomi berbagai Pola Agroforestri di Bagian 
Hulu DAS Renggung.

Tabel 5.5. Analisis Ekonomi berbagai Pola Agroforestri di Bagian 
Tengah DAS Renggung.

Sistem 
Agroforestri

Jenis Tanaman 
Dominan

Pendapatan Net 
(Rp/ha/tahun)

IRR (%) pada 
bunga pinjaman 
13% per tahun

Benefit/
Cost rasio

Agroforestri 
dominan kopi

Sengon, sonokling, 
dadap,mahoni, 
nangka, kopi, talas

4.806.041 52,18 2,43

Kebun Campuran 
(hak kelola)

Mahoni, randu, 
pisang, nangka, 
kopi, talas, renggak

5.447.205 28,56 2,34

Kebun Campuran 
(Hak milik)

Mahoni, durian, 
pisang, coklat, 
kelapa, renggak

20.123.284 59,54 10,67

Agroforestri 
berbasis tanaman 
semusim

Mahoni, jati, 
durian, pisang, 
sawo, coklat, 
jagung, ubi jalar, 
ubi kayu

12.590.428 44,01 6,88

Sistem 
Agroforestri

Jenis Tanaman 
Dominan

Pendapatan Net 
(Rp/ha/tahun)

IRR (%) pada 
bunga pinjaman 
13% per tahun

Benefit/
Cost rasio

Agroforestri 
sengon

Sengon, jeruk, 
pisang, ubi kayu, 
renggak, kunyit

4.969.750 50,61 2,11

Agroforestri jati Jati, nangka, 
mangga, pisang, 
cabe, tembakau, 
jagung

38.537.192 21,62 15,80

Sumber (Hadi et al 2012).
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Kebun campuran Jati, pepaya, 
coklat, ubi kayu, 
renggak

14.228.698 29,79 1,15

Agroforestri 
mahoni

Mahoni, manggis, 
pisang kelapa, 
kedelai, kacang 
panjang, ubi jalar, 
renggak

14.496.458 29,62 9,30

Angroforestri 
mangga

Mahoni, mangga, 
kedelai

21.946.022 41,16 6,32

Agroforestri turi Mahoni, turi, 
kedelai

16.447.721 42,37 6,15

Sumber (Hadi et al 2012).

Sumber (Hadi et al 2012).

Tabel 5.6. Analisis Ekonomi berbagai Pola Agroforestri di Bagian Hilir 
DAS Renggung.

Sistem 
Agroforestri

Jenis Tanaman 
Dominan

Pendapatan Net 
(Rp/ha/tahun)

IRR (%) pada 
bunga pinjaman 
13% per tahun

Benefit/Cost 
rasio

Agroforestri 
sengon

Sengon, jeruk, 
pisang, ubi kayu, 
renggak, kunyit

4.969.750 50,61 2,11

Agroforestri 
jati

Jati, nangka, mangga, 
pisang, cabe, 

tembakau, jagung

38.537.192 21,62 15,80

Kebun 
campuran

Jati, pepaya, coklat, 
ubi kayu, renggak

14.228.698 29,79 1,15

Agroforestri 
mahoni

Mahoni, manggis, 
pisang kelapa, 

kedelai, kacang 
panjang, ubi jalar, 

renggak

14.496.458 29,62 9,30

Angroforestri 
mangga

Mahoni, mangga, 
kedelai

21.946.022 41,16 6,32

Agroforestri 
turi

Mahoni, turi, kedelai 16.447.721 42,37 6,15
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Berdasarkan data pada ketiga tabel diatas jelas bahwa sistem 
agroforestri layak diterapkan karena memberikan keuntungan 
secara ekonomi.  Indeks Internal Rate of Return (IRR), menunjukkan 
prosentase keuntungan pengelolaan agroforestri tiap tahun 
sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kemampuan usaha dalam 
mengembalikan bunga pinjaman.  Sementara itu, Indeks Benefit 
Cost Rasio (B/C Rasio) menunjukkan perbandingan antara 
pendapatan dan biaya yang dikeluarkan.  Secara umum, semakin 
tinggi B/C Rasio semakin menguntungkan. 

Analisis ekonomi penerapan agroforestri di DAS Renggung dengan 
berbagai pola agroforestri baik di bagian hulu, tengah dan hilir 
menunjukkan bahwa nilai IRR bervariasi dari 21,6% sampai dengan 
89,6% dan B/C rasio dari 1,15 sampai dengan 15,8.  Pendapatan 
dari sistem agroforestri bervariasi dari Rp 4,5 juta sampai dengan 
Rp 38,5 juta/ha/tahun.

5.4 Skema Plan Vivo dalam Perspektif Perdagangan Karbon di 
DAS Renggung 

Plan Vivo merupakan kerangka kerja untuk mendukung masyarakat 
dalam mengelola sumberdaya alam lebih berkelanjutan terutama 
dilihat dari aspek keuntungan iklim, kehidupan, dan ekosistem. 
Masyarakat yang terlibat dalam Plan Vivo adalah mayarakat 
pedesaan, dan aktivitas Plan Vivo diimplementasikan pada lahan 
milik masyarakat.  Plan Vivo sistem merupakan seperangkat alat, 
proses, panduan, dan standar yang memungkinkan masyarakat 
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dari negara berkembang untuk mengakses pembayaran jasa 
ekosistem.  Pembayaran ini memperkuat kemampuan masyarakat 
negara berkembang untuk memproteksi dan memperbaiki 
ekosistem alam yang produktif dimana mereka bergantung dan 
juga menyediakan barang publik global. 

Plan Vivo diperkenalkan dan dikembangkan pertama di Inggris tahun 
1994.  Pada saat itu, Plan Vivo menjadi bagian dari Departemen 
untuk Pembangunan Internasional Inggris.  Pengembangan 
proyek Plan Vivo pertama ini dipimpin oleh Pusat Edinburgh 
untuk Manajemen Karbon, melalui kerjasama kemitraan dengan 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Universitas Edinburgh 
dan institusi lokal yang lain.  Pada tahun 2002, Plan Vivo dialihkan 
ke organisasi nirlaba Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
Bio Climate, dan tahun 2008 dialihkan ke sebuah lembaga amal 
Plan Vivo yang terdaftar milik Skotlandia. Beberapa proyek yang 
mengoperasikan Plan Vivo diantaranya adalah Meksiko - Scolel 
TE Uganda - Tree For Global Benefit (TFGB) Mozambik - Karbon 
Komunitas N’hambita.

Peserta utama Plan Vivo adalah penghasil dan koordinator 
proyek. Koordinator Proyek atau manajer proyek keseluruhan 
adalah organisasi non-pemerintah berbasis masyarakat dan 
sebaiknya berpengalaman dalam bekerjasama dengan kelompok 
sasaran (Plan Vivo Foundation 2008).  Organisasi yang layak untuk 
penyampaian proyek Plan Vivo diantaranya adalah organisasi 
non-pemerintah (LSM) lokal atau nasional yang sudah ada, 
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bukan untuk perusahaan laba dan didirikan khusus untuk proyek 
Plan Vivo.  Peran dan tanggung-jawabnya dari organisasi ini, 
meliputi; upaya pelibatan produsen berpartisipasi dalam proyek, 
koordinasi, konsultasi dan pelatihan masyarakat, memelihara 
basis data proyek dan pelaporan ke Yayasan Plan Vivo, mengelola 
keuangan proyek dan penyaluran pembayaran kepada produsen, 
koordinasi pemantauan kemajuan produsen dalam penyampaian 
jasa  ekosistem.  Sementara itu, produsen memiliki Plan Vivo 
terdaftar untuk bagian tanah mereka sendiri atau bagian dari 
kelompok masyarakat atau tanah yang dikelola.  Produsen tidak 
tergantung pada tenaga kerja sewa permanen, dan pengelolaan 
tanah dilakukan terutama dengan tenaga mereka sendiri dan 
tenaga kerja keluarga.  Produsen memiliki peran dan tanggung 
jawab dalam (Plan Vivo Foundation 2008): menulis Plan Vivo 
mereka sendiri dengan dukungan dari tim teknis (sukarela), 
memasuki perjanjian penjualan dengan koordinator proyek 
(sukarela), melaksanakan kegiatan yang diidentifikasi dalam Plan 
Vivo mereka, dan melaksanakan manajemen kegiatan sesuai 
dengan Plan Vivo mereka dan saran yang diberikan oleh teknisi.

Pembayaran jasa lingkungan melalui skema Plan Vivo dapat 
terjadi setelah memperoleh sertifikat Plan Vivo.  Sertifikat Plan 
Vivo merupakan sertifikat jasa lingkungan yang menggambarkan 
penyerapan 1 ton CO2 dalam waktu yang lama ditambah dengan 
manfaat penghidupan dan ekosistem tambahan termasuk 
konservasi biodiversitas melalui perluasan dan penguatan 
daerah proteksi dan spesies asli, pengurangan kemiskinan 
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dan penghidupan yang berkesinambungan melalui pertanian 
berkelanjutan dan usaha mikro, restorasi dan ekosistem yang 
terdegradasi, adaptasi dari ekosistem alam dan yang dikelola 
terhadap perubahan iklim (perlindungan DAS, stabilisasi 
tanah, peraturan iklim mikro regional), peningkatan resilience 
terhadap perubahan iklim dan ketergantungan yang berkurang 
pada bantuan melalui pengembangan kapasitas, transfer ilmu 
pengetahuan dan keahlian serta pembangunan masyarakat.

Skema sertifikasi perdagangan karbon melalui Plan Vivo 
menggunakan Plan Vivo Standard.  Skema ini ini lebih sederhana 
dibandingkan dengan skema sertifikasi perdangangan karbon 
lainnya, seperti; VCS (Voluntary Carbon Standard), dan CCB 
Standard (Climate Change and Biodiversity).  Plan Vivo standard 
berasal dari kata Plan Vivo itu sendiri yang artinya rencana hidup 
dimana petani dan masyarakat menciptakan suatu perencanaan 
pengelolaan lahan yang menjadi suatu dokumen mendasar bagi 
setiap pembangunan proyek.  Plan Vivo Standard adalah suatu 
sistem yang berkelanjutan untuk proyek-proyek penggunaan 
lahan untuk tujuan meningkatkan mata pencaharian masyarakat 
miskin pedesaan di negara berkembang dengan menghubungkan 
mereka kepada perdagangan karbon.  Plan Vivo Standard 
merupakan suatu kerangka kerja untuk mengelola proyek-proyek 
penggunaan lahan berbasis masyarakat dimana masyarakat 
menerima pembayaran untuk jasa ekosistem.  Para peserta 
proyek adalah produsen skala kecil dan masyarakat di negara-
negara berkembang.  Mereka membuat rencana pengelolaan 
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lahan berkelanjutan dengan menggabungkan penggunaan lahan 
yang ada dengan tambahan kegiatan proyek yang memenuhi 
syarat (Plan Vivo Foundation 2008);  aforestasi dan reforestasi 
(bukan perkebunan komersial), agroforestry, restorasi hutan, 
pencegahan deforestasi, dan konservasi hutan.  Plan Vivo 
Standard melibatkan berbagai pihak, seperti produsen, proyek 
pengembang dan penyandang dana, karbon pembeli dan reseller, 
koordinator proyek, pihak ketiga pengukur, teknis konsultan 
& lembaga penelitian (Plan Vivo Foundation 2008).  Plan Vivo 
Standard memiliki persyaratan awal proyek yang sederhana, 
diantaranya; 1) mempromosikan praktik pemanfaatan lahan 
secara berkelanjutan di negara-negara berkembang, 2) bekerja 
dengan pengusaha skala kecil dan masyarakat pedesaan, 3) alami 
dan ada jenis pohon yang ternaturalisasi, 4) telah disepakati 
dalam persyaratan teknis, dan 5) meminimalkan ketergantungan 
pada dukungan luar.

5.4.1  Proyek Plan Vivo di Dunia

Salah satu proyek contoh untuk Plan Vivo adalah Global Trees 
Campaign, Uganda.  Koordinator proyeknya adalah Konservasi 
Lingkungan Trust Uganda (ECOTRUST), yaitu; sebuah LSM 
konservasi dengan pengalaman yang luas dalam proyek - proyek 
komunitas kehutanan.   Sementara itu, bertindak sebagai 
produsen adalah petani kecil, penghuni hutan dan pengguna 
lahan dengan kepemilikan tanah atau hak-hak guna diakui, yang 
tergabung dalam atau telah membentuk organisasi berbasis 
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mayarakat, seperti; koperasi, asosiasi, dan organisasi lainnya 
(Plan Vivo Foundation 2008).  Selain di Uganda, proyek Plan Vivo 
pertama kali berhasil dikembangkan yaitu di Mexico.

5.4.2 Pengalaman Plan Vivo di Indonesia

Skema REDD+ melalui skema Plan Vivo di Indonesia yang diinisiasi 
oleh lembaga FFI-IP diimplementasikan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: 1) 
Desa Durian Rambun, Jambi 2) Desa Laman Satong, Kalimantan 
Barat, dan 3) Desa Aik Bual, Lombok Tengah.  Plan Vivo di wilayah 
Jambi dan Kalimantan Barat pendekatan aktivitasnya berupa 
perlindungan dan pengamanan hutan sedangkan di Aik Bual 
aktivitasnya berupa penanaman atau reforestasi.  Sampai dengan 
saat ini yang telah mendapatkan pembayaran jasa lingkungan 
karbon baru terjadi di  (tiga) lokasi, yaitu; di Desa Durian Rambun, 
Jambi, Desa Laman Satong, Kalimantan Barat, dan Desa Aik Bual, 
Lombok.

5.4.3 Penerapan Plan Vivo di Lombok (Studi Kasus DAS 
Renggung)

Inisiasi penerapan Plan Vivo di Lombok oleh FFI-IP dimulai 
sejak tahun 2012.  Untuk mewujudkan implementasi Plan Vivo 
di Lombok, terlebih dahulu FFI-IP melaksanakan serangkaian 
tahapan, antara lain:



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 5 Biodiversity Ecosystem Services (BES)

116 Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

1. Free Prior Informed Concent (FPIC) atau persetujuan bebas 
tanpa paksaan yang diinformasikan terlebih dahulu.  Tahapan 
ini bertujuan untuk menyetarakan hubungan antara masyarakat 
dan pihak luar serta menghargai hak-hak masyarakat lokal 
atas wilayahnya dan apa yang ingin mereka lakukan di wilayah 
mereka.  Dengan kata lain, FPIC bertujuan memperoleh 
kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam program Plan Vivo, 
apabila masyarakat tidak bersedia terlibat maka program Plan 
Vivo tidak dapat dilanjutkan. Adapun bentuk kegiatan dari 
FPIC, meliputi; sosialisasi tentang perubahan Iklim, REDD+, 
dan perdagangan karbon (Plan Vivo). Tujuan dari sosialisasi ini 
untuk memastikan kelompok masyarakat memiliki pengertian 
dan pemahaman yang baik terkait Plan Vivo,

2. Secure Land Tenure atau memastikan kepemilikan lahan 
diartikan bahwa areal atau suatu kawasan yang akan menjadi 
calon lokasi penerapan Plan Vivo memiliki legalitas pengelolaan 
yang jelas dari pemerintah.  Pengelolaan atau pemanfaatan 
lahan tersebut mendapatkan pengakuan dari pemerintah 
melalui melalui izin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan.  
Adapun bentuk izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan 
hutan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 
(IUPHKm), Hutan Adat, dan Hutan Desa.  Untuk kasus DAS 
Renggung, FFI-IP telah memfasilitasi legalitas pengelolaan 
lahan hutan oleh kelompok masyarakat melalui skema Hutan 
Kemasyrakatan (HKm),

3. Ground Survey atau Survei Lapangan.  Tahapan ini bertujuan 
memperoleh data terkait kondisi awal lokasi Plan Vivo yang 
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meliputi; kondisi fisik lahan (tutupan), cadangan karbon, dan 
kondisi sosial ekonomi masyarakat calon peserta Plan Vivo.  
Data-data tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan 
dokumen Project Idea Note (PIN), Feasibility study (FS), dan 
Project Design Document (PDD),

4. Penyusunan dokumen PIN, FS, Technical Specification 
(Techspec), dan PDD;
a. Dokumen PIN merupakan dokumen yang berisi tentang ide 

atau latar belakang mengapa program Plan Vivo diperlukan 
pada wilayah Hulu DAS Renggung,

b. Dokumen FS berisi tentang studi kelayakan proyek dilihat 
dari aspek keanekaragaman hayati, karbon, dan ekonomi,

c. Technical specification merupakan dokumen yang berisi 
tentang spesifikasi teknis terkait perhitungan karbon, survei 
biodivesrsity, dan survei sosial ekonomi,

d. Project Design Document merupakan kompilasi dari ke 3 
(tiga) dokumen tersebut dan juga berisi tentang rencana 
aktifitas proyek.

