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PENDAHULUAN 

Kesehatan tanah ialah integrasi dan optimasi sifat tanah (fisik, kimia, dan biologi) 

yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas tanah, tanaman, dan lingkungan 

(Idowu, et al. 2008a,b, Gugino et al., 2007). Degradasi tanah menyebabkan kesehatan tanah 

menurun sehingga produktivitas tanah rendah, dan akhirnya produksi pertanian dan hewan 

juga rendah. Indikator kinerja tanah adalah sifat tanah yang dapat diukur dan memberikan 

tanda bahwa tanah menjalankan fungsinya dengan baik. Tanah mempunyai fungsi sangat 

strategis sebagai tempat produksi pertanian, pengatur asupandan mutu air, habitat 

anekaragam hayati, dan mendaur-ulang bahan organik, unsur hara, dan penyaring bahan 

polutan (Romanya, Serrasolses, Vallejo, 2008, Riwandi, 2007).  

Penilaian kesehatan tanah dapat dilakukan pertama, menggunakan sensor rasa, dan 

penciuman; ke dua, penilaian yang sistimatis; dan ke tiga, penilaian yang kolaboratif. Sensor 

rasa dan penciuman manusia dapat digunakan untuk menyidik tanah yang sehat atau tidak 

sehat. Tanah yang sehat dicirikan dengan tanah gembur, berpori-pori, kaya bahan organik, 

dan kaya jasad hidup renik tanah. Biasanya dengan membau, tanah yang sehat berbau khas 

seperti bau Geosmin, yang diproduksi cendawan dan bakteri. Cara ini kurang terjamin 

keakuratannya. Untuk meningkatkan akurasi penilaian kesehatan tanah, maka kita belajar 

ciri-ciri tanah yang sehat, dan membandingkan hasil pengalaman kita dengan teman yang 

lain. Penilaian kolaboratif dengan melibatkan pakar dalam membagi ilmu kepada kita dan 

menerima pengalaman dari kita. Dengan demikian tercipta pemahaman yang benar mengenai 

arti penting kesehatan tanah bagi kita (Wagner, 2005). Pengamatan lapangan ini memberikan 

pemahaman ciri-ciri tanah yang sehat dan cara cepat penilaian kesehatan tanah di lapang 

dengan kartu sehat tanah yang telah terbukti akurasinya di lapang.  

 

1. Sekenario Menngembangkan Rotasi Tanaman Berbasis Tembakau Virginia 

Yang Dapat Memperthankan Produktivitas Tanah Sawah di Pulau Lombok 

 

Tembakau Virginia termasuk salah satu komoditi pertanian strategis untuk Propinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB) dan usaha tani tembakau virginia merupakan usaha tani yang 

sangat intensif dengan masukan tinggi (high input) pada lahan yang tersebar luas di Pulau 

Lombok khususnya Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.  

Sebagai gambaran pentingnya usaha tani komoditas, Pulau Lombok merupakan 

penghasil tembakau Virginia berkualitas tinggi yang mempunyai peran penting dalam 

memasok kebutuhan tembakau Virginia Indonesia sejak tahun 1968. Pada tahun 2002 Pulau 

Lombok memasok 25.000 ton (59%) dari kebutuhan tembakau Virginia Indonesia (Dinas 

Perkebunan NTB, 2001) 

Ektensifikasi dan intensifikasi usaha tani tembakau Virginia sangat meningkat pesat 

antara tahun 1997-2002  dan tahun 2001 luas tanam meningkat hampir dua kali lipat 

(mencapai 14 000 ha) dari areal lahan potensial yang diperkirakan mencapai 26.000 Ha di 



Pulau Lombok. Dari tahun 1990 sampai 2000 produktivitas meningkat tajam dari 1,54 ton/ha 

meningkat menjadi  2 ton/ha (Disbun NTB, 2001). Namun pada musim tanam tahun 2001 

telah mualai diamati terjadinya gejala penurunan produksi tembakau yang cukup berarti. 

