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A. Pendahuluan 
 

Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai banyak pulau-pulau kecil 

(gili) yang telah dikembangkan untuk objek pariwisata dan peruntukan yang 

lain. Namun pengelolaan daratan gili yang ada tampaknya belum 

mengindahkan kaidah-kaidah ekosistim yang dapat menjamin kelestariannya. 

Masalah utama dalam penggunaan gili yang berkelanjutan adalah melakukan 

upaya perlindungan atas ekosistim daratan dan laut disekitar gili dimana 

berbagai bentuk kegiatan dilakukan. Strategi pengembangan gili yang 

berkesinambungan hendaklah diarahkan untuk : mempertahankan proses-

proses ekologi yang penting dan sistim yang dapat mendukung kehidupan 

untuk menjaga keanekaragaman genetik yang menjamin kelestarian 

penggunaan ekosistim daratan gili. 

Sumber daya air merupakan anasir penting dalam ekosistem daratan 

gili, sehingga mengelola sumber daya air yang benar pada daratan gili mutlak 

dilakukan untuk menjaga kelestariannya. 

Berbagai upaya konservasi baik secara biologi maupun mekanis yang 

mendorong meningkatnya masukan air ke dalam tanah (recharge) perlu 

dilakukan agar tercapai suatu keseimbangan neraca air dalam ekosistim 

daratan gili. Sampai saat ini kita belum mempunyai instrumen yang handal 

yang mampu untuk menilai apakah ada perubahan terhadap sumber daya air 

pada daratan gili. Makalah ini membahas aspek pemantauan anasir-anasir 

hidro-ekologi yang dapat digunakan untuk menilai sustainabilitas sumber 

daya air di daratan gili. 
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B. Daratan Gili dan Proses-Proses Hidro-Ekologi 

Struktur dan perilaku anasir-anasir yang ada dalam ekosistim daratan 

gili merupakan hasil dari berbagai faktor yang berinteraksi satu dengan 

lainnya baik di masa lampau maupun pada saat ini. Sehingga untuk dapat 

mengelola ekosistim daratan gili secara baik dan benar diperlukan 

pemahaman yang paripurna terhadap proses-proses yang terjadi pada 

ekosistim daratan gili tersebut. 

Perubahan dan perbaikan secara alami merupakan fenomena umum 

dalam ilmu ekologi. Ekosistim mengalami kerusakan dan pebaikan secara 

alami (Wiens, 1976) yang akhirnya mencapai suatu kesimbangan 

(equilibrium) pada kurun waktu tertentu. Akibat pertambahan penduduk dan 

akivitas yang ada pada daratan gili menyebabkan berbagai tekanan yang 

menyebabkan tingkat kerusakan daratan gili mungkin melebihi batas-batas 

perbaikan yang terjadi secara alamiah. Sehingga diperlukan usaha-usaha 

pengelolaan yang baik dan benar untuk dapat mempertahankan 

kelestariannya. 

Sumber daya air merupakan anasir terpenting untuk dapat 

berlangsungnya berbagai sistim kehidupan yang ada di daratan gili. Sehingga 

Neraca keseimbangan air (water balance) perlu dipelajari secara seksama 

untuk memperoleh strategi yang benar dalam pengelolaan sumber daya air. 

Salah satu upaya mendasar yang perlu dilakukan adalah bagaimana 

memaksimalkan masuknya air hujan ke dalam sistim daratan gili (recharge). 

Jika hal ini  dapat dilakukan akan memungkinkan tercukupinya kebutuhan air 

dari berbagai bentuk kehidupan sehingga akan tercipta sistim kehidupan yang 

baik dalam sistim daratan gili. Dampak positif yang lain adalah dapat 

mengurangi/meminimalkan aliran permukaan (runoff) sehingga menurunkan 

peluang untuk terangkutnya bagian atas tanah (top soil) ke pantai yang dapat 

merusak berbagai sistim kehidupan yang dilaluinya tak terkecuali ekosistim 

terumbu karang yang ada. 

Proses-proses ekologi yang lain seperti siklus hara dan energi dalam 

sistim daratan gili biasanya dalam kondisi yang sangat kritis dan perlu 

mendapat perhatian dalam pengelolaanya.  



Sampai saat ini kita belum mempunyai kriteria baku yang dapat 

digunakan sebagai indikator untuk menilai daratan gili yang sehat. Diperlukan 

berbagai penelitan untuk memahami proses-proses hidro-ekologi daratan gili 

untuk  menetapkan strategi pengelolaan yang tepat.  