 Penyusunan dokumen tersebut diatas mengacu pada standar 
maupun kerangka yang telah ditetapkan oleh Plan Vivo 
Standard. Dalam proses pengajuannya atau pengusulannya 
ke Plan Vivo Foundation, yang terlebih dahulu diajukan yaitu 
dokumen PIN dan FS.  Apabila PIN dan FS dinyatakan layak 
diterima, barulah penyusunan Techspec dan PDD dilakukan,

5. Audit PDD,
 Setelah PDD disubmit atau diajukan, Plan Vivo Foundation 

akan melakukan audit terhadap PDD tersebut.  Audit bertujuan 
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untuk memastikan semua dokumen dan rencana kegiatan 
yang tertuang dalam PDD sesuai dengan Standard Plan Vivo 
dan keadaan faktual di lapangan.  Hasil dari audit inilah yang 
akan menentukan diterbitkan atau tidaknya sertifikat karbon.  
Untuk kasus Plan Vivo di kawasan hulu DAS Renggung, audit 
PDD telah dilaksanakan pada bulan April 2015.  Hasil audit 
tersebut menyatakan bahwa implementasi Plan Vivo di 
kawasan hulu DAS Renggung memenuhi persyaratan dan layak 
mendapat sertifikat karbon.  Realisasi penerbitan sertifikat 
karbon direncanakan terjadi pada tahun 2016.

Kegiatan yang dilakukan dalam penerapan Plan Vivo di DAS 
Renggung adalah dengan menambah jumlah pohon sampai 400 
pohon/ha atau persyaratan minimum untuk Plan Vivo.  Kondisi 
awal atau kondisi tahun 2009 lokasi Plan Vivo di hulu DAS 
Renggung Kabupaten Lombok Tengah memiliki tutupan vegetasi 
pohon sebanyak 110 pohon/ha dengan cadangan karbon sebesar 
77,63 ton C/ha/tahun dan memiliki nilai produktivitas lahan 
sebagai sumber penghasilan petani sebesar Rp 4.363.716,-/ha/
tahun.  

Dalam implementasi program Plan Vivo pada kawasan hutan 
di hulu DAS Renggung dilakukan melalui kegiatan penanaman 
pohon sebanyak 290 pohon/ha untuk memenuhi tutupan pohon 
menjadi 400 pohon/ha.  Adapun jenis pohon dan komposisi 
tanam direncanakan sebagai berikut:
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Tabel 5.7. Jenis Pohon yang digunakan pada Skema Plan Vivo di 
Hulu DAS Renggung.

Tabel. 5.8. Proyeksi Peningkatan Cadangan Karbon pada Kawasan 
Hulu DAS Renggung  Tanpa Skema Plan Vivo dan Melalui 
Skema Plan Vivo selama 15 tahun.

Jenis pohon Nama Ilmiah % Pohon per ha
Serikaya Annona muricata 10 29
Rajumas Duabanga moluccana 30 87
Durian Durio zibethinus 10 29

Manggis Garcinia mangostana 20 58
Duku Lansium domesticum 10 29

Sawo Nila Manilkara zapota 10 29
Alpokat Persea americana 10 29

Total 100 290

Melalui penanamaan beragam jenis pohon tersebut di atas 
diharapkan mampu meningkatkan nilai cadangan karbon di 
kawasan hulu DAS Renggung yang sebelumnya sebesar 77,63 ton 
C/ha/tahun dan mampu meningkatkan nilai produktivitas lahan 
yang sebelumnya hanya sebesar Rp 4.363.716,-/ha/tahun.

No. Planned Tree-
planting Species Tree % Tree 

Planting

Carbon Stock 

(Tonnes C/Ha)

In 15 
years Per year

1 Annona muricata 40 10% 29 2.59 0.17

2 Duabanga moluccana 120 30% 87 172.16 11.48

3 Durio zibethinus 40 10% 29 13.71 0.91
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Tabel. 5.9. Proyeksi penambahan karbon melalui skema Plan Vivo 
selama 15 tahun.

4 Garcinia mangostana 80 20% 58 1.99 0.13

5 Lansium domesticum 40 10% 29 2.04 0.14

6 Manilkara zapota 40 10% 29 8.32 0.55

7 Persea americana 40 10% 29 4.37 0.29

Total 400 290 205.18 13.68

Tahun
Penambahan Karbon 

Skenario Proyek
(ton C/ha)

1 0,00 77,63
2 0,00 83,00
3 0,00 88,38
4 9,72 103,48
5 14,97 114,11
6 22,37 126,89
7 31,87 141,76
8 43,65 158,93
9 57,91 178,57

10 74,83 200,86
11 94,58 225,99
12 117,34 254,12
13 143,25 285,42
14 172,48 320,02
15 205,18 358,10
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Keberhasilan penerapan Plan Vivo di DAS Renggung dapat 
menjadi contoh bagi tempat tempat lain yang ingin menerapkan 
skema yang sama.  Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung 
keberhasilan dalam penerapan Plan Vivo di DAS Renggung, 
diantaranya adalah:

1. Dari proses perencanaan sampai dengan kegiatan di 
lapangan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 
Kelompok Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah 
Kabupaten, maupun Pemerintah Provinsi, Pihak Swasta, 
Perguruan Tinggi, dan LSM,

2. Mendapatkan dukungan yang penuh dari Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat.

Plan Vivo Standard berhasil diterapkan disebabkan karena 
beberapa hal, antara lain (Plan Vivo Standard 2012): 

a. Menempatkan petani dan mata pencaharian mereka di 
tempat yang tepat.  Dalam hal ini, Plan Vivo Standard 
mampu mengaktifkan masyarakat untuk merencanakan 
dan mengendalikan sumberdaya yang mereka miliki 
serta keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan 
pengelolaan,

b. Adanya insentif berharga.  Plan Vivo project dapat 
menghubungkan masyarakat miskin ke pasar internasional 
kaitannya dengan jasa ekosistem. Pembayaran atau insentif 
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karbon dilakukan di awal sehingga para petani mampu 
mempertahankan kelangsungan sistem pengolahan lahan,

c. Penekanan pada kesinambungan jangka panjang. Hal 
ini mendorong penguatan ekonomi melalui pendapatan 
masyarakat dari kayu, buah-buahan, dan tanaman pertanian.  
Proyek ini juga didorong untuk mengembangkan kapasitas 
lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak 
luar,

d. Manfaat ekonomi dalam aspek peningkatan produktivitas 
pertanian, pendapatan dari kayu, buah-buahan, kacang, 
produk hutan bukan kayu, swasembada ekonomi 
berkembang melalui usaha mikro ekonomi dan bioenergi 
yang berkelanjutan,

e. Manfaat lingkungan yang dapat diperoleh antara lain; 
perubahan iklim tidak signifikan, konservasi keanekaragaman 
hayati dan pengembalian fungsi kawasan lindung, restorasi, 
perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang rusak dan 
terancam rusak, adaptasi terhadap perubahan iklim akan 
lebih baik lagi jika ada perlindungan DAS, stabilisasi tanah, 
dan pengaturan iklim skala lokal,

f. Manfaat sosial yang dapat diperoleh dari skema Plan Vivo 
ialah lebih berkelanjutan dan berguna sebagai perbaikan 
mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan modal sosial 
untuk  perencanaan yang partisipatif, struktur masyarakat 
yang kuat, tidak terlalu mengandalkan bantuan pihak luar. 
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BAB 6
PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN INISIASI 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

6.1  Latar Belakang Penyusunan Peraturan Desa

Dalam kerangka pengelolaan DAS, perlindungan keanekaragaman 
hayati memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan 
fungsi DAS. DAS seperti dikemukakan oleh Asdak (1995, 2002) 
adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh 
punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan 
air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai 
utama.  Karena DAS sebagai sebuah ekosistem, maka terjadilah 
interaksi antara berbagai faktor penyusunnya, seperti; faktor 
abiotik, biotik (keanekaragaman hayati), dan manusia.  Keberadaan 
vegetasi yang keragaman hayatinya cukup tinggi dalam ekosistem 
DAS merupakan salah satu instrumen yang mendukung kestabilan 
ekosistem terutama untuk melindungi permukaan tanah dari 
ancaman erosi yang berdampak terhadap proses sedimentasi dan 
longsor.  Nilai jasa lingkungan yang dimiliki oleh keanekaragaman 
hayati adalah dalam bentuk jasa ekologis, sebagai contoh jasa 
ekologis, yaitu; hutan yang merupakan salah satu bentuk dari 
ekosistem keanekaragaman hayati yang mempunyai beberapa 
fungsi bagi lingkungan, diantaranya; pelindung keseimbangan 
siklus hidrologi dan tata air, menjaga kesuburan tanah melalui 
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pasokan unsur hara dari serasah hutan, pencegah erosi, dan 
pengendali iklim mikro.

Gambar 6.1. Peta Penggunaan Lahan Desa Aik Bual.
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Desa Aik Bual merupakan kawasan hulu DAS Renggung yang 
memiliki potensi strategis yang dapat diperhitungkan karena 
diantara sebagian dari wilayah desanya memiliki kawasan 
hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat, memiliki 
keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang cukup 
tinggi, adanya sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga dan pertanian. Namun demikian, ada beberapa 
permasalahan utama di Desa Aik Bual, yang jika tidak ditangani 
dengan serius akan berpotensi menjadi permasalahan krusial 
dalam waktu jangka panjang, diantaranya adalah semakin 
terbatasnya sumberdaya air akibat semakin menurunnya kualitas 
lingkungan, masih adanya indikasi praktik illegal logging serta 
minimnya peran serta masyarakat dalam memperbaiki kondisi 
lahan.  Dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta 
masyarakat dalam mengelola sumberdaya lahan (baik hutan/
kebun/lahan pertanian) dengan mengoptimalkan hasil atau 
produksi sehingga mendukung perbaikan kualitas lingkungan 
maka diperlukan sebuah aturan yang lebih mengikat masyarakat 
dalam bentuk peraturan desa dan diharapkan peraturan desa ini 
akan dapat meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati 
di Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. 

Desa Aik Bual merupakan kawasan hulu DAS Renggung yang 
memiliki posisi dan potensi strategis karena wilayah desa ini 
berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang merupakan 
penyangga kehidupan masyarakat, memiliki keanekaragaman 
hayati baik flora maupun fauna yang cukup tinggi, adanya sumber 
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mata air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian 
dimana terdapat 5 (lima) sumber mata air yang dimanfaatkan 
sebagai sumber air bagi masyarakat Desa Aik Bual dan Lombok 
Tengah pada umumnya.  Penyusunan peraturan desa bertujuan 
untuk mendorong perlindungan keanekaragaman hayati di Desa 
Aik Bual. 

Aik Bual adalah desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan 
merupakan desa pemekaran dari Desa Wajageseng sebagai desa 
induknya pada tahun 2010.  Kehidupan masyarakat Desa Aik 
Bual tidak bisa terlepas dari kawasan hutan.  Ketergantungan 
masyarakat terhadap hutan dan lingkungan sekitarnya disebabkan 
karena hutan merupakan salah satu sumber penghidupan 
masyarakat melalui kegiatan bertani untuk memenuhi kebutuhan 
sehari - hari.  Masyarakat Aik Bual memiliki nilai kearifan lokal 
yang masih hidup dan dijadikan sebagai suatu koridor menuju 
pada harmonisasi masyarakat.  Setiap aktivitas sosial merupakan 
perwujudan nilai kearifan lokal, harus tetap dipelihara dan 
didorong dengan melakukan upaya penguatan nilai - nilai sosial 
yang hidup dan mengangkat kembali nilai sosial yang telah mulai 
ditinggalkan. 

Secara umum, kondisi sosial budaya masyarakat di Desa Aik Bual 
masih cukup kuat memegang tradisi terutama dalam kebiasaan 
gotong-royong dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat.  Hal 
ini terlihat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, diantaranya; 
perbaikan jalan, perbaikan masjid, acara perkawinan, kematian, 
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dan khitanan. Kebiasaan gotong-royong mulai berkurang di 
masyarakat terutama dalam pengelolaan lahan dimana pada 
masa lalu terjalin dengan baik. Saat ini, pengelolaan lahan 
dilakukan petani dibantu oleh anggota keluarga lainnya.  Semakin 
berkurangnya semangat gotong-royong antar petani dalam 
pengelolaan lahan ini disebabkan karena kondisi masyarakat/
petani yang relatif miskin dengan kebutuhan hidup yang cukup 
tinggi sehingga untuk pemenuhan kebutuhan tersebut petani 
harus bekerja keras yang salah satu sumber penghasilannya, 
yaitu dari jasa sebagai buruh tani.  Dalam pemanfaatan 
sumberdaya lahan, masyarakat memiliki pengetahuan dalam 
pengelolaan lahan. Selain manfaat ekonomi yang diperoleh dari 
budidaya tanaman, juga terdapat manfaat lain untuk menunjang 
kebutuhan rumah tangga, seperti; kayu bakar untuk keperluan 
memasak, kayu bangunan rumah, rumput gajah untuk pakan 
ternak, dan pohon pisang untuk sayuran (ares) pada acara sosial 
kemasyarakatan (syukuran khitanan, tahlilan kematian, dan acara 
perkawinan). 

Kepedulian masyarakat terhadap upaya perbaikan dan 
pemeliharaan lingkungan (keanekaragaman hayati) masih rendah.  
Walaupun terdapat kelompok tani pada masing-masing dusun, 
akan tetapi peran kelompok belum signifikan dalam mendorong 
upaya peningkatan peran serta masyarakat untuk perlindungan 
keanekaragaman hayati.  Dilihat dari kondisi sosial masyarakat, 
masing-masing dusun di Desa Aik Bual memiliki tokoh masyarakat 
(local leader) yang berpotensi untuk menggerakkan masyarakat 
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dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan, 
pengayaan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman 
hayati.  Sebagian besar tokoh masyarakat di masing-masing 
dusun saat ini memang lebih banyak berorientasi pada gerakan 
sosial keagamaan.

Penyusunan peraturan desa bertujuan sebagai upaya mendorong 
perlindungan keanekaragaman hayati di Desa Aik Bual.  Desa ini 
merupakan Kawasan Hulu DAS Renggung yang sebagian wilayahnya 
merupakan kawasan hutan lindung.  Secara administrasi, Desa 
Aik Bual merupakan bagian dari Kecamatan Kopang Kabupaten 
Lombok Tengah. 

a. Potensi 
Ketersediaan mata air dimana terdapat 7 (tujuh) mata air yang • 
saat ini dimanfaatkan sebagai sumber air PDAM Kabupaten 
Lombok Tengah,
Sebagian wilayah desa merupakan kawasan hutan lindung • 
yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yang 
dicirikan oleh banyaknya keanekaragaman flora dan fauna, 
Desa Aik Bual memiliki kawasan hutan lindung yang saat ini • 
dimanfaatkan sebagai lokasi HKm yang menunjang kehidupan 
sebagian besar masyarakat Aik Bual yang berprofesi sebagai 
petani,
Kawasan hutan Desa Aik Bual memiliki potensi cadangan • 
karbon yang cukup layak diperhitungkan untuk program jasa 
lingkungan dimasa yang akan datang,
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Desa Aik Bual memiliki potensi pengembangan Hasil Hutan • 
Bukan Kayu (HHBK), diantaranya; bambu, dan gula aren,
Desa Aik Bual memiliki embung yang memiliki debit air cukup • 
tinggi untuk memenuhi kebutuhan pertanian beberapa desa 
yang ada di Kecamatan Kopang.  

b. Identifikasi Masalah 
Beberapa permasalahan utama di Desa Aik Bual yang berpotensi 
menjadi permasalahan krusial di masa mendatang, diantaranya : 

Semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya air akibat • 
semakin menurunnya kualitas lingkungan,
Semakin menurunnya keanekaragaman • fauna dan flora akibat 
alih fungsi lahan serta aktivitas manusia,
Semakin meningkatnya penebangan pohon untuk pemenuhan • 
kayu pertukangan,
Terjadinya perburuan satwa liar baik untuk tujuan konsumsi • 
maupun perdagangan satwa,
Terjadinya kasus • illegal logging di kawasan hutan Aik Bual,
Belum optimalnya pemanfaatan produk HHBK, seperti; bambu, • 
dan gula aren di Desa Aik Bual,
Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap • 
pelestarian lingkungan,
Belum optimalnya pengelolaan lahan milik masyarakat, • 
Belum optimalnya pemanfaatan Kawasan Embung Bual.• 
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Gambar 6.2. Tahapan Penyusunan Peraturan Desa Aik Bual 
Tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati.