Hasil catatan lapangan (farm record) dari PT. Sadhana Arifnusa menunjukkan bahwa di 

beberapa tempat tampak adanya serangan jamur akar. Hasil evaluasi dan refleksi program 

kerja mitra petani PT. Sadhana Arifnusa yang dilakukan setiap tahun menunjukkan bahwa 

serangan jamur akar diduga kuat terkait dengan penurunan produktivitas tanah khususnya 

terjadinya penurunan pH tanah. Hasil pengukuran pH tanah dari 25 contoh tanah yang 

diambil dari lokasi terjadinya serangan jamur akar tersebut menunjukkan adanya penurunan 

pH tanah yang cukup berarti dari pH tanah yang rata-rata sebelumnya sekitar 6-6,5 menjadi 

rata-rata 4,7-5,6 (Hendro dan Suwardji, 2002). Untuk melihat adanya indikasi penurunan 

produktivits tanah, telah juga dilakukan pengambilan 35 contoh tanah dari lahan petani 

tembakau yang mempunyai kemitraan dengan PT. Sadhana Arifnusa. Hasil analisis 

laboratorium menunjukkan bahwa 27 dari 35 contoh tanah yang diambil mempunyai status 

bahan organik yang sangat rendah < 1 % dan sisanya termasuk katagori rendah (1-1,5 %) 

(Hendro dan Suwardji, 2002).  

Untuk mengatasi adanya gejala penurunan produktivitas tanah yang disebabkan 

karena menurunnya kadar bahan organik tanah pada lahan termbakau petani mitranya,  PT. 

Sadhana Arifnusa telah memprogramkan pembenihan bibit Crotalaria juncea bekerjasama 

dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Kediri, Lombok Barat untuk pengadaan 

biji sebagai bibit. Pada akhir tahun 2002, SMK Kediri telah mampu menyediakan bibit 

sebanyak 500 kg biji Crotalaria juncea. Sejak tahun tahun 2003 perusahaan telah 

memprogramkan penanaman pupuk hijau setelah akhir tanam tembakau tahun 2003 (bulan 

September-Oktober 2003) pada sebagian petani mitra kerjanya sebagai uji coba ditingkat 

lapangan. Disamping itu upaya diversifikasi usaha tani yang terus dikembangkan oleh 

perusahaan untuk menerapkan sistim rotasi tanaman dengan penanaman jagung setelah 

tembakau akan mempercepat pengurasan C-organik tanah dan upaya memasukan pupuk hijau 

dalam sistim rotasi yang ada perlu mendapat kajian yang mendalam. 

Tujuan penelitian jangka panjang adalah untuk mencari alternatif peningkatan 

produktiviatas tanah pada sitim pertanian internsif berbasis padi-tembakau virginia di Pulau 

Lombok melalui sistim rotasi tanaman menggunakan pupuk hijau (Crotalaria juncea). Untuk  

mengevaluasi pengaruh rotasi tanaman terhadap perubahan produktivitas tanah dan hasil 

tanaman memerlukan waktu untuk beberapa tahun. Penelitian ini juga diarahkan untuk 

mengevaluasi pengaruh rotasi tanaman terhadap perubahan kualitas tanah dan mengkaji 

metode yang sederhana untuk penilaian keberlanjutan sistem pertanian  yang diuji dengan 

menggunakan indek pengelolaan karbon (carbon management index). Pada tahun pertama 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh rotasi tanaman dan dosis pemberian 

pupuk anorganik terhadap hasil dan kualitas hasil padi dan tembakau virginia serta pola 

mineralisasi nitrogen di dalam tanah. Disamping itu juga di lakukan analisis beberapa sifat-

sifat tanah terpilih yang penting untuk penilaian kualitas tanah sebagai data dasar untuk 

penilaian keberlanjutan (sustainabiliity) sistem rotasi tanaman yang diuji. 

 

3.2. Hasil dan Kualitas Hasil Tanaman Padi Tahun Pertama 

 Rotasi tanaman berbasis krotalaria diharapkan dapat mengatasi penurunan 

produktivitas tanah akibat pengurasan bahan organik yang telah terjadi selama ini. Disamping 

itu rotasi berbasis krotalaria diharapkan mampu memberikan kontribusi penambahan N 

langsung ke dalam tanah baik oleh penambatan N dan masukan biomasa yang dikembalikan 

ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi penambahan pupuk anorganik N secara bertahap. 