 

C. Apakah Indikator Ekosistim Daratan Gili Yang Sehat 

Beberapa parameter dalam siklus hidrologi dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk menilai ekosistim daratan gili yang sehat. Pada gambar 1 dari 

siklus hidrologi daratan gili perubahan yang terjadi untuk aliran permukaan, 

perubahan muka air tanah, dan dinamika lengas tanah dapat dijadikan 

pedoman untuk menilai apakah pengelolaan yang diterapkan untuk daratan 

gili merupakan sistim pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk dapat 

memperleh informasi tersebut di atas diperlukan sistim pemantauan jangka 

panjang. Sebagai contoh sistim pemantauan muka air tanah dengan 

piezometer mungkin merupakan salah satu cara yang sederhana yang dapat 

digunakan untuk menilai perubahan muka air tanah yang berkaitan dengan 

sistim pengelolaan yang diterapkan. Hasil pemantauan yang diperoleh dapat 

digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan strategi pengelolaan 

dataran gili yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus hidrologi menurut Maidment (1993) 



 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

Gambar 2. Indikator Daratan Gili Yang Sehat 

 

 Siklus aliran hara dan energi termasuk perombakan serat kasar dan 

bahan organik sering dijadikan indikator berlangsungnya proses biologi pada 

daratan yang sehat. Sebagai contoh Robertson dkk (1996) mengemukakan 

bahwa adanya perubahan dan perombakan karbon  antara aliran sungai dan 

daerah dataran banjir terhadap aliran energi akibat perubahan hutan menjadi 

perkebunan tebu. Namun sangat disayangkan metode pengukuran belum 

bisa diadopsi sebagai indikator yang dapat digunakan untuk analisa rutin. 

Selanjutnya Bowmer dkk (1993) menggungkapkan adanya hubungan rantai 

pangan antara ikan, zooplanton, bakteri, ganggang yang dapat dimakan dan 

ganggang biru yang tidak dapat dimakan. Informsi semacam ini penting untuk 

dapat memilih organisme yang tepat sebagai indikator untuk pemantauan 

daratan gili yang sehat. 

 Dalam studi lain untuk indikator daerah aliran sungai yang sehat, 

Walker dan Reuter (1996) membahas indikator untuk daerah aliran sungai 

yang sehat dengan memantau bagaimana sistim daerah aliran sungai 

berubah dari waktu ke waktu. Dalam kesimpulannya Cranston dkk (1996) 

menyatakan perubahan yang terjadi pada daerah aliran sungai akan 

menyebabkan perubahan yang menyeluruh terhadap komunitas biologi. 

Beberapa indikator yang dikemukakan dalam dua atikel di atas mungkin 

dapat di uji dengan memperhatikan karakteristik dataran gili serta pemilihan 

 

      Daratan Gili Yang Sehat 

Indikator: 

 Muka air tanah (?) 

 Siklus hara dan energi (?) 

 Keanekaragaman hayati (?) 

 ………………………… 



biota yang umum ditemui pada daratan gili yang sensitif terhadap perubahan 

lingkungan yang ada. 

 

D. Pengelolaan Atas Dasar Pengalaman 

 Pengelolaan sumber daya alam biasanya berdasarkan pemahaman 

yang kurang sempurna atas berfungsinya ekosistim alam, sehingga 

diperlukan penelitian mendalam untuk dapat menerapkan sistim pengelolaan 

yang baik dan benar. Sampai saat ini belum banyak penelitian lapangan yang 

dilakukan untuk menilai keberhasilan program pengelolaan sumber daya air 

untuk dataran gili.    

 Hasil tanggapan suatu sistim pengelolaan dataran gili selayaknya 

dipantau menggunakan berbagai parameter-paremeter hidro-ekologi dalam 

jangka panjang untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan sistim 

pengelolaan yang diterapkan dapat tercapai.  

 

E. Siapa Yang Akan Membayar Biaya Pemantauan Daratan Gili  

 Pengguna dan masyarakat yang memperoleh keuntungan dari daratan 

gili sudah selayaknya ikut berperan dalam membiayai penelitian. Pemerintah 

daerah melalui anggaran untuk kepentingan publik sudah selayaknya juga 

ikut membiayai kegiatan penelitian dan menjamin implementasi legalitas yang 

ada jika pengguna (user) melanggar aspek legalitas yang ada. 

 

F. Kesimpulan 

 Dengan semakin meningkatnya aktivitas pemanfaatan dataran gili di 

NTB, sistim pengelolaan daratan yang ada perlu dilakukan dengan mengacu 

pada konsep kelestarian ekosistim. Sumber daya air merupakan bagian 

terpenting dari ekosistim daratan gili yang perlu dilindungi dan dikelola 

dengan baik. Pemantauan anasir-anasir hidro-ekologi dapat digunakan untuk 

mengevaluasi program pengelolaan dataran gili yang ada dan dapat 

digunakan untuk merumuskan strategi jangka panjang yang 

berkesinambungan. 
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