6.2 Proses Penyusunan Peraturan Desa

Proses penyusunan peraturan desa dilakukan secara partisipatif 
melalui teknik focus group discussion (FGD) yang melibatkan multi 
pihak, diantaranya; Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah, 
UPTD Dinas Kehutanan Kecamatan Kopang, BPMD Kabupaten 
Lombok Tengah, Camat Kopang, Pemerintah Desa Aik Bual, BPD 
Aik Bual, Kepala Dusun lingkup Desa Aik Bual, serta Kelompok 
Tani Desa Aik Bual.   

Penyusunan Perdes ini melalui beberapa tahap, diantaranya; 
penyusunan naskah akademik, pembahasan draft perdes, 
konsultasi publik di tingkat desa, konsultasi publik di tingkat 
kabupaten serta penandatanganan dan sosialisasi perdes.  
Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan Desa Aik Bual mengenai 
Keanekaragaman Hayati (Gambar 6.2.)
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Foto 6.1. Pembahasan Draft Peraturan Desa oleh Tim.

Berdasarkan hasil diskusi, terdapat beberapa substansi 
Peraturan Desa Aik Bual yang diusulkan oleh tim penyusun 
diantaranya penyusunan peraturan desa mengenai perlindungan 
keanekaragaman hayati mencakup 4 (empat) hal, diantaranya; 
1) perlindungan keanekaragaman hayati, 2) pengawetan 
keanekaragaman hayati, 3) pengayaan tanaman, serta 4) 
pemanfaatan keanekaragaman hayati.   

1. Konsultasi Publik di Tingkat Desa
Konsultasi Publik Peraturan Desa tentang Perlindungan 
Keanekaragaman Hayati dilaksanakan di Kantor Desa Aik Bual 
Lombok Tengah.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Camat 
Kopang, UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah, 
Kepala Desa dan staf Desa Aik Bual, BPD Desa Aik Bual, Kepala 
Dusun, serta Tokoh Agama dan Masyarakat.  Peserta yang hadir 
mencapai 40 orang.  Adapun gambaran proses konsultasi publik 
di tingkat desa dapat dilihat pada Foto 6.2. sebagai berikut.
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Foto 6.2. Konsultasi Publik di Tingkat Desa di 
Kantor Desa Aik Bual.

Dalam kegiatan pembahasan draft peraturan desa ini, substansi 
isi perdes yang dimasukkan mengakomodasi aspirasi dari peserta 
FGD yang mewakili unsur pemerintah serta masyarakat.  Dalam 
peraturan desa yang disusun, peserta FGD menginginkan untuk 
diaturnya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat Desa 
Aik Bual terhadap penggunaan air oleh PDAM Kabupaten Lombok 
Tengah karena air yang mengalir tersebut berasal dari kawasan 
hutan Aik Bual.  Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap menjaga 
mata air terutama Mata Air Nyeredep yang selama ini digunakan 
oleh PDAM.  Selain itu, beberapa masukan peserta FGD yang 
harus diatur seperti kepemilikan chainsaw (sinso) yang saat ini 
sangat meresahkan karena setiap hari ada saja penebangan yang 
dilakukan masyarakat walaupun pohon yang ditebang merupakan 
hak pemilik lahan.  Apabila hal ini tidak diatur dalam perdes 
maka dalam jangka panjang akan sangat berpengaruh terhadap 
lingkungan.
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Dalam peraturan desa ini terdapat kewajiban dan larangan bagi 
masyarakat dalam pengelolaan lahan.  Kewajiban tersebut, 
diantaranya; setiap orang yang bertempat tinggal di Desa Aik Bual 
memiliki kewajiban memperbaiki dan memelihara lingkungan 
dengan cara menjaga dan memelihara Kawasan Hutan Lindung 
Aik Bual, menjaga dan memelihara sumber mata air dan daerah 
resapan air sekitarnya, menanam, dan memelihara pohon jenis 
MPTs/buah-buahan untuk menunjang kegiatan ekonomi baik di 
dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan (lahan milik). 

Selain itu, terdapat beberapa larangan yang diatur dalam perdes 
sesuai dengan masukan masyarakat, diantaranya; menebang 
pohon di Kawasan Hutan Lindung Desa Aik Bual, menebang 
pohon, mencabut anakan pohon serta melakukan pengrusakan 
di sumber-sumber mata air termasuk di lahan milik pribadi, 
berburu binatang atau satwa yang dilindungi, menggembalakan 
hewan peliharaan di lahan-lahan bukan miliknya, kecuali ada ijin 
dari pemilik lahan atau yang berwenang, melakukan pembakaran 
lahan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan 
hutan, membangun pemukiman di dalam kawasan hutan, 
menangkap ikan dengan menggunakan strum dan bahan kimia 
yang dapat memusnahkan dan merusak ekosistem.  Sebagai sanksi 
terhadap larangan tersebut maka peserta FGD mengusulkan 
untuk masyarakat yang melanggar dikenakan sanksi hukum baik 
diproses hukum pemerintah maupun menggunakan hukum sosial 
yang berlaku di masyarakat.
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2. Konsultasi Publik di Tingkat Kabupaten 
Konsultasi Publik dihadiri oleh SKPD terkait, diantaranya; Bappeda 
Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Lombok Tengah, BKSDA, BTNGR, Bagian hukum Setda 
Kabupaten Lombok Tengah, FFI-IP, Puslisda Unram, Konsorsium 
LSM Kabupaten Lombok Tengah, serta Kepala Desa dan staf Desa 
Aik Bual, dan peserta lainnya dari berbagai instansi.  Jumlah peserta 
yang hadir mencapai 38 orang. Dari hasil konsultasi publik terdapat 
beberapa masukan yang diterima sebagai penyempurnaan dari 
rancangan draft Peraturan Desa.  Adapun beberapa gambaran 
kegiatan konsultasi publik di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah 
dapat dilihat pada Foto 6.3. dibawah ini.

Foto 6.3. Konsultasi Publik di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah 
di Kantor Bappeda Lombok Tengah.
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3. Penandatanganan dan Sosialisasi Peraturan Desa
Finalisasi peraturan desa ini dilakukan setelah melalui tahapan 
konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan masyarakat 
seperti kepala dusun, ketua kelompok tani serta berbagai 
pihak yang dari awal terlibat dalam kegiatan penyusunan draft 
peraturan desa. Setelah disahkan oleh kepala desa melalui 
persetujuan BPD Desa Aik Bual tahapan selanjutnya yaitu 
sosialisasi peraturan desa melalui setiap kelompok tani, perangkat 
desa, serta tokoh masyarakat (toma) serta tokoh agama (toga) 
di Desa Aik Bual.  Penandatangan sekaligus sosialisasi peraturan 
desa dilakukan setelah semua pihak menyetujui isi peraturan 
desa.  Penandatangan dan sosialisasi ini dengan mengundang 
semua pihak terkait yang terlibat dalam proses penyusunan 
serta tokoh masyarakat Desa Aik Bual.  Dalam kegiatan sosialisasi 
tersebut ditekankan strategi implementasi peraturan desa.  
Dalam menjalankan peraturan desa mengenai perlindungan 
keanekaragaman hayati, kelembagaan kelompok tani memiliki 
peranan penting, diantaranya; memotivasi dan mengarahkan 
petani dalam mengoptimalkan ruang untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal.
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Foto 6.4. Penandatanganan dan Sosialisasi Perdes 
di Kantor Desa Aik Bual

6.3 Ruang Lingkup Peraturan Desa
Perlindungan keanekaragaman hayati bertujuan meningkatkan 
daya dukung lingkungan beserta keseimbangan ekosistemnya 
untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati.  Ruang 
Lingkup peraturan desa ini, diantaranya; perlindungan habitat 
tumbuhan dan satwa, pengayaan tanaman, pengawetan jenis 
tumbuhan, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati.

a. Perlindungan Habitat Tumbuhan Dan Satwa
Perlindungan habitat tumbuhan dan satwa dalam kawasan 
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hutan dilakukan dengan mewajibkan kelompok tani hutan untuk 
menjaga dan mencegah perburuan satwa dan penebangan di 
dalam kawasan kelolanya.  Perlindungan habitat tumbuhan 
dan satwa di luar kawasan hutan dilakukan dengan menjaga 
dan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam tata air dan 
mencegah serta melaporkan aktivitas perburuan satwa yang 
dilarang.  Perlindungan habitat dilakukan dengan :

a.1. Pengayaan Tanaman 
Pengayaan jenis tumbuhan dilakukan dengan memperbanyak 
jenis dan jumlah tumbuhan.  Pengayaan jenis tumbuhan dilakukan 
dengan cara: 

Menanam tanaman di lahan kritis dan terbuka,• 
Mengharuskan setiap orang yang akan mengurus kelengkapan • 
dokumen: pernikahan, akta lahir, dan KTP untuk menanam 
jenis tumbuhan di area publik (pinggir jalan, sempadan sungai, 
lahan sekitar mata air, lahan masjid, sekolah dan kantor 

Tabel 6.1. Substansi Materi Peraturan Desa tentang 
Perlindungan Keanekaragaman Hayati.

Kawasan Bentuk Perlindungan Habitat

Kawasan Hutan Mencegah dan tidak melakukan penebangan pohon• 
Mencegah dan tidak melakukan penebangan pohon• 
Melakukan penjagaan hutan secara periodik  • 

Luar Kawasan Hutan Mencegah penggunaan bahan kimia yang berlebihan• 
Mencegah pembuangan limbah berbahaya yang dapat • 
mengakibatkan kerusakan lingkungan
Melakukan perlindungan lahan atau lokasi yang menjadi tempat • 
tumbuh dan habitat satwa seperti Kawasan Embung Bual
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pemerintahan),
Menambah atau memperkaya berbagai spesies tanaman,• 
Upaya pengayaan tanaman oleh masyarakat Desa Aik Bual akan • 
diatur melalui pedoman teknis penanaman yang selanjutnya 
akan diatur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Aik Bual.

a.2. Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan hutan 
dilakukan dengan menjaga dan mempertahankan jenis tumbuhan 
dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.  Pengawetan 
jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan cara :

Melakukan perlindungan dan pemeliharaan jenis tumbuhan • 
dan satwa yang dilindungi dan terancam punah, 
Mendokumentasikan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi • 
dan terancam punah,
Mensosialisasikan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan • 
terancam punah untuk tidak boleh diganggu/ambil.

a.3. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
Pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati dilakukan 
melalui kegiatan:

Pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa lingkungan • 
dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan),
Pemanfaatan kayu di lahan milik.  Pengangkutan kayu yang • 
berasal dari lahan milik harus disertai dengan Surat Keterangan 
Asal Usul Kayu (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa.  Dalam 
menerbitkan SKAU, Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan 
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atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya 
yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan 
kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan 
dengan adanya alas titel/hak atas tanah. Sebelum menerbitkan 
SKAU, Kepala Desa melakukan pengukuran atas kayu yang akan 
diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk salah 
satu aparatnya,
Pemanfaatan tumbuhan di area publik (pinggir jalan, • 
lahan masjid, sekolah, dan kantor pemerintahan) dengan 
memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan 
keanekaragaman jenis tumbuhan,
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di lahan kritis, sempadan • 
sungai, lahan sekitar mata air, dan rawan bencana (di luar 
kawasan),
Pembagian hasil dari pemanfaatan keanekaragaman hayati • 
selanjutnya akan diatur melalui keputusan Kepala Desa Aik 
Bual.

6.4 Strategi Implementasi Peraturan Desa
Strategi implementasi Peraturan Desa mengenai Perlindungan 
Keanekaragaman Hayati dilakukan melalui 3 (tiga) cara: 

Pemerintah Desa dapat melakukan hubungan kerjasama a. 
dengan instansi pemerintah, lembaga non pemerintah atau 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak swasta untuk 
mendorong pelaksanaan dari peraturan desa ini.  Kerjasama 
yang dilakukan berupa penyuluhan dan penyebaran informasi, 
penyediaan bibit oleh pihak lain,  pendokumentasikan jenis 
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tumbuhan dan satwa yang dilindung serta peningkatan 
kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan 
jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan bekerjasama 
dengan Dinas Kehutanan, BKSDA, dan LSM Lingkungan.
Memasukkan Program Perlindungan Keanekaragaman Hayati b. 
dalam rencana program desa.  Masyarakat berkewajiban 
untuk ikut serta dalam perlindungan keanekaragaman hayati 
yang mencakup kawasan hutan dan luar kawasan hutan dari 
gangguan dan pengrusakan.  Oleh karena itu, Pemerintah Desa 
Aik Bual bertanggung-jawab mengawal kegiatan perlindungan 
tersebut dengan cara:

 Penyusunan rencana program untuk menjaga dan 1. 
meningkatkan daya dukung lingkungan dalam tata air 
yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDes);
Penetapan kawasan yang perlu dijaga dan ditingkatkan daya 2. 
dukung tata airnya;
Penyebar-luasan informasi kepada masyarakat; dan3. 
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat secara rutin.4. 

Proses implementasi peraturan desa yang sampai saat ini telah c. 
berjalan yaitu setiap warga yang mengajukan permohonan 
nikah (NA), keterangan lahir, kartu tanda penduduk (KTP) harus 
menanam dan memelihara tumbuhan sekurang-kurangnya 
2 (dua) tanaman di lokasi sesuai Keputusan Kepala Desa.  
Masyarakat Desa Aik Bual juga didorong untuk melakukan 
pengayaan tanaman dengan memperbanyak jenis dan jumlah 
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tanaman di lahan kritis, sekitar mata air, sempadan sungai, 
kawasan embung, dan atau ruang terbuka hijau.  Pemerintah 
Desa melakukan pemantauan hasil pemeliharaan tanaman.  
Lokasi penanaman dalam perlindungan keanekaragaman 
hayati di lahan publik/umum berdasarkan hasil keputusan 
Kepala Desa diantaranya :

Area publik sepanjang jalan Desa Aik Bual,1. 
Area pemakaman,2. 
Kawasan Embung Bual (Rapin),3. 
Kawasan mata air Nyeredep,4. 
Area bantaran sungai,5. 
Area publik, diantaranya; halaman masjid, sekolah/6. 
madrasah, kantor desa, dan puskesmas pembantu,
Kawasan hutan.7. 

Lokasi penanaman dalam perlindungan keanekaragaman hayati 
di lahan milik, diantaranya; lahan kebun dan sawah dengan status 
lahan milik.  Jenis tanaman yang harus ditanam dalam rangka 
perlindungan keanekaragaman hayati, diantaranya: Beringin 
(Fiscus sp), Mahoni (Swietenia mahagony), Goak (Ficus fistulosa), 
Rajumas (Duabanga mollucana), Durian (Durio zibethinus), 
Manggis (Garcinia mangostana L), Klokos Udang (Syzygium 
javanica),  Udu (Litsea cubeba), Kenanga (Cananga odorata), Jukut 
(Syzygium polyanthum), dan Saropan (Macaranga tanrius). 
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6.5 Inisiasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS  

Sejak tahun 2014 sampai saat ini Perda tentang Pengelolaan DAS 
di Provinsi NTB sedang berproses, yang dalam penyusunannya 
di dukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB, BPDAS DMY, dan 
FFI-IP.  Draft Perda yang sudah masuk dalam Program Legislasi 
Peraturan Daerah (Prolegda) ini, telah melalui beberapa tahapan 
kegiatan: penyusunan naskah akademik, pembahasan internal 
tim, workshop dan konsultasi publik yang melibatkan unsur para 
pihak terkait.  Prinsip yang dimuat dalam Perda pengelolaan DAS 
NTB adalah menjadi payung kebijakan untuk mewadahi proses 
pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dari hulu sampai 
hilir, yang diselaraskan dengan rencana tata ruang, dan rencana 
program jangka panjang dan jangka menengah di NTB. 