Sedangkan rotasi tanaman dengan memasukkan jagung diharapkan adanya diversifikasi hasil 

pertanian yang dapat memberikan nilai tambah dalam usaha tani serta meningkatkan 



ketersediaan pakan ternak yang memadai pada sistem pengemukan sapi yang telah 

dikembangkan selama ini.  

Praktek petani yang umum dilakukan untuk sistem rotasi tanaman yang ada di Pulau 

Lombok adalah  padi-tembakau virginia- bero seperti pada gambar berikut: 

 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agust Sept Okt Nov 

--------------- Padi ---------------- 

     ----------------Tembakau virginia---- 

--------Penggemukan sapi-------------            ----Bero/Kosong--- 

 

Sistem rotasi tanaman yang dipraktekkan petani dijadikan sebagai dasar pembanding, dengan 

sistem rotasi yang dikembangkan dan diuji yaitu : padi-tembakau-jagung, padi-tembakau-

krotalaria, padi-tembakau-krotalaria/jagung. 

 Data pengaruh sistem rotasi tanaman dan pemupukan anorganik terhdap hasil gabah 

kering tanaman padi (kg/Ha) dapat dilihat pada tabel 2. Secara umum pada penelitian tahun 

pertama ini tidak diharapkan hasil yang spektakuler tentang pengaruh sistem rotasi tanaman 

terhadap hasil padi dan tembakau. Hal ini berdasarkan pengalaman bahwa pengaruh rotasi 

tanaman terhadap hasil biasanya baru dapat diamati setelah beberapa tahun diterapkan secara 

terus menerus.  

  
Tabel 2. Pengaruh Sistem Rotasi Tanaman dan Dosis Pemupukan Anorganik  

              Terhadap Hasil Gabah Kering Padi (kg/Ha) 

 

Perlakuan R1 R2 R3 R4 

Po 5647a (1) 5686 a(1) 5828 a(2) 5784 a (2) 

P1 5580 a (1) 5650 a(1) 5876 a (2) 6067 b(3) 

P2 5718 b (1) 5346 b (2) 5655 b(1) 5716 a(1) 
 Keterangan: R1 = bero, R2= jagung, R3= krotalaria, dan R4= jangung+krotalaria 

          P1 = tanpa pemberian pupuk, P2= setengah dosis rekomendasi dan 

          P3 = dosis rekomendasi (300 kg KO3 + 300 kg TSP) 

        aData yang diikuti oleh hurup yang sama pada kolom yang sama tidak beda   

         nyata pada P < 0.05 

        (1)Data yang diikuti oleh angka yang sama lajur yang sama tidak beda   

           nyata pada P < 0.05 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa  rotasi tanaman berpengaruh secara nyata terhadap 

hasil gabah kering. Rotasi tanaman berbasis krotalaria dan krotalaria/jagung meningkatkan 

hasil gabah kering secara nyata utamanya pada perlakuan tanpa pemupukan dan pemupukan 

dengan separoh dosis rekomendasi. Sedangkan untuk perlakuan pemupukan dengan dosis 

rekomendasi, rotasi tanaman tidak memberikan hasil yang berbeda nyata. Yang sangat 

menarik dari hasil penelitian tahun pertama ini, ternyata perlaukan dosis pemupukan tidak 

berpengaruh secara nyata pada hasil pada sistim rotasi padi-tembakau virginia – bero yang 

selama ini dipraktekkan petani. Alasan yang menyebabkan tidak berbeda nyata antara ketiga 

perlakuan dosis pupuk tersebut belum dapat dimengerti secara baik, namum boleh jadi karena 

kondisi kesuburan tanah yang tidak memberikan kondisi akar tanaman untuk mampu 

menyerap unsur hara yang tersedia di dalam tanah. Selanjutnya perlakuan dosis pemupukan 

rekomendasi justru menghasilkan hasil gabah kering yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perlakuan tanpa pemupukan dan dosis pemupukan separoh rekomendasi pada sistim rotasi 

tanaman  padi-tembakau virginia-jagung, tanaman  padi-tembakau virginia-krotalaria, 

tanaman  padi-tembakau virginia-krotalaria. Alasan yang menyebabkan terjadinya hal ini 

belum dimengerti secara baik, namum mungkin disebabkan kondisi  ketidak seimbangan 



unsur hara (nutient imbalance) yang ada dalam tanah yang mempengaruhi penyerapan unsur 

hara sehingga menekan hasil gabah kering.  