Pemikiran ke depan terkait dengan DAS Renggung adalah bagaimana 
mempertahankan apa yang masih baik, dan memperbaiki apa 
yang belum baik. Apa yang masih baik berhubungan dengan 
sumberdaya alamnya yang memiliki keanekaragaman flora dan 
fauna cukup beragam dan khas, tidak hanya menarik secara 
estetika, tetapi juga telah bernilai menciptakan harmonisasi alam 
yang khas di wilayah hulu, tengah, dan hilir.  Apa yang belum baik 
adalah terkait dengan fakta bahwa potensi sumberdaya alam 
yang ada di DAS Renggung semakin rentan dengan penurunan 
daya dukung, akibat adanya tekanan berbagai kepentingan yang 
melalaikan keberlanjutan masa depan. Bisakah kecenderungan 
yang tidak baik ini dicegah atau setidaknya dikurangi ? Tentu tidak 
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mudah memang, namun akan menjadi lebih mudah jika semua 
pihak mengambil tanggung-jawab tersebut.   

Mestinya kita sepakat bahwa untuk melihat dan mengukur 
DAS menjadi lebih baik, satu indikator penting adalah semakin 
meningkatnya kualitas sumberdaya air.  Oleh karena itu, muara 
dari berbagai program dan tindakan seharusnya mengarah 
kesitu.  Maka agar program dapat berjalan selaras, tidak tumpang 
tindih, menempatkan posisi dan  peran para pihak sesuai dengan 
proporsi dan kapasitasnya adalah hal penting. Siapa melakukan 
apa, adalah bagian pertanyaan untuk menempatkan setiap unsur 
bertindak sesuai dengan ruangnya tersebut. Dan kolaborasi 
adalah salah satu instrumen perekat yang bisa menjembatani 
komunikasi dan koordinasi para pihak, agar program dan kegiatan 
berjalan lebih efektif. 

Disahkannya Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu 
(RPDAST) di DAS Renggung oleh Bupati Lombok Tengah, setidaknya 
mengisyaratkan lahirnya sebuah komitmen dan kemauan kuat, 
untuk mengelola DAS Renggung sebagai sebuah kawasan strategis 
yang layak dan sangat bernilai untuk masa sekarang dan masa 
akan datang. Kata terpadu berarti menekankan kuatnya prinsip 
kolaboratif, keselarasan dan partisipatif dalam mengelola DAS.  
Namun lahirnya sebuah dokumen perencanaan seperti halnya 
Pengelolaan DAS terpadu di atas, selalu akan dipertanyakan, 
“bagaimana tindak lanjut implementasinya ?” Sangat disayangkan 
jika pada saat perumusan diawali dengan motivasi yang begitu 
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kuat,  namun ternyata mandul dalam implementasinya. Maka 
tantangan dan yang prioritas saat ini adalah mendorong dan 
berperan aktif menjadikan dokumen tersebut sebagai salah satu 
sumber referensi perencanaan dan pengelolaan DAS Renggung, 
tentu saja sesuai dengan proporsi dan kapasitas para pihak.



BAB 7
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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BAB 7
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7.1 Makna Pemberdayaan  

Pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang 
menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. 
Terdapat 2 kecenderungan proses pemberdayaan, yaitu: pertama 
adalah proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses 
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, 
atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih 
berdaya.  Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset 
material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka 
melalui organisasi.  Kecenderungan proses dapat pula disebut 
sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.  Kedua 
adalah kecenderungan sekunder yang lebih menekankan melalui 
proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan 
individu untuk mengontrol lingkungannya.  Agar kecenderungan 
primer dapat terwujud, maka harus melalui kecenderungan 
sekunder terlebih dahulu.  Pemberdayaan juga berarti pembagian 
kekuasaan yang adil (equitabel sharing of power) sehingga 
meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang 
lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan 
hasil-hasil pembangunan.  Sedangkan dari perspektif lingkungan, 
pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap 
sumberdaya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan 
(Dirjen PHKA 1999 dalam Rianto 2005).
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Sementara itu Rapport (1984), mengemukakan bahwa 
pemberdayaan (empowerment) adalah cara meningkatkan 
kemampuan masyarakat (community) dan kelembagaan 
(organisasi) sehingga mampu menguasai atau berkuasa untuk 
menentukan arah kehidupannya.  Ini berarti juga penciptaan suatu 
iklim yang kondusif agar masyarakat dapat mendayagunakan 
sumberdaya yang tersedia dan potensi masyarakat secara optimal 
untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan keberadaannya 
dalam kehidupan bermasyarakat.  Lebih lanjut Chambers 
(1987), menegaskan bahwa paradigma baru pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat mencakup 4 (empat) aspek, 
yakni: 1) people centered, 2) participatory, 3) empowering, and 
4) sustainable. Sementara itu, Parson et al (1994) menekankan 
pentingnya masyarakat menguasai keterampilan, pengetahuan, 
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan 
dirinya dan masyarakat sekitarnya yang menjadi bagian dari 
tanggung-jawab sosialnya. Berkenaan dengan DAS Renggung, 
pemberdayaan masyarakat berarti mengoptimalisasikan 
partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan DAS Renggung. 

7.2 Mengapa Perlu Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah DAS 
Renggung

Implementasi Pengelolaan DAS Terpadu Renggung akan sia-sia 
bila hal tersebut tidak disertai dengan upaya pemberdayaan 
masyarakat.  Kegiatan pemberdayaan ini dapat meliputi 
peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam 
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mengelola sumberdaya alam di wilayah DAS Renggung.  Di 
sisi lain, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam 
kegiatan konservasi dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat 
juga meningkat.  Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan 
pengelolaan DAS Renggung berkelanjutan secara partisipatif, 
maka masyarakat khususnya yang berdomisili di sepanjang DAS 
Renggung (mulai dari hulu hingga hilir) harus dapat diberdayakan 
secara optimal.

Selama ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS 
Renggung masih belum optimal, hanya orang-orang tertentu saja 
yang terlibat, itupun hanya sebatas kegiatan tertentu dan bermotif 
ekonomi. Beberapa faktor penyebab masih kurangnya partisipasi 
masyarakat, terutama dalam perlindungan kawasan konservasi 
DAS Renggung, antara lain: (1) masih kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, khususnya 
kawasan konservasi dan daerah tangkapan air (catchment area); 
(2) lemahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya keterlibatan 
dan partisipasi mereka dalam pengelolaan DAS Renggung, kecuali 
ada insentif ekonomi (masih membutuhkan pamrih ekonomi); (3) 
akses masyarakat untuk ikut mengelola kawasan DAS Renggung 
masih terbatas; dan (4) kurangnya tenaga fasilitator yang 
menginisiasi dan mengkoordinir kegiatan.

Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah 
DAS Renggung, semua aspek idealnya harus ditangani secara 
komprehensif, yaitu: (1) aspek biofisik, (2) aspek sosial-ekonomi 
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-budaya, dan (3) aspek kelembagaan dan kebijakan.  Ketiga 
aspek ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling 
mempengaruhi sehingga keberhasilan program pemberdayaan 
masyarakat di wilayah  ini sangat tergantung pada penanganan 
ketiga aspek diatas. Dalam pemberdayaan, tidak cukup hanya 
ditangani salah satu aspek saja, melainkan semua aspek harus 
dibenahi secara komprehensif.  Meskipun demikian, nampaknya 
aspek ekonomi perlu mendapat prioritas yang lebih karena 
selama ini partisipasi masyarakat sangat tergantung pada pamrih 
ekonomi (insentif ekonomi). 

7.3 Tahapan dan Input Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 
DAS Renggung  

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan 
adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses 
instan”.  Oleh karena itu, sebagai sebuah proses, pemberdayaan 
mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu: 
(1) Tahap penyadaran; pada tahap ini target yang hendak 

diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian 
penyadaran bahwa mereka berhak untuk mempunyai 
sesuatu,

(2) Tahap pengkapasitasan (capacity building); untuk dapat 
diberikan daya atau kuasa maka yang bersangkutan harus 
mampu terlebih dahulu,

(3) Tahap pendayaan (empowerment); kepada target diberikan 
daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, sesuai dengan 
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kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Tahapan inilah yang dilakukan berkenaan dengan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah DAS Renggung (Gambar 7.1.).

Pada tahap penyadaran, target sasaran diberi “pencerahan” dalam 
bentuk pemberian pemahaman secara utuh akan pentingnya 
melestarikan kawasan konservasi/daerah tangkapan air (cathment 
area).  Memang selama ini masyarakat mengetahui pentingnya 
keberadaan hutan, akan tetapi belum memahami sepenuhnya 
manfaat tidak langsung (indirect benefit) serta keterkaitan hutan 
dengan kehidupan di sekitarnya sehingga pengetahuannya 
itu tidak seiring atau sinergis dengan sikap dan tindakan.    Hal 
tersebut tercermin dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

 

 

   

                       

 

Penyadaran 
Peningkatan 

Kapasitas Pendayaan 
DAS Renggung 
Lestari-Masyarakat 
Sejahtera  

Gambar 7.1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 
DAS Renggung (dimodifikasi dari Wrihatnolo 
dan Dwidjowijoto 2007).
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kegiatan pelestarian hutan, mereka selalu mengharapkan insentif 
ekonomi langsung berupa materi dari apa yang dilakukan. 

Sasaran dari kegiatan penyadaran ini adalah masyarakat yang 
berdomisili di wilayah DAS Renggung, meliputi; bapak-bapak, ibu-
ibu rumah tangga, dan generasi muda.  Penyadaran ini dilakukan 
baik melalui pendekatan individual maupun pendekatan 
kelompok.  Pendekatan individual dilakukan dengan cara diskusi 
dan dialog informal, sedangkan pendekatan kelompok dilakukan 
melalui penyuluhan dan diskusi kelompok.  Disamping itu, 
penyadaran lingkungan juga dapat dilakukan melalui pemutaran 
film tentang lingkungan dan pameran foto-foto bertemakan 
kerusakan lingkungan.

Salah satu bentuk penyadaran yang dilakukan Lembaga 
Tranform (mitra FFI-IP dalam pengelolaan DAS Renggung) adalah 
kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka 
pengembangan agroforestri dan biodiversity ecosystem services 
(BES) di DAS Renggung Kabupaten Lombok Tengah.  Kegiatan ini 
dilaksanakan di 6 (enam) desa, diantaranya; Desa (Aik Bual, Setiling, 
Wajageseng, Loang Maka, Selebung Rembige, dan Sukaraja).  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 
dihadapi kelompok tani dalam menjalankan aktivitas kelompok 
serta membangun kesepakatan dengan anggota kelompok tani 
mengenai pengembangan agroforestri dan BES di Kawasan Hulu 
(Desa Aik Bual, Desa Setiling, dan Desa Wajageseng), Kawasan 
Tengah (Desa Selebung Rembige, dan Desa Loang Maka), dan 
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Kawasan Hilir (Desa Sukaraja).

Berdasarkan pemantauan di lapangan, nampak bahwa kegiatan 
penyadaran ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.  
Masyarakat mengakui mendapatkan pemahaman dan penyadaran 
akan pentingnya pelestarian lingkungan (khususnya di wilayah DAS 
Renggung) sehingga dapat menopang kehidupan mereka secara 
berkelanjutan.  Adapun pokok bahasan (materi) yang didiskusikan 
dalam rangka memberikan pemahaman dan penyadaran akan 
pentingnya menjaga kelestarian hutan.  Materi-materi dimaksud,  
antara lain: (1) manfaat hutan sebagai penghasil kayu dan bukan 
kayu, (2) hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon atau 
penyeimbang iklim mikro (menjaga pemanasan global), (3) 
pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat (biodiversity 
and habitat preservation), (4) obyek ekowisata dan rekreasi 
alam (ecotourism and recreation), (5) manfaat fungsional hutan 
sebagai pencegah banjir dan badai, serta (6) manfaat hutan 
sebagai perlindungan terhadap siklus air dalam Daerah Aliran 
Sungai (DAS), dan pengendalian erosi (watershed protection and 
erosion control).

Pada tahapan kedua, yaitu peningkatan kapasitas dilakukan 
berbagai bentuk kegiatan yang mengarah kepada peningkatan 
kemampuan masyarakat dalam mengelola kawasan.  Dalam hal 
ini dilakukan penguatan kapasitas kelola usaha, kapasitas kelola 
kawasan, dan kapasitas kelembagaan.  Jenis dan bentuk kegiatan 
berkenaan dengan peningkatan kapasitas ini akan dibahas dalam 
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sub bab tersendiri.

Tahapan ketiga adalah memberikan daya atau kemampuan kepada 
masyarakat.  Dalam hal ini untuk menindaklanjuti peningkatan 
kapasitas masyarakat, maka dilakukan pendayaan melalui 
pengembangan usaha sesuai dengan kapasitas, keterampilan, dan 
peluang usaha yang tersedia.  Beberapa kegiatan yang berkenaan 
dengan pendayaan masyarakat di kawasan DAS Renggung, antara 
lain:

1) Pemberian bantuan peralatan untuk Kelompok Permata berupa 
kano.  Kano ini dioperasikan di Embung Bual sebagai salah satu 
tambahan daya tarik kawasan ini sebagai obyek wisata.  Kano ini 
disewakan kepada para pengunjung yang datang berwisata ke 
kawasan ini sebagai salah satu sumber penerimaan Kelompok 
Permata.  Penerimaan ini selain digunakan untuk pembiayaan 
pengelolaan atau pemeliharaan kawasan, juga menjadi modal 
bagi Kelompok Permata.  Diharapkan dengan berkembangnya 
kawasan wisata Embung Bual ini, akan tumbuh dan 
berkembangnya usaha ekonomi masyarakat, seperti; warung 
makan, lokasi parkir, dan perkembangan PKL lainnya.  Semua 
ini akan berimplikasi pada dinamisasi dan mobilisasi sektor 
ekonomi kawasan melalui dampak pengganda (multiplier 
effect) ekonomi kawasan,

2) Bantuan bibit kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk 
tujuan ganda, yaitu, tujuan ekologi dan ekonomi.  Tujuan 
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ekologi adalah untuk menghijaukan lahan-lahan terbuka 
sehingga secara ekologi akan memperbaiki kondisi lingkungan 
wilayah DAS Renggung.  Sementara itu, secara ekonomi akan 
memberikan penghasilan ekonomi kepada para pengelolanya.

7.4  Penguatan Kapasitas Masyarakat

Setelah dilakukan penyadaran, tahap berikutnya dari 
pemberdayaan masyarakat di wilayah DAS Renggung adalah 
peningkatan kapasitas (capacity building).  Dalam hal ini, 
dilakukan peningkatan kemampuan target sasaran baik secara 
individual maupun kelompok.  Peningkatan kapasitas individual, 
antara lain; dilakukan melalui kegiatan pelatihan keterampilan 
dan manajemen usaha.  Sementara itu, peningkatan kapasitas 
kelompok atau organisasi target sasaran, antara lain; dilakukan 
melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kelompok 
usaha. 

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan berkenaan dengan 
peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan DAS 
Renggung, antara lain: pelatihan agroforestri, pelatihan KUB, dan 
pelatihan untuk Kelompok Permata.

7.4.1 Pelatihan Agroforestri

Pelatihan Agroforestri dan Biodiversity Ecosystem Services (BES) 
dlaksanakan selama 2 (dua) hari di masing-masing desa program 
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pengembangan model agroforestri dan BES di Kawasan DAS 
Renggung Kabupaten Lombok Tengah.  Metode yang digunakan 
dalam pelatihan ini, yaitu; dengan metode presentasi materi, 
diskusi, simulasi, dan praktik langsung terhadap materi yang 
disampaikan.  Tingkat partisipasi peserta selama pelatihan 
agroforestri dan BES cukup baik, hal ini terlihat dari banyaknya 
peserta yang menghadiri kegiatan pelatihan di setiap desa dan 
mengikutinya hingga akhir acara.  Selain tingkat kehadiran, 
selama pelaksanaan pelatihan, peserta secara aktif bertanya dan 
berdiskusi dengan narasumber.

Foto 7.1. Suasana Pelatihan Agroforestri.
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Selain aktif bertanya, peserta dalam pelatihan ini juga aktif dalam 
memberikan pendapat dan solusi terhadap berbagai masalah-
masalah yang dihadapi disekitar mereka, khususnya terkait 
berbagai materi yang disampaikan dalam pelatihan ini.  Timbulnya 
keberanian peserta dalam mengeluarkan ide-ide tersebut, 
tidak lepas dari kreatifitas narasumber dalam menyampaikan 
materi pelatihan, berbagai teknik penyampaian oleh beberapa 
narasumber mampu membuat suasana pelatihan yang santai, 
kondusif, dan efektif sehingga peserta merasa nyaman dan senang 
dalam berdiskusi.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini, meliputi:
1) Pengetahuan teknik agroforestri dan teknik budidaya 

tanaman,
2) Analisis ekonomi pada model agroforestri,
3) Pengetahuan teknik konservasi lahan, 
4) Pengetahuan perubahan iklim, dan
5) Pembuatan pupuk organik dan pengembangbiakan EM4 

(pupuk cair).

Hasil pelatihan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Petani dalam Penerapan Teknik 
Agroforestri

Hasil dari pelatihan teknik agroforestri ini, yaitu; peserta mampu 
meningkatkan teknik budidaya tanaman yang baik, mulai dari; 
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persiapan lahan, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan tanaman 
dan menentukan berbagai jenis tanaman kayu-kayuan dengan 
tanaman pangan dan MPTs maupun peternakan, serta perikanan.  
Penerapan pola agroforestri di setiap desa dilakukan berdasarkan 
kondisi tanah dan iklim daerah sekitar sehingga peserta mampu 
meningkatkan pendapatannya secara keberlanjutan.

Di kawasan hulu, yang didominasi oleh lahan kebun dapat diterapkan 
pola agroforestri sistem agrosilvopastura.  Agrosilvopastura, 
yaitu sistem agroforestri dengan mengkombinasikan antara 
tanaman tahunan, tanaman pangan, MPTs, dan peternakan 
dalam satu lahan pertanian.  Untuk kawasan tengah dan hilir 

Foto 7.2. Penerapan Agroforestri di Sawah. 
 

Foto 7.2. Penerapan Agroforestri di Lahan Sawah.
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yang didominasi oleh lahan sawah dapat diterapkan kombinasi 
tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTs di pematang sawah.  
Bila adanya ketersediaan air yang melimpah di sekitar lahan, 
peserta dapat membuat kolam sehingga dapat memberikan 
pendapatan tambahan atau setidak - tidaknya mengurangi biaya 
rumah tangga petani untuk membeli lauk.

2. Peningkatan Pengetahuan Petani dalam Menganalisis Nilai 
Ekonomi Lahan Agroforestri

Peningkatan pengetahuan peserta dalam melakukan analisis 
ekonomi agroforestri sangat diperlukan sebagai pedoman peserta 
dalam mengembangkan agroforestri.  Dalam pelatihan ini, peserta 
mampu menghitung besar-kecilnya biaya yang dikeluarkan petani 
untuk mendapatkan pendapatan maksimal.  Peserta sudah 
mulai mampu untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang bisa 
diefisiensikan dalam pengelolaan agroforestri berdasarkan pola-
pola agroforestri yang dikembangkan di masing-masing desa.

3.  Peningkatan Pengetahuan Petani dalam Konservasi Lahan

Dari hasil pelatihan, peserta mampu memahami konsep konservasi 
lahan sebagai upaya perlindungan lahan dari erosi sehingga tetap 
terjaga kesuburan dan melindungi sumberdaya air.  Ada beberapa 
teknik konservasi yang peserta dapat terapkan di masing-masing 
desa.  Untuk wilayah hulu (Desa Aik Bual, Desa Setiling, dan 
Desa Wajageseng) yang didominasi oleh lahan kebun yang cukup 
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padat oleh tanaman kayu memiliki risiko erosi yang lebih kecil 
jika dibandingkan dengan kawasan tengah, dan hilir, seperti; 
Desa Loang Maka, Desa Selebung Rembiga, dan Desa Sukaraja 
yang didominasi oleh lahan sawah dan kebun yang lebih terbuka 
sehingga risiko terjadinya erosi lebih besar.  Selain banyaknya 
tanaman sebagai tutupan lahan, tingkat kemiringan pun menjadi 
faktor penyebab terjadinya erosi.  Untuk lahan dengan kemiringan 
> 450, yang berisiko terjadinya erosi dan longsor, dapat dilakukan 
pencegahan secara vegetatif yaitu dengan melakukan penanaman 
pohon sebagai pengikat tanah.

4.  Peningkatan Pengetahuan Petani dalam Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan terbesar 
dan terhangat saat ini, dimana hampir di semua penjuru dunia 
mengkampanyekan perlindungan lingkungan sebagai upaya 
mencegah perubahan iklim, tidak terkecuali negara - negara 
berkembang seperti Indonesia.  Dampak-dampak dari perubahan 
iklim yang telah dirasakan oleh umat manusia seperti mencairnya 
tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang 
berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir 
besar-besaran, coral bleaching, dan gelombang badai besar.

Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman terkait 
konsep dari perubahan iklim secara sederhana.  Hasilnya, peserta 
sudah mulai mengetahui apa itu pemanasan global, mampu 
mengidentifikasi penyebab terjadinya pemanasan global, peserta 
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mampu mengidentifikasi berbagai dampak yang telah dirasakan 
peserta terhadap lingkungan sekitarnya selama ini, seperti; 
musim penghujan dan suhu yang tidak menentu, meningkatnya 
serangan hama penyakit pada pertanian, banjir dan longsor di 
beberapa desa serta kekeringan yang melanda beberapa desa, 
khususnya di kawasan tengah dan hilir DAS Renggung.

Setelah peserta mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi, 
peserta juga telah mampu merumuskan ide-ide bagaimana 
penanggulangan atau mengurangi dampak dari perubahan iklim, 
setidaknya untuk lingkungan sekitar mereka.  Salah satu upaya 
yang dicanangkan adalah dengan melakukan penanaman pohon 
sebagai penghasil oksigen (O2) dan penghasil sumber mata air 
tanah, mengubah kebiasaan petani untuk membakar lahan 
pertaniannya, mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan tidak 
melakukan penebangan kayu hutan secara ilegal khususnya di 
wilayah hulu.

5.  Peningkatan Pengetahuan Petani Membuat Pupuk 
Organik

Pembuatan pupuk organik sebagai salah satu upaya untuk 
mengurangi ketergantungan petani dalam menggunakan pupuk 
kimia.  Seperti yang diketahui bersama, penggunaan pupuk 
kimia merupakan salah satu penyumbang terjadinya pemanasan 
global dan juga menurunkan tingkat kesuburan tanah.  Dalam 
pelatihan ini, peserta dilatih pembuatan pupuk organik dengan 
memanfaatkan berbagai bahan organik yang ada di sekitar mereka 
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seperti memanfaatkan kotoran sapi.

Pelatihan pembuatan pupuk ini dilakukan dengan metode 
praktik langsung, dimana peserta secara aktif melakukan praktik 
mulai dari penyiapan alat dan bahan, pengukuran komposoisi 
bahan, hingga proses pengadukan adonan sehingga menjadi 
pupuk organik yang berkualitas.  Dari hasil pelatihan ini, peserta 
mampu membuat pupuk organik secara berkelompok maupun 
perorangan.

Satu minggu setelah praktik pembuatan pupuk organik, telah 
terlihat hasilnya, yaitu; dengan ditandai adanya perubahan 
warna adonan yang dari coklat menjadi coklat kehitam-hitaman 
dan hilangnya aroma bau kotoran sapi.  Dengan demikian, pupuk 
kompos berhasil dibuat oleh peserta dan pupuk dapat digunakan 

Foto 7.3. Praktik Pembuatan Pupuk Organik (Kompos) dan  
Pengembangbiakan EM4 (Pupuk Cair). 

 

Foto 7.3. Praktik Pembuatan Pupuk Organik (Kompos) dan 
Pengembangbiakan EM4 (Pupuk Cair).
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untuk memupuk tanaman petani.

Selain pembuatan pupuk organik, peserta juga dilatih bagaimana 
mengembangbiakan EM4, hasilya peserta berhasil membuat 
EM4 dengan baik.  Keberhasilan pengembangbiakan EM4 
ditandai dengan aroma khas EM4 dan tidak berbau terasi 
udang lagi.  Setelah 1 (satu) minggu adonan pengembangbiakan 
EM4 difermentasi tanpa udara (ember tertutup rapat) dengan 
perlakuan 2 (dua) kali seminggu adonan diaduk hingga rata 
dan jadilah EM4 hasil pengembangbiakan.  Sebanyak 1 (satu) 
liter EM4 dapat dikembangbiakan menjadi 10 (sepuluh) liter 
EM4 pengembangbiakan, sehingga menjadi peluang usaha bagi 
peserta pelatihan mengingat banyaknya manfaat dari EM4.

7.4.2  Pelatihan KUB 

Pelatihan pengolahan hasil berbasis rumah tangga bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kelompok 
wanita tani (KWT) dalam pengolahan produk yang bahan bakunya 
berasal dari produksi petani sehingga dari kegiatan pelatihan ini 
akan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam rangka 
peningkatan pendapatan keluarga.  Kegiatan pelatihan Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) dilakukan di 6 (enam) desa, yaitu: Desa (Aik 
Bual, Setiling, Wajageseng, Selebung Rembiga, Loang Maka, dan 
Sukaraja).  Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada setiap 
desa.  Kegiatan ini melibatkan 144 orang anggota yang terbagi 
menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu: KUB “Anjum” Desa Aik Bual 
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(30 orang), KUB “Bareng Maju” Desa Wajageseng (33 orang), 
KUB “Patuh Angen” Desa Setiling (20 orang), KUB “Mawar” Desa 
Loang maka (21 orang), KUB “Ceria” Desa Selebung Rembiga (20 
orang), dan KUB “Gemar Karya” Desa Sukaraja (20 orang).

Jenis pelatihan disajikan pada Tabel 7.1., dilakukan berdasarkan 
hasil diskusi dengan kelompok dan disesuaikan dengan potensi 
ketersediaan bahan baku serta pemasaran.  Tahapan kegiatan, 
meliputi; penyiapan bahan baku, pengolahan produk sampai pada 
pengemasan.  Kegiatan pelatihan pengolahan hasil pertanian 
difasilitasi oleh pengrajin atau pengusaha yang bergerak langsung 
dalam pengolahan hasil pertanian berdasarkan produk yang 
dihasilkan selama ini.

Foto 7.4.  Hasil Pengembangbiakan EM4. 

 

Foto 7.4.  Hasil Pengembangbiakan EM4.
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Kelompok saat ini telah 1 (satu) tahun sejak kelompok terbentuk 
melakukan produksi pengolahan hasil pertanian dengan 
skala rumah tangga.  Kemajuan usaha mulai terlihat dengan 
pemasaran yang semakin berkembang.  Harapan dari kegiatan 
pelatihan adalah dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan 
kelompok wanita yang tergabung dalam KUB dalam pengolahan 
hasil pertanian berskala rumah tangga sehingga peserta mampu 
membuat produk olahan serta mampu mengembangkan usaha 
pengolahan hasil serta memasarkan produk olahan dan mampu 
meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Tabel 7.1. Jenis Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian berbasis 
Rumah Tangga di DAS Renggung Kabupaten Lombok 
Tengah.

No. Desa Jumlah 
Peserta

Jenis
Pelatihan

1 Aik Bual 30 Pembuatan dodol nangka, dodol pisang, rengginang, 
bumbu kripik, pisang crispy 

2 Setiling 20 Pembuatan dodol nangka, dodol pisang, rengginang, 
bumbu kripik, pisang crispy, kerupuk jagung

3 Wajageseng 33 Pembuatan ayaman nampan (nampan), tikar, keranjang 
dan anyaman lainnya

4 Loang Maka 21 Pembuatan dodol nangka, dodol pisang,nugget ayam,  
rengginang ubi dan singkong, bumbu kripik, pisang crispy, 

kerupuk jagung

5 Selebung Rembiga 20 Pembuatan dodol nangka, dodol pisang, rengginang ubi 
dan singkong, bumbu kripik

6 Sukaraja 20 Pembuatan dodol nangka, dodol pisang, rengginang ubi 
dan singkong, bumbu kripik, pisang crispy, kerupuk jagung
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Partisipasi dan hasil pelatihan pada masing-masing lokasi (desa), 
adalah sebagai berikut:

1)  Pelatihan “KUB Anjum” Desa Aik Bual 
Dalam pelaksanaan pelatihan ini peserta cukup aktif dalam 
sesi diskusi maupun dalam melakukan praktik pengolahan.  
Sebelumnya peserta tidak pernah mendapatkan informasi 
tentang hygiene sanitasi dan pembuatan Produk Industri Rumah 
Tangga (PIRT).  Peserta sangat antusias dalam bertanya mengenai 
pentingnya menjaga produk olahan agar tetap higienis, serta apa 
saja yang dibutuhkan dalam membuat PIRT.  Peserta mengikuti 
kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir kegiatan.

Produk Bumbu Jajan oleh Kelompok 
Wanita Tani Desa Aik Bual

Produk Dodol Nangka oleh Kelompok 
Wanita Tani Desa Aik Bual

Produk Dodol Pisang oleh Kelompok 
Wanita Tani Desa Aik Bual

Produk Stik Bayam oleh Kelompok 
Wanita Tani Desa Aik Bual
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Berdasarkan data terakhir, pada KUB Anjum, masing-masing 
anggota kelompok yang selalu aktif membuat olahan makanan 
mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 200.000,-/bulan 
dari hasil penjualan produk.  Hal ini dinilai cukup besar untuk 
Desa Aik Bual dan inipun menjadi penyemangat bagi anggota 
kelompok setidaknya dengan mereka bergabung dan ikut serta 
selalu membuat jajan.  Selain fokus pada usaha pembuatan 
aneka makanan, Kelompok Anjum juga mempunyai unit usaha 

Produk Rengginang Singkong oleh 
Kelompok Wanita Tani Desa Aik Bual

Produk Pisang oleh Kelompok Wanita 
Tani Desa Aik Bual

Produk Rengginang Ubi Ungu oleh 
Kelompok Wanita Tani Desa Aik Bual

Produk Pisang Crispy oleh Kelompok 
Wanita Tani Desa Aik Bual

Foto 7.5. Berbagai Produk Olahan oleh Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) Anjum Desa Aik Bual.
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pembuatan gula aren dan gula semut.    Berdasarkan informasi 
pada bulan Februari 2015, setiap bulan diharapkan sekitar 2 (dua) 
kwintal gula semut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen.  Salah satu konsumen yang juga seringkali memesan 
produk gula semut dari Desa Aik Bual adalah Bupati Lombok 
Tengah (H. Suhaili).  Sebagai informasi, Kelompok Anjum menjual 
rata-rata 5-10 kg/bulan/orang dengan harga @ Rp 40.000,-.  
Omset penjualan masing-masing anggota sebesar Rp 400.000,-/
bulan.