Yang menarik dari data tabel 2, sistem rotasi tanaman padi-tembakau virginia-

krotalaria dan padi-tembakau virginia-krotalaria/jagung tanpa pemberian pupuk dan 

pemberian pupuk separoh dosis rekomendasi menghasilkan berat gabah kering yang relatif 

tinggi (R3P0, R3P1, R4P0, dan R4P1 dengan hasil   berturut turut 5822, 5876, 5784 dan 6067 

kg/Ha) dibandingkan dengan  sistem rotasi tanaman  R1 dan R2 dan kombinasinya dengan 

dosis pemberian pupuk yang lain. Sedangkan hasil gabah kering tertinggi diperoleh pada 

perlakuan sistem rotasi tanaman padi-tembakau virginia-krotalaria/jagung (6067 kg/Ha) 

kombinasinya dengan pemberian pupuk separoh dosis rekomendasi. Dari hasil yang diamati 

tersebut di atas jelaslah bahwa masukan pupuk hijau krotalaria mungkin mampu memberikan  

tambahan bahan organik segar yang dapat menciptakan kondisi baik di dalam tanah yang 

salah satunya dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dan juga mungkin menciptakan 

kondisi yang kondusif untuk terjadinya kesimbangan unsur hara serta proses pendauran hara 

ataupun senyawa lain di dalam tanah. Untuk mempelajari lebih jauh apa yang sebenarnya 

terjadi di dalam tanah di dalam tanah maka penelitian tahun berikutnya diarahkan untuk 

mempelajari pengaruh sistem rotasi tanaman terhadap status unsur hara , efisiensi pemupukan 

N dan P dan hasil dan kualitas hasil tanaman padi dan tembakau virginia.  

Dari hasil penelitian salah satu mahaiswa S1 yang saat ini sedang berjalan adalah 

diperolehnya informasi kontribusi krotalaria terhadap besarnya penambatan N di dalam tanah 

yang dilakukan di lapangan pada jenis tanah yang sama. Sedangkan salah satu mahasiswa 

yang lain sedang meneliti, pengaruh pembenaman biomasa krotalaria terhadap status N dan P 

di dalam tanah pada jenis tanah yang sama di rumah kaca. Jika kedua informasi ini dapat 

diperoleh diharapkan akan melengkapi data dasar untuk melakukan uji status dan efisiensi 

pemupukan anorganik untuk tanaman padi dan tembakau virginia yang akan dilakukan tahun 

depan. 

Untuk melihat pengaruh sistem rotasi tanaman yang diuji terhdap kualitas hasil gabah 

yang dihasilkan telah dilakukan penimbangan terhadap berat 1000 butir gabah untuk masing-

masing plot (Tabel 3). Sedangkan pengaruh rotasi tanaman terhadap kadar protein kasar beras 

sedang dianalisis di laboratorium dan akan dilaporkan kemudian. Dari data Tabel 3 

menunjukkan bahwa sistem rotasi tanaman tidak menunjukan adanya  

 

Tabel 3.  Pengaruh Sistem Rotasi Tanaman terhadap Berat 1000 butir Gabah  

    Kering (g) 

 

Perlakuan R1 R2 R3 R4 

Po 26,7a (1) 25.9 a(1) 26,1a(1) 25,6a (1) 

P1l 26,8a (1) 26,2a(1) 26,7a (1) 26,3a(1) 

P2 26,5a (1) 25,5a (1) 225,7a(1) 26,1a(1) 
 Keterangan: R1 = bero, R2= jagung, R3= krotalaria, dan R4= jangung+krotalaria 