2)  Pelatihan KUB “Bareng Maju” Desa Wajageseng
KUB “Bareng Maju” terbentuk sejak tahun 2013 yang difasilitasi 
pembentukannya oleh Lembaga Transform.  Kelompok ini fokus 
pada kegiatan produksi bambu olahan, diantaranya; keranjang 
buah, nampan (kleong), tikar, dan aneka produk berbahan baku 
bambu lainnya.  Lembaga Transform melalui dukungan FFI-IP 
telah melakukan pelatihan kepada kelompok sejak tahun 2013 
dan 2014 serta telah memberikan bantuan berupa alat produksi 
kepada masing-masing anggota kelompok, diantaranya; pisau, 
gergaji, dan parang.  Sampai saat ini, KUB “Bareng Maju” telah 
menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Bambu Lombok Tengah 
(APBL) dimana dalam kepengurusan APBL, Ketua KUB “Bareng 
Maju” menjadi salah satu pengurus.  Selain mendapatkan 
pendampingan dari lembaga Transform, KUB Bareng Maju juga 
telah menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha kerajinan 
bambu baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur dalam 
pemasaran produksi.  Kerjasama dengan pengusaha Loyok 
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(Lombok Timur), diantaranya; menyangkut pemasaran kerajinan 
keranjang, dan nampan (kleong).  Sebagai informasi, produksi 
keranjang dan nampan (kleong) selalu laku terjual.    Setiap minggu 
tidak kurang dari 40 unit keranjang dari masing-masing anggota 
selalu diambil oleh pembeli.  Setiap hari, anggota kelompok 
dapat membuat sampai 8 (delapan) unit keranjang.  Harga yang 
diambil per unit sebesar Rp. 4.000,-/buah.  Rata-rata pendapatan 
pengrajin dengan memproduksi keranjang perhari sebesar Rp. 
32.000,-.  Nilai ini memang masih sangat rendah namun untuk 
menaikkan harga tersebut juga sangat sulit karena pembeli atau 
pengusaha akan menerima produksi pengrajin dengan harga 
tersebut. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Transform 
adalah memfasilitasi KUB untuk mendapatkan perhatian Dinas 
Perindustrian, Koperasi dan UKM Lombok Tengah.  Selain itu juga 
dilakukan peningkatan keterampilan kelompok terutama untuk 

Foto 7.6. Pelatihan Pengolahan Kerajinan Bambu pada 
kelompok Usaha Bersama (KUB) Bareng Maju 
Desa Wajageseng.
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produk anyaman bambu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.  
Untuk itu, maka kelompok harus difasilitasi pelatihan secara rutin 
minimal 2 (dua) kali setahun.  Dalam rangka membuka peluang 
mendapatkan akses permodalan dari LKM maupun perbankan 
maka usaha KUB Bareng Maju harus produktif dan menjanjikan 
dalam pengembalian kredit/pinjaman.  Untuk itu, maka kelompok 
harus mendapatkan pendampingan serta permintaan produk 
(pemasaran) yang semakin meningkat.  Pemerintah daerah harus 
didorong meningkatkan kepedulian terhadap kelompok usaha 
kecil. Untuk itu upaya yang dilakukan dengan cara mengajukan 
proposal yang berkaitan dengan pendampingan dan pelatihan 
untuk peningkatan keterampilan anggota Kelompok Usaha 
Bersama “Bareng Maju”.

Sampai saat ini, KUB “Bareng Maju” masih memproduksi 
kerajinan anyaman bambu untuk pemesanan pengusaha dan 
dipasarkan sampai ke berbagai lokasi pasar di Kabupaten Lombok 
Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram.  Jumlah 
anggota KUB Bareng Maju sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan 
produksi rata - rata 120 keranjang perminggu yang dijual kepada 
pengusaha.  Omset kelompok perminggu mencapai Rp. 500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah).  

3)  Pelatihan KUB “Mawar” Desa Loang Maka
Jenis pelatihan yang dilakukan berdasarkan keinginan dan potensi 
pemasaran yang dilakukan oleh kelompok.  Proses pelatihan 
dimulai dengan penyampaian materi dari masing-masing 
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narasumber/pelatih yang berasal dari Kelompok Anjum yang telah 
memiliki keterampilan membuat aneka makanan.  Dalam setiap 
sesi praktik, peserta di bagi menjadi 2 (dua) kelompok.  Masing-
masing kelompok mengolah produk yang berbeda berdasarkan 
pembagian kelompok yang telah disepakati.

Berbagai jenis olahan dihasilkan pada pelatihan ini, antara lain; 
bumbu jajan rasa manis, bumbu jajan rasa udang, rengginang 
ubi, rengginang singkong, stik, pisang crispy, dodol nangka, dan 
dodol pisang.  Dengan membuat bumbu jajan sendiri peserta 

Foto 7.7. Pelatihan Pengolahan Hasil di KUB “Mawar” 
Desa Loang Maka.
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pelatihan dapat mengkombinasikan rasa sesuai dengan selera 
konsumen.  Selain itu, biaya produksi juga dapat ditekan karena 
dengan menggunakan bumbu jajan buatan sendiri jauh lebih 
ekonomis daripada yang dijual di pasaran.  Peserta pelatihan juga 
termotivasi dalam membuat produk olahan secara berkelompok 
maupun dicoba sendiri-sendiri. Dari diskusi yang dilakukan 
dengan peserta pelatihan, mereka berharap akan terus dilakukan 
pendampingan terutama dalam pemasaran produk (Foto 7.8.).

Produk Aneka Makanan oleh KUB 
”Mawar” Desa Loang Maka.

Produk Bumbu Balado oleh KUB 
”Mawar” Desa Loang Maka.

Produk Ayam Kentaki oleh KUB 
”Mawar” Desa Loang Maka.

Produk Stik yang dihasilkan oleh KUB 
”Mawar” Desa Loang Maka.

Foto 7.8. Berbagai Produk Olahan Makanan oleh Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) Mawar Desa Loang Maka.
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4)  Pelatihan KUB “Ceria” Desa Selebung Rembiga
Dari pelatihan yang sudah dilakukan berbagai jenis olahan 
yang dihasilkan pada pelatihan ini, diantaranya; bumbu jajan 
rasa udang, rengginang ubi/singkong, stik ikan, pisang crispy, 
dodol nangka, dodol pepaya, dan nugget ayam.  Dalam kegiatan 
pelatihan, narasumber “Ibu Fatimah” menjelaskan pentingnya 
menjaga kebersihan selama proses produksi berlangsung.  Baik itu 
kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, tempat produksi, 
maupun kebersihan bahan mentah yang akan diolah.  Dari diskusi 
dengan Lembaga Transform, peserta berharap terus dilakukan 
pendampingan terutama dalam pemasaran produk karena selama 
ini memang kelompok ini terkendala pada pemasaran produk.  
Adapun hasil yang diperoleh dari pelatihan ini dapat dilihat pada 
Foto 7.9. dibawah ini.

Produk Ayam Kentaki oleh KUB Ceria 
Desa Selebung Rembiga.

Produk Stick Ikan oleh KUB Ceria 
Desa Selebung Rembiga.
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Produk Bumbu Keripik  oleh 
KUB Ceria Desa Selebung Rembiga.

Produk Rengginang Singkong oleh 
KUB Ceria Desa Selebung Rembiga

Produk Stik oleh KUB Ceria Desa 
Selebung Rembiga.

Produk Dodol Pepaya oleh KUB Ceria 
Desa Selebung Rembiga

Foto 7.9. Berbagai Produk Olahan Makanan oleh Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) Ceria Desa Selebung Rembige.

5)  Pelatihan KUB “Gemar Karya” Desa Sukaraja
Berbagai jenis olahan yang dihasilkan pada pelatihan ini, antara 
lain; bumbu jajan rasa pedas manis, bumbu jajan rasa udang, 
rengginang ubi, stick bayam, pisang crispy, dodol nangka dan 
dodol pisang.  Selain itu, anggota kelompok KUB “Gemar Karya” 
juga sudah dapat membuat macam-macam bumbu jajan sendiri 
yang mana biasanya mereka selalu membeli bumbu jajan yang ada 
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Nugget Ayam Hasil KUB Gemar Karya 
Desa Sukaraja.

Produk Dodol Pepaya oleh KUB Gemar 
Karya Desa Sukaraja.

Donat Hasil KUB Gemar Karya Desa 
Sukaraja.

Produk Rengginang oleh KUB Gemar 
Karya Desa Sukaraja.

di pasar.  Dari pelatihan yang sudah dilakukan, anggota kelompok 
KUB “Gemar Karya” sangat aktif baik dalam bertanya ataupun 
pada saat praktik pengolahan berbagai aneka makanan tersebut.  
Dari pemaparan yang dilakukan oleh narasumber (Ibu Fatimah) 
telah mampu menambah pengetahuan peserta dalam membuat 
produk olahan baru yang dapat meningkatkan pendapatan 
ekonomi dengan tetap menggunakan bahan baku yang banyak 
dihasilkan disekitar rumah mereka.  Adapun hasil yang diperoleh 
dari pelatihan ini dapat dilihat pada Foto 7.10. dibawah ini.
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Produk Dodol Pisang oleh 
KUB Gemar Karya Desa Sukaraja.

Produk Dodol Pisang oleh 
KUB Gemar Karya Desa Sukaraja.

Foto 7.10. Berbagai Produk Olahan Makanan oleh Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) Gemar Karya Desa Sukaraja.

6)  Pelatihan KUB “Patuh Angen” Desa Setiling
Dari pelatihan yang sudah dilakukan, beberapa jenis olahan 
yang dihasilkan pada pelatihan ini, antara lain; bumbu, donat, 
rengginang ubi, singkong, stik, pisang crispy, dodol nangka dan 
dodol pisang, nugget ayam, serta kripik pisang.  Selain itu, peserta 
sudah dapat membuat macam-macam bumbu jajan sendiri.  
Dengan membuat bumbu jajan sendiri peserta pelatihan dapat 
mengkombinasikan rasa sesuai dengan selera konsumen.  Dengan 
adanya pelatihan peserta menyadari pentingnya meningkatkan 
nilai tambah produk hasil hutan/kebun di Desa Setiling sehingga 
bahan baku, seperti; pisang dan ubi yang harganya murah apabila 
dijual dalam bentuk mentah dapat dijual dengan harga yang lebih 
tinggi apabila diolah.  Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala 
Dusun Kumbak Dalam “Amaq Sahrin” mengatakan pelatihan 
ini memotivasi mereka dalam membuat produk olahan secara 
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Produk Kripik oleh KUB Patuh Angen, 
Desa Setiling.

Produk Dodol Nangka oleh
KUB Patuh Angen, Desa Setiling.

Produk Dodol Pisang oleh KUB Patuh 
Angen, Desa Setiling.

Produk Stik Bayam oleh 
KUB Patuh Angen, Desa Setiling.

berkelompok.  Mereka menyadari manfaat yang didapat dalam 
berkelompok.  Dari diskusi yang dilakukan, peserta berharap 
akan terus dilakukan pendampingan terutama dalam pemasaran 
produk.  Adapun hasil yang diperoleh dari pelatihan ini dapat 
dilihat pada Foto 7.11. dibawah ini.
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Produk Rengginang Singkong oleh 
KUB Patuh Angen, Desa Setiling.

Produk Donat oleh KUB Patuh Angen, 
Desa Setiling.

Produk Kripik Bayam oleh 
KUB Patuh Angen, Desa Setiling.

Produk Pisang Crispy oleh 
KUB Patuh Angen, Desa Setiling.

Foto 7.11. Berbagai Produk Olahan Makanan oleh Kelompok 
Usaha Bersama (KUB) Patuh Angen Desa Setiling.

7.4.3 Pelatihan Kelompok Permata 
Keberadaan Kelompok Permata memiliki peranan penting dalam 
pemeliharaan lingkungan karena upaya pemulihan kondisi 
kawasan Hulu DAS Renggung (Desa Aik Bual) memerlukan 
dukungan bersama, diantaranya; pemerintah desa, masyarakat 
serta lembaga kelompok tani ditingkat desa.  Permasalahan yang 
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dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan kelompok (salah 
satunya Kelompok Permata) dalam menjalankan aktivitasnya 
diantaranya melakukan pembukuan usaha jasa penyewaan kano 
di Kawasan Embung Bual dan menjalankan aktivitas pembibitan 
tanaman untuk kegiatan konservasi lahan baik di dalam kawasan 
hutan maupun diluar kawasan hutan terutama di Kawasan 
Embung Bual.  Untuk mengatasi permasalahan diatas maka 
dilakukan pelatihan pembukuan usaha serta pembuatan laporan 
keuangan dan teknik pembibitan tanaman sehingga aktivitas yang 
dilakukan selama ini dapat berjalan lebih optimal.   

Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
Kelompok Permata dalam membuat laporan keuangan dan 
pembukuan usaha kelompok, serta meningkatkan pengetahuan 
Kelompok Permata dalam kegiatan pembibitan tanaman. 
 
1.  Pelatihan Pembibitan

Kegiatan pembibitan yang dilakukan oleh Kelompok Permata 
merupakan kegiatan yang sangat penting dalam peningkatan 
kapasitas kelompok yang tergabung dalam komunitas 
perlindungan mata air di Desa Aik Bual.  Kegiatan ini terlaksana 
sebagai hasil dari diskusi kelompok dimana Kelompok Permata 
memandang kegiatan ini sangat penting untuk mendukung 
ketersediaan bibit yang dapat dilakukan secara mandiri/swadaya 
oleh kelompok dan dapat menjadi salah satu unit usaha yang 
dapat dikembangkan oleh Kelompok Permata untuk mendukung 
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upaya pelestarian lingkungan hidup di Desa Aik Bual. Pelatihan 
pembibitan dilakukan bekerjasama dengan instansi penyuluh 
(Bapak Ir. Karjono, M.Si) sebagai narasumber.  Dari kegiatan yang 
dilakukan dihasilkan beberapa hal, sebagai berikut :

1) Terjadi peningkatan pengetahuan anggota Kelompok 
Permata dalam teknis membibitkan tanaman yang merupakan 
pengetahuan yang berharga dalam usaha membibitkan tanaman 
ke depan,

2) Terjadinya peningkatan pengetahuan kelompok dalam 
perencanaan, pengelolaan lahan pembibitan, pengendalian 
hama dan penyakit tanaman, pemupukan, pengangkutan bibit, 
serta cara penanaman bibit yang telah dibudidayakan. 

Telah dilakukan pembibitan oleh Kelompok Permata (Perlindungan 
Mata Air). Beberapa jenis tanaman yang dibibitkan, diantaranya; 
sengon, mahoni, jati putih, duku, kepundung, dan rajumas. 
Pengelolaan pembibitan tanaman langsung dilakukan oleh anggota 
kelompok diantaranya Khairul Anam, Ahmad Nur, Hunadi, Nasrun, 
dan Mastur. Jumlah bibit yang berhasil dibibitkan sebanyak 5.000 
bibit. Beberapa pelajaran penting yang diperoleh kelompok dari 
kegiatan pembibitan, diantaranya: 

Anggota Kelompok Permata mengetahui jenis penyakit tanaman 1. 
dan cara mengatasi masalah penyakit,
Anggota kelompok telah mengetahui bagaimana pemeliharaan 2. 
tanaman pembibitan,
Anggota kelompok saat ini berfikir untuk semakin mengembangkan 3. 
usaha pembibitan karena dari pengalaman pembibitan, ada 
permintaan dari masyarakat yang mau membeli bibit dari 
kelompok.
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2.  Pelatihan Pembukuan Keuangan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 1 (satu) hari berlokasi 
di Kantor Desa Aik Bual.  Pelatihan administrasi pembukuan dan 
keuangan Kelompok Permata dilakukan dengan mendatangkan 

Foto 7.12. Kegiatan Pelatihan dan Pembibitan oleh 
Kelompok Permata Desa Aik Bual.
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narasumber Bapak Suyono, SE (Direktur Transform) yang telah 
memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam fasilitasi 
pengembangan micro finance di NTB. 

Kegiatan pelatihan pembukuan dan administrasi keuangan 
dilakukan dalam rangka mempersiapkan Kelompok Permata dalam 
pengelolaan keuangan dari unit usaha yang dijalankan. Beberapa 
unit usaha yang dijalankan saat ini adalah usaha penyewaan kano 
serta pembibitan tanaman yang difasilitasi oleh FFI-IP beserta 
Lembaga Transform.  Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan 
melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

1) Pembekalan peserta pelatihan dengan teori administrasi 
pembukuan dan keuangan,

2) Praktik administrasi pembukuan dan keuangan melalui 
simulasi kegiatan pembukuan. 

Anggota Kelompok Permata yang mengikuti kegiatan pelatihan 
dapat memahami materi pelatihan serta sangat antusias 
mengikuti kegiatan pelatihan.  Kegiatan pembelajaran 
administrasi pembukuan dan keuangan yang dilakukan oleh FFI-
IP dan Lembaga Transform dapat memberikan pengetahuan bagi 
komunitas perlindungan mata air (PERMATA) melalui simulasi 
pembelajaran yang dilakukan sehingga peserta dapat memahami 
lebih baik mengenai administrasi pembukuan dan keuangan. 



TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Bab 7 Pemberdayaan Masyarakat

185Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

7.5 Peran Perempuan dalam Berbagai Aktivitas di DAS 
Renggung

Pemberdayaan masyarakat mengedepankan prinsip partisipasi 
(bagaimana keterlibatan masyarakat, khususnya keterlibatan  
kaum perempuan dalam pengambilan keputusan).  Dalam program 
pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan keterlibatan kaum 
perempuan menjadi faktor penentu dalam mengeksekusi suatu 
program atau kegiatan. 

Pemberdayaan masyarakat di wilayah DAS Renggung melibatkan 
kaum perempuan dalam berbagai aspek kegiatan, mulai dari 
teknis budidaya sampai kepada akses pasar.  Alasan utama 
pemberdayaan perempuan adalah karena mereka mempunyai 
peran penting dalam pengambilan keputusan.  Disamping 
itu, realita di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak 
perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga. Dengan 
demikian, pelibatan perempuan sesungguhnya memberikan 

Telah dilakukan pembukuan usaha kelompok walaupun pembukuan 
yang dilakukan masih sederhana. Pembukuan keuangan ini dilakukan 
untuk usaha penyewaan kano dan pembibitan. Beberapa pelajaran 
penting yang diperoleh kelompok dari kegiatan pelatihan pembukuan 
dan keuangan, diantaranya :

Anggota Kelompok Permata mengetahui cara melakukan 1. 
pembukuan usaha kelompok,
Pembukuan dan administrasi keuangan kelompok masih dilakukan 2. 
secara sederhana walaupun teori yang didapatkan berupa neraca 
keuangan kelompok.     
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dampak yang cukup signifikan terhadap keberlanjutan program, 
misalnya kegiatan yang berkaitan dengan pembibitan, peran 
kaum perempuan lebih dominan. Bahkan, untuk kegiatan yang 
berkaitan dengan pengolahan hasil, kaum perempuan memegang 
peranan kunci.

Beberapa kegiatan yang memberdayakan kaum perempuan 
diwilayah DAS Renggung yang difasilitasi FFI-IP, antara lain: (1) 
keterlibatan perempuan dalam pengembangan kebun bibit, 
mulai dari penyiapan media tumbuh (polibag) sampai dengan 
pemeliharaan bibit, (2) pengembangan industri kerajinan bambu, 
dan (3) pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi makanan siap 
saji (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya).

7.6 Kebun Bibit Masyarakat: Kolaborasi Mikro berdampak 
Makro

Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan program Pengelolaan 
DAS Renggung di Kabupaten Lombok Tengah, salah satu strategi 
konservasi yang dilakukan oleh FFI-IP adalah pengembangan 
agroforestri di kawasan DAS Renggung dengan tujuan untuk 
melakukan rehabilitasi pada lahan-lahan kategori kritis yang ada 
di kawasan DAS Renggung.  Untuk persiapan pelaksanaan program 
bersama kelompok masyarakat, pada tahap awal telah dilakukan 
identifikasi lokasi penanaman, dan ditetapkan 15 (lima belas) 
desa sebagai lokasi pengembangan agroforestri.  Pada tahapan 
selanjutnya telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama 
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kelompok tani sebagai sasaran kegiatan untuk menyepakati 
lokasi tanam, jenis tanaman, dan mekanisme pengadaan bibit.  
Pada proses selanjutnya adalah pelatihan agroforestri secara 
keseluruhan yang melibatkan 300 orang petani peserta di semua 
lokasi kegiatan.

Untuk mendorong kemandirian kelompok tani masyarakat 
dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat secara 
berkelanjutan khususnya dalam hal pengadaan bibit, maka telah 
disepakati bersama kelompok tani untuk melakukan pembibitan 
di lokasi kegiatan, pembibitan dilakukan secara mandiri dan 
partisipatif.  Adapun lokasi pembibitan dilakukan di beberapa 
lokasi yang tersebar di 9 (sembilan) desa, yakni: Desa (Lendang 
Are, Presak, Durian, Pendem, Janapria, Langko, Bakan, Kerembong, 
dan Desa Kidang).  Adapun luas lahan untuk penanaman di 
masing-masing desa mencapai 10-12,5 hektar yang tersebar di 
lahan milik masyarakat, bantaran sungai, perbukitan dan lahan-
lahan kritis yang telah di identifikasi dan di survei sebelumnya. 
Perencanaan waktu penanaman akan dilakukan pada awal 
musim hujan secara serentak di 15 desa kawasan DAS Renggung.  
Aksi rehabilitasi dan konservasi ini diharapkan akan mampu 
mendorong dan meningkatkan motivasi di tingkat masyarakat 
sebagai bentuk kolaborasi mikro yang berdampak makro.  
Pengembangan agroforestri bersama masyarakat di kawasan 
DAS Renggung dalam jangka menengah dan panjang memiliki 
tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan kritis, menjaga 
kelestarian sumber mata air, mempertahankan ekosistem, dan 
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keanekaragaman hayati dan disamping itu juga nantinya akan 
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No. Desa
Jumlah 

Bibit 
(batang)

Jenis Bibit

1 Lendang Are 5 Kemiri, Sengon, Rajumas, Matoa, Durian

2 Bebuak 5 Kemiri, Sengon, Rajumas, Matoa, Durian

3 Presak 5 Kemiri, Sengon, Rajumas, Matoa, Durian

4 Kopang Rembiga 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Durian

5 Dasan Baru 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Rajumas, Alpokat

6 Darmaji 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Mangga, Nangka

7 Durian 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Mangga

8 Pendem 5 Kemiri, Sengon, Mahoni,Jati Putih, Mangga

9 Janapria 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Mangga

10 Langko 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Mangga

11 Kopang Rembiga 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Nangka

Tabel 7.2. Sebaran, Jumlah, dan Jenis Tanaman yang 
dibudidayakan.
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12 Bakan 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Mangga

13 Krembong 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Mangga

14 Ganti 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Nangka

15 Kidang 5 Kemiri, Sengon, Mahoni, Jati Putih, Nangka

Total Bibit 75
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BAB 8
PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN 
DAS RENGGUNG

8.1  Mengelola DAS Mengelola Kompleksitas

Seperti diketahui bersama, urgensi diperlukannya pengelolaan 
DAS terpadu adalah karena pengelolaan DAS mempersyaratkan 
pendekatan ekosistem.  Pendekatan ekosistem adalah hal yang 
kompleks karena melibatkan multi sumberdaya (alam dan 
buatan), multi kelembagaan, multi stakeholders, dan bersifat 
lintas batas (administratif, dan ekosistem).  Oleh karenanya, tidak 
berlebihan jika dikatakan bahwa mengelola DAS sama halnya 
dengan mengelola kompleksitas.  

Berangkat dari pengalaman pelaksanaan Pengelolaan DAS 
Terpadu DAS Renggung di Pulau Lombok, pola pengelolaan DAS 
terpadu yang dikembangkan oleh FFI-IP dan mitra kerja lebih 
banyak bertumpu pada mekanisme koordinasi dan kerjasama 
dengan para pihak.  Oleh sebab itu, koordinasi dalam pengelolaan 
DAS terpadu menjadi elemen penting untuk dapat terlaksananya 
pengelolaan DAS terpadu secara optimal, efektif, implementatif, 
sinergis, dan berkelanjutan.  

Berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan kegiatan menuju 
Pengelolaan DAS Terpadu DAS Renggung di Pulau Lombok telah 
teridentifikasi beberapa hal krusial terkait dengan tata kelola 
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DAS Renggung di Kabupaten Lombok Tengah Pulau Lombok, baik 
yang ada saat ini, maupun situasi rentan yang kemungkinan akan 
muncul di kemudian hari.  Beberapa hal tersebut dikhawatirkan 
akan dapat melemahkan tata kelola DAS Renggung yang telah 
dibangun sejak awal program (tahun 2012).  Berikut ulasan 
ringkas beberapa hal krusial terkait kompleksitas tata kelola DAS 
Renggung di Kabupaten Lombok Tengah Pulau Lombok saat ini 
yang perlu mendapat perhatian serius dari parapihak.

a) Implementasi Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Renggung 
belum sepenuhnya terintegrasi kedalam Rencana Kerja SKPD 
terkait

Secara legal formal, dokumen Rencana Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) DAS Renggung Tahun 2013-2027 
telah disahkan oleh Bupati Lombok Tengah selaku kepala daerah.  
Dengan demikian, rumusan program dan kegiatan yang telah 
disepakati bersama oleh parapihak yang tertuang dalam dokumen 
RPDAST Renggung dapat segera direalisasikan di lapangan.  
Sampai dengan saat ini (buku ini disusun), FFI-IP bersama mitra 
kerja (Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pariwisata 
Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kehutanan 
Provinsi NTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
NTB, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari, 
Puslisda Universitas Mataram, Transform, dan PT Export Leaf 
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Indonesia) telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan 
sesuai dengan fokus dan tupoksi dari masing-masing lembaga. 

Permasalahannya saat ini adalah belum semua program dan 
kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPDAST Renggung 
2013-2027 terintegrasi dan terlembaga khususnya kedalam 
rencana kerja (renja) masing-masing SKPD yang terkait dengan 
pengelolaan DAS Renggung.  Kondisi semacam ini tentunya 
akan sangat berpotensi besar dapat mengancam keberlanjutan 
pengelolaan DAS Renggung di masa mendatang apabila tidak 
mendapat dukungan anggaran dari masing-masing SKPD.  
Tantangan selanjutnya adalah belum terbangunnya mekanisme 
dan prosedur yang disepakati bersama untuk memonitor 
dan memastikan program dan kegiatan yang tertuang dalam 
dokumen RPDAST Renggung 2013-2027 terakomodir kedalam 
renja maupun rencana strategis (renstra) masing-masing SKPD.  
Peran Bappeda Kabupaten Lombok Tengah selaku SKPD yang 
memiliki fungsi menyelaraskan program dan kegiatan di masing-
masing SKPD diharapkan dapat memainkan perannya untuk dapat 
mempengaruhi para SKPD mengakomodir program dan kegiatan 
yang tertuang dalam dokumen RPDAST Renggung.  Selain institusi 
Bappeda, keberadaan Forum DAS (ForDAS) Kabupaten Lombok 
Tengah juga diharapkan dapat berperan untuk memberikan 
masukan kritis dan upaya advokasi kepada Pemerintah Kabupaten 
Lombok Tengah untuk mengakomodir program dan kegiatan yang 
tertuang dalam dokumen RPDAST Renggung 2013-2027 menjadi 
program dan kegiatan prioritas di masing-masing SKPD yang 
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terkait dengan pengelolaan DAS Renggung.      

b) Terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 

Tidak dapat dipungkiri dengan telah terbitnya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada 
salah satu pasalnya memberikan penegasan bahwa urusan, 
seperti; kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan, 
dan DAS adalah merupakan kewenangan pemerintah provinsi.  
Pertanyaannya kemudian apa impilikasinya terhadap Pengelolaan 
DAS Terpadu Renggung Kabupaten Lombok Tengah ?  Pengelolaan 
DAS untuk DAS lingkup kabupaten yang selama ini menjadi urusan 
dan kewenangan pemerintah kabupaten kemudian menjadi 
urusan dan kewenangan pemerintah provinsi bisa jadi akan 
melemahkan semangat dan komitmen Pemerintah Kabupaten 
Lombok Tengah dalam mengimplementasikan RPDAST Renggung 
selama periode 15 tahun (2013-2027).  Kondisi melemahnya 
semangat dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 
sangat mungkin terjadi ketika merasa bahwa urusan pengelolaan 
DAS sudah tidak lagi menjadi domainnya pemerintah kabupaten 
sehingga tidak lagi harus bertanggung-jawab untuk mengawal dan 
mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah tertuang 
dalam dokumen RPDAST Renggung di masa mendatang.

Terlebih saat ini, belum terbangun komunikasi dan koordinasi yang 
baik antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten 
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Lombok Tengah mengenai kejelasan kewenangan pengelolaan 
DAS pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014.  Komunikasi 
dan koordinasi yang dimaksud adalah bagaimana Pemerintah 
Provinsi NTB menyikapi pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu 
Renggung yang telah berlangsung sejak tahun 2012 dan secara 
nyata memberikan manfaat bagi masyarakat dan kondisi fisik 
DAS.  Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah Provinsi akan 
ikut mengawal dan melanjutkan program dan kegiatan yang telah 
dilaksanakan selama ini di DAS Renggung dan menerima dokumen 
RPDAST Renggung sebagai acuan perencanaan pengelolaan DAS 
Renggung di masa mendatang ?  Jawaban pastinya tentu kita harus 
bersabar dan menunggu untuk menilai dan mengamati seperti 
apa langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi NTB terkait pengelolaan DAS dalam waktu satu atau dua 
tahun mendatang.        

c) Tantangan Mewujudkan Pengelolaan DAS Renggung 
Terpadu 

Berdasarkan hasil kajian, survey lapangan dan implementasi 
pelaksanaan pengelolaan DAS Renggung, teridentifikasi beberapa 
tantangan yang dapat menjadi faktor penghambat dalam 
mewujudkan Pengelolaan DAS Renggung Terpadu, antara lain:

(1) Menurunnya daya dukung DAS Renggung akibat penggunaan 
sumberdaya yang kurang bijaksana seperti masih terjadinya 
illegal logging di bagian hulu, pengelolaan lahan yang 
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kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi sehingga 
terjadi peningkatan laju erosi dan sedimentasi pada saluran 
induk, dam, waduk, dan embung;

(2) Distribusi air untuk wilayah DAS Renggung yang berlangsung 
sampai dengan saat ini cukup rentan terjadinya konflik antar 
pengguna air;

(3) Kontinuitas ketersediaan air pada ruang dan waktu di 
wilayah DAS belum terjamin;

(4) Indikasi penurunan kualitas air akibat aktivitas manusia 
seperti limbah tambang, pembuangan limbah pertanian 
dan rumah tangga, pengunaan sarana produksi pertanian 
yang berlebihan;

(5) Tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah DAS Renggung 
masih tinggi;

(6) Peran masyarakat dan kelompok perempuan belum 
diberdayakan secara optimal dalam pengelolaan dan 
pelestarian ekosistem DAS Renggung;

(7) Sinergi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan 
ekosistem DAS masih lemah. 
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  8.2  Peluang Pengelolaan DAS 

Berangkat dari pengalaman Pengelolaan DAS Terpadu Renggung 
yang diinisiasi oleh FFI-IP dan Pemerintah Kabupaten Lombok 
Tengah selama 4 (empat) tahun terakhir ini setidaknya telah 
memperlihatkan dan terbukti bahwa pendekatan DAS dapat 
dijadikan sebagai basis unit dalam merumuskan perencanaan 
pembangunan.  Menarik untuk mencermati bagaimana proses 
perencanaan pengelolaan DAS Renggung yang dibangun melalui 
serangkaian proses diawali dengan membangun kesepahaman 
parapihak, menemu-kenali kondisi biofisik dan sosial ekonomi 
masyarakat, analisa permasalahan dan isu strategis, merumuskan 
program dan kegiatan yang relevan dalam rangka menjawab 
permasalah dan isu strategis, memetakan peluang pendanaan, 
mengidentifikasi peran para pihak baik sebagai leading sector 
maupun supporting sector untuk melaksanakan program dan 
kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPDAST Renggung. 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit menyatakan untuk 
urusan pengelolaan DAS ditegaskan bahwa pelaksanaan 
pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan 
kewenangan pemerintah provinsi.  Penegasan kewenangan 
pemerintah provinsi dalam melaksanakan pengelolaan DAS baik 
yang lintas maupun dalam wilayah kabupaten/kota mengisyaratkan 
bahwa pengelolaan DAS menjadi salah satu urusan yang harus 
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mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah khususnya 
pemerintah provinsi.

Inisiatif pengelolaan DAS terpadu DAS Renggung Kabupaten 
Lombok Tengah yang diinisasi oleh FFI-IP bersama mitra kerja 
dapat dijadikan sebuah pembelajaran dan contoh bagi Pemerintah 
Provinsi NTB untuk direplikasi pada wilayah DAS lainnya di 
Provinsi NTB.  Berdasarkan pembagian wilayah DAS, seluruh 
wilayah daratan Provinsi NTB terbagi habis kedalam 540 DAS 
(Setiawan et al  2014).  Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa 
setiap wilayah DAS memiliki karaktersitik yang khas.  Melihat 
banyaknya jumlah DAS di Provinsi NTB tentu harus ada skala 
prioritas penanganannya.  Berdasarkan klasifikasi DAS, idealnya 
yang perlu mendapat skala prioritas penanganannya adalah DAS 
yang dipulihkan daya dukungnya.  Melihat situasi dan kondisi 
saat ini, peluang pengelolaan DAS sebagai strategi pembangunan 
di Provinsi NTB menjadi sebuah peluang dan tantangan untuk 
dilaksanakan.         

8.3  Mewujudkan Tata Kelola DAS yang Baik 

Kolaborasi yang dibangun dengan kesepahaman dan komitmen 
bersama menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat mewujudkan 
tata kelola (good governance) pengelolaan DAS yang baik dan 
berkelanjutan.  Oleh karena itu, asas, prinsip-prinsip, tujuan, 
dan sasaran pengelolaan dari suatu wilayah DAS harus difahami 
secara baik oleh para pihak pada tahap awal pelaksanaan 
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pengelolaan DAS.  Dengan pemahaman awal yang terbangun 
dengan baik diharapkan mainstreaming pengelolaan DAS menjadi 
sebuah pendekatan dalam perencanaan pembangunan nantinya 
dapat diterapkan.  Selanjutnya, dukungan kebijakan dalam 
bentuk peraturan daerah (perda) menjadi urgen sebagai payung 
hukum dan pengikat bagi instansi terkait dan para pihak dalam 
melaksanakan pengelolaan DAS.

Rumusan program dan kegiatan dalam pengelolaan DAS harus 
dirancang secara tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan 
yang terjadi dalam wilayah DAS.  Oleh karenanya, keberlanjutan 
program dan kegiatan yang terintegrasi dan terpadu antar instansi 
terkait dan para pihak yang peduli terhadap pengelolaan DAS 
merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mewujudkan tata 
kelola DAS yang baik.

8.4  Pelajaran Penting Pengelolaan DAS

Empat tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah pekerjaan 
yang terfokus di suatu wilayah dalam hal ini DAS Renggung, 
kerja kolaborasi yang dibangun mulai dari proses perencanaan, 
implementasi di lapangan, monitoring, dan advokasi kebijakan 
telah menghasilkan banyak hal positif dan pembelajaran penting 
dalam pengelolaan DAS Renggung.  Berikut beberapa pelajaran 
penting (lesson learn) yang dapat ditarik dari pelaksanaan 
pengelolaan DAS Renggung selama 4 (empat) tahun terakhir 
(2012-2015) :
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1) Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan 
proporsional antar parapihak perlu disepakati dan 
dirumuskan secara cermat,

2) Pendekatan holistik dan institusionalisasi program dan 
kegiatan pengelolaan DAS kedalam kebijakan (policy) baik 
di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi dalam rangka 
menjamin keberlanjutan,

3) Pelibatan dan menempatkan pihak swasta (private sector) 
sebagai salah satu stakeholders kunci dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan pengelolaan DAS di lapangan,

4) Terbangunnya model pengelolaan hutan berbasis masyarakat 
melalui skema HKm yang terintegrasi dengan program REDD+ 
dan saat ini telah menjadi salah satu contoh perdagangan 
karbon berbasis masyarakat di tingkat nasional,

5) Mendapat perhatian dan komitmen internasional untuk 
penguatan dan pengembangan community pool carbon.



203Sebuah Pembelajaran Pengelolaan DAS Terpadu Renggung
di Pulau Lombok

TEORI DAN PRAKTIK PENGELOLAAN DAS TERPADU
Testimoni

TESTIMONI

Program DAS yang diinisiasi oleh FFI-IP telah mampu menginspirasi 
banyak pihak khususnya kami di Pemerintah Kabupaten Lombok 
Tengah.  Kami jadi tahu apa itu DAS, bagaimana kondisi masyarakat 
di DAS Renggung.  Menarik apabila kemudian pemerintah daerah 
dapat menjadikan pendekatan DAS sebagai dasar perencanaan 
pembangunan.  Harapan saya apa yang telah dilakukan oleh FFI-
IP dapat terus disuarakan agar inspirasi yang telah terbangun saat 
ini menjadi sebuah aksi nyata di lapangan. 

H. L. Mohamad Amin
(Asisten I Setda Kabupaten Lombok Tengah)

Kami atas nama Pemerintah dan seluruh Masyarakat Desa Aik 
Bual merasakakan dampak positif dari masuknya program FFI-
IP di Desa Aik Bual karena telah menambah nilai yang luar biasa 
sangat dirasakan terutama dari sisi ekonomi sehingga harapan 
kami lembaga ini tidak hanya sekedar terbatas dengan waktu 
tetapi kami sangat mengharapkan terus dampingan dan binaan 
pada masyarakat di Desa Aik Bual pada khususnya dan Kabupaten 
Lombok Tengah pada umumnya untuk kelestarian sumberdaya 
alam dan kesejahteraan masyarakat.

Zulkurnain
(Kepala Desa Aik Bual)
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Kesan kami dengan masuknya program FFI-IP di Desa Aik Bual 
telah menambah pengetahuan bagi kami untuk bagaimana 
kedepan memelihara lingkungan.  Kami masih mengharapkan 
bimbingan, pemikiran untuk perbaikan dan kemajuan Kelompok 
Permata dalam rangka melestarikan lingkungan di Desa Aik Bual.

Khaerul Anam
(Pengurus Kelompok Permata)

Dengan adanya program dari FFI-IP ini kami bisa menambah 
wawasan, memperbaiki serta membantu keuangan dan ekonomi 
keluarga sehingga kami bisa mengurangi beban keluarga.  Terima 
kasih atas program yang sudah dilakukan oleh FFI-IP sehingga bisa 
menambah wawasan dan keterampilan kami sebagai ibu rumah 
tangga untuk lebih produktif dan terus berkarya bagi keluarga.

Fatimatuzzahro 
(Ketua Kelompok Usaha Bersama Anjum Desa Aik Bual) 

Menyambut baik dengan adanya Proyek Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Renggung Terpadu ini yang merupakan keterpaduan 
kerjasama antara FFI-IP, Transform, Unram, PT ELI, dan Pemerintah 
Kabupaten Lombok Tengah.  Terhadap pelaksanaan program yang 
telah dilaksanakan di 15 desa yang merupakan desa yang berada di 
wilayah DAS Renggung hendaknya kerjasama yang telah kita rintis 
dan kita bangun ini perlu lanjutkan di masa - masa yang akan datang 
bahkan kita tingkatkan kerjasama dengan lembaga - lembaga 
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yang peduli lingkungan lainnya dalam rangka mempertahankan 
dan melestarikan lingkungan hidup di bumi Tatas Tuhu Trasna.  
Kedepan kita harus lebih fokus pada menangani pelaksanaan 
berbagai program yang belum dilaksanakan secara lebih terpadu 
sebab pengelolaan DAS dihajatkan terhadap berbagai program 
pemerintah secara terpadu dengan melibatkan komponen dari 
unsur pemerintah daerah, NGO, dan komponen masyarakat.  
Terhadap pelaksanaan proyek DAS Renggung Terpadu ini perlu 
adanya evaluasi komperehensif dalam rangka mengetahui 
dampak dari proyek tersebut kemudian masalah - masalah apa 
yang belum bisa terselesaikan sehingga dampak dan persoalan ini 
akan menjadi acuan dalam kita merumuskan program berikutnya 
daripada penanganan DAS Renggung ini.  

Ir. Pan Rahayu Samsor
(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Tengah)

Berharap program FFI-IP ini dapat terus dilanjutkan yang mana 
dari empat tahun masyarakat baru sampai pada tahap faham, 
yang saya harapkan disini mudah - mudahan dari tahap faham 
itu akan mengubah perilaku masyarakat terhadap pelestarian 
lingkungan, pelestarian flora dan fauna yang dalam konteks 
pariwisata kedepan menghasilkan produk - produk destiminasi 
wisata.

Lalu Sungkul
(Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Lombok 

Tengah)
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Dengan adanya dokumen yang sudah disusun oleh FFI-IP bersama 
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat Lombok 
Tengah dapat mengetahui fungsi daerah aliran sungai (DAS) 
khususnya DAS Renggung yang sebelumnya tidak tahu apa-apa 
tentang DAS.  Mudah - mudahan perencanaan yang telah disusun 
itu nantinya mampu memberikan manfaat ekonomi dan juga 
untuk ekosistem.

Lalu Sidik Nurjayadi
(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok 

Tengah

Ucapan terimakasih kepada FFI-IP yang selalu melibatkan 
pemerintah daerah dan kami akui koordinasinya selama ini sangat 
bagus.  Acaranya tidak terlalu bertele-tele artinya tidak banyak 
berteori tetapi lebih banyak aksi dilapangan kalau dibandingkan 
dengan lembaga yang lain lebih banyak mengadakan rapat sehingga 
aksi di lapangan kurang.  Pelibatan masyarakat sangat besar tidak 
hanya FFI-IP sendiri dengan mitranya tetapi masyarakat juga 
dilibatkan.  Saya berharap komitmen dari para pihak khususnya 
rekan - rekan SKPD lingkup Pemerintah Kabupatan Lombok Tengah 
yang dari awal terlibat dalam program ini tetap konsisten untuk 
mengawal dan melanjutkan program pengelolaan DAS Terpadu 
Renggung ini.

Drh. Tri Widyastuti
(Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Lombok Tengah)
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Kami dari Forum DAS Lombok Tengah yang terbentuk 2 tahun 
10 bulan tepatnya 11 September 2013 ikut mengawal dokumen 
DAS Renggung yang disusun dan disahkan oleh Bapak Bupati.  
Sebetulnya Forum DAS yang sudah terbentuk dihajatkan untuk 
mengawal pelaksanaan program yang sudah disusun selama 
15 tahun kedepan.  Sampai saat ini, banyak yang sudah kita 
perbuat dan ini akan menjadi acuan bagi kita bersama dalam 
melaksanakan kegiatan di DAS Renggung yang merupakan DAS 
terbesar di Kabupaten Lombok Tengah.  Forum ini diperlukan 
sebagai wadah yang menampung kepedulian semua pihak.  Peran 
kami adalah untuk untuk membangun koordinasi, melakukan 
mediasi, advokasi, dll.  Pengelolaan DAS Renggung ini menjadi 
tanggung-jawab kita bersama untuk keberlanjutan kehidupan 
masyarakat.  Dengan berakhirnya program FFI-IP, kami dari 
Forum DAS Kabupaten Lombok Tengah senantiasa merapatkan 
barisan untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lintas 
sektor untuk menyiapkan dan akan berusaha semaksimal 
mungkin bisa mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan 
akan mengawal dari non institusi dan bagaimana berbuat untuk 
kehidupan masyarakat.

Ir. H. L. Mustajab Hakim, MM
(Ketua Forum DAS Lombok Tengah)

Tahun 2009 studi internal dari BAT tentang bioversity, tahun 2010 
kita memutuskan untuk bekerjasama melalui BATBP dengan FFI-
IP untuk menentukan proyek yang akan dilaksanakan dengan 
tujuan memperbaki aspek biodiversiti daerah aliran sungai.  
Alhamdulillah saya merasa bangga dan senang terhadap kolaborasi 
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ini hasilnya tidak hanya nasional tetapi juga internasional dengan 
adanya pengakuan dari London untuk kategori best practices 
pengelolaan DAS artinya kita diakui oleh dunia.  Dari agroforesti 
kita kembangkan menjadi Plan Vivo sehingga bagaimana 
meningkatkan performance kita untuk dikenal dunia, sehingga 
cukup sedih juga ketika dikatakan ini adalah akhir pelaksanaan 
dan harapannya kita juga sudah memiliki management plan. 
Harapannya jangan sampai berhenti disini kita sama-sama 
berjuang bahwa Lombok ini kaya sehingga banyak hal yang 
bisa kita kembangkan seperti kaum perempuan di Aik Bual bisa 
menambah manfaat dari sisi ekonomi, harapannya juga ini tetap 
berlanjut dan berjalan.

Kurniawan
(PT Export Leaf Indonesia)

Di awal-awal kegiatan FFI-IP saya agak banyak berkomunikasi 
tetapi sepanjang prosesnya saya tidak terlibat banyak, yang saya 
terlibat yaitu pembuatan Perdes Aik Bual.  Artinya saya tidak 
dalam posisi yang cukup layak untuk membuat testimoni tetapi 
kalau melihat begitu banyak dokumen penting tentunya itu 
dihasilkan dari kegiatan di lapangan saya kira itu sudah capaian 
yang luar biasa.  Yang ingin saya katakan bahwa terlalu banyak 
pelajaran dan dokumen akademis yang sudah dihasilkan oleh 
proyek ini kemudian bagaimana hal itu ditindaklanjuti jangan 
hanya proyek ini selesai maka selesai sudah, ini perlu pembicaraan 
serius dengan pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah.  Kita 
berbicara di komunitas itu adalah keberhasilannya bagaimana 
memelihara itu karena merawat dan mempertahankannya yang 
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sangat sulit, berdasarkan pengalaman saya yang membina sudah 
belasan tahun saja itu sudah sangat sulit.  Saya salut dengan FFI-
IP yang banyak melakukan kerjasama dengan Pemdes dan Pemda 
meskipun saya tidak cukup banyak tahu tetapi saya katakan ini 
sudah luar biasa.

Ahmad Syarifuddin
(Koordinator MCA Indonesia Kabupaten Lombok Tengah)
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amanah sebagai Ketua Forum DAS Provinsi NTB periode 2014-
2019.  Untuk berkorespondensi dapat melalui email: bsetiawan.
unram@gmail.com.  

MUHAMMAD HUSNI IDRIS
Muhamad Husni Idris, adalah Dosen Pada Program Studi Kehutanan 
Universitas Mataram, lahir 31 Desember 1970. Pendidikan S1 
di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dilanjutkan dengan 
S2 dan S3 di The University of Tokyo, Jepang lulus tahun 2005 
dengan konsentrasi pada bidang Kehutanan dan Lingkungan.  Di 
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Universitas Mataram, selain sebagai dosen juga aktif di Pusat 
Penelitian Sumberdaya Air dan Agroklimat Universitas Mataram 
(Puslisda Unram).  Sejak tahun 2009 sampai saat ini tahun 2015 
sebagai Ketua Pusat Penelitian.  Kegiatan yang dilaksanakan selain 
mengajar adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya lahan, hutan, 
dan air termasuk iklim.  Kerjasama dalam bidang penelitian dan 
pengabdian telah dilaksanakan dengan lembaga pemerintah, 
seperti; kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 
Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, seperti; Fauna and Flora International dan World 
Food Program.  Korespondensi dapat melalui email: husni_id98@
yahoo.com.

MARKUM
Markum, adalah dosen di Program Studi Kehutanan Universitas 
Mataram, lahir di Banyuwangi, Jawa Timur , 30 Oktober 1963.   
Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram  (1989), kemudian S2 di IPB Bogor pada Program 
Studi Master in Information Technologi for Natural Resources 
Management (2000), dan Program Doktor di Fakultas Pertanian 
Universitas Brawijaya (2013).  Selain aktif mengajar dan melakukan 
kegiatan penelitian di bidang kehutanan, juga giat melakukan 
fasilitasi dalam proses-proses perencanaan dan pengelolaan 
sumber daya hutan khususnya di Nusa Tenggara.  Kerjasama 
untuk aktivitas penelitian, fasilitasi, konsultan dan pelatihan telah 
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dilakukan cukup intens dengan beberapa lembaga diantaranya 
adalah WWF Indonesia Nusa Tenggara, Lembaga Fauna and Flora 
International, Lembaga Transform, BPDAS Dodokan Moyosari 
NTB,  Dinas Kehutanan Provinsi NTB, dan PT Newmont Nusa 
Tenggara.   Tidak kurang dari 6 buku telah diterbitkan atas 
dukungan lembaga-lembaga tersebut di atas. Komunikasi lebih 
lanjut dengan penulis dapat mengakses website: markumgitu.
wordpress.com  atau melalui email: markum.exp@gmail.com.

LALU SUKARDI
Lalu Sukardi, adalah Dosen Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram, lahir di Lombok Timur pada tanggal 13 Maret 1964; 
sejak 1990 menjadi dosen tetap pada Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mataram.  Penulis 
juga menjadi pengajar dan pembimbing S2 pada program 
Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering Universitas 
Mataram.  Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 1989 pada 
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram.  Pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan S2 pada 
Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan 
Pedesaan (PWD) IPB dan S3 pada tahun 2009 pada Program 
Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) IPB.  
Selain aktif melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis 
juga menjadi Tim Pakar Percepatan Pembangunan Kabupaten 
Lombok Barat.  Konsultan Manajemen Pengembangan Usaha 
Garam Rakyat (PUGAR) Kabupaten Bima.  Kerjasama untuk 
aktivitas penelitian dan pemberdayaan masyarakat dilakukan 



dengan beberapa lembaga, diantaranya adalah: PT. Export Leaf 
Indonesia, PT Pertamina (Persero), PT Newmont Nusa Tenggara, 
WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, Dinas Kehutanan 
Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, dan 
lain-lain.  Komunikasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui email: 
kardi_64@yahoo.com. 
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