          P1 = tanpa pemberian pupuk, P2= setengah dosis rekomendasi dan 

          P3 = dosis rekomendasi (300 kg KO3 + 300 kg TSP) 

        aData yang diikuti oleh hurup yang sama pada kolom yang sama tidak beda   

         nyata pada P < 0.05 

        (1)Data yang diikuti oleh angka yang sama lajur yang sama tidak beda   

           nyata pada P < 0.05 

 

pengaruh yang nyata terhdap berat 1000 butir gabah kering. Adanya pengaruh rotasi tanaman 

yang diuji terhdap berat gabah kering yang terjadi nampaknya belum menghasilkan 

perubahan yang nyata pada kualitas gabah kering yang dihasilkan. Manifestasi adanya 

pengaruh sistem rotasi tanaman yang diuji terhadap hasil gabah kering terhadap kualitas hasil 



gabah kering mungkin memerlukan waktu penerapan sistem rotasi tanaman yang lebih lama. 

Yang lebih penting dalam kaitannya dengan kualitas beras diharapkan adanya perubahan 

kualitas yang menyangkut kadar protein dan asam-asam amino esensial. Untuk penelitian 

selanjutnya penilaian kualitas hendaknya diarahkan pada kandungan protein esensial seperti 

lysin dan sistein. 

 

3.2. Hasil dan Kualitas Hasil Tembakau Virginia pada Tahun Pertama 

 Secara umum pada tahun 2004 terjadi  penurunan produksi tembakau yang cukup 

besar karena adanya hujan kiriman yang terjadi pada awal bulan  Juni 2004. Hujan yang 

terjadi selama 4-6 hari berturut-turut pada awal bulan Juni 2004 tersebut untuk wilayah Pulau 

Lombok, telah menyebabkan penurunan produksi daun tembakau virginia. Dari hasil catatan 

produksi tembakau virginia tahun ini terhadap mitra petani PT. Sadhana Arifnusa, adanya 

kiriman hujan tersebut telah menurunkan produksi berkisar antara 20-30 %. Penurunan hasil 

produksi daun tembakau virginia ini disebabkan adanya genangan air yang terjadi untuk 

beberapa hari dan adanya peningkatan serangan hama ulat.  

 Untuk petani tembakau disekitar lokasi penelitian juga mengalami penurunan hasil 

yang sama dengan petani tembakau virginia Lombok pada umumnya. Sebagai salah satu 

contoh hasil catatan paroduksi tembakau virginia petani besar Mamiek Ihsan dengan luas 

lahannya yang telah dikelola selama lebih dari 10 tahun, pada tahun ini telah terjadi 

penurunan produksi daun basah dari 50 ton menjadi 38 ton. 

 Demikian juga terjadi pada lahan penelitian. Menurut teknisi lapangan PT. Sadhana 

Arifnusi lokasi penelitian biasnya menghasilkan daun tembakau kering sekitar 2 ton/Ha. 

Namum karena adanya hujan kiriman yang terjdi di awal Juni menyebabkan penurunan hasil 

tembakau yang mencapai 22 %. 

 Pencatatan hasil panen daun tembakau secara bertahap dari masing-masing plot 

percobaan diperoleh total hasil tembakau kering yang disajikan pada Tabel 4. Data hasil daun 

tembakau virginia kering oven pada tabel 4 menunjukkan bahwa secara umum hasil yang 

diperoleh kurang dari 2 ton /Ha. Hasil terendah tercatat pada perlakuan kombinasi sistem 

rotasi tanaman padi-tembakau virginia-bero dan pemupukan dosis rekomendasi (R1P2) 

dengan hasil 1466 kg/Ha dan hasil tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan sistem rotasi 

tanaman krotalaria- padi-tembakau virginia dan kombinasinya dengan pemberian pupuk 

separoh dosis rekomendasi dengan hasil 1674 kg/Ha. 

 

Tabel 4. Pengaruh Sistem Rotasi Tanaman terhadap Hasil Daun Tembakau  

   Kering (kg/Ha) 

Perlakuan R1 R2 R3 R4 

Po 1514a (1) 1647 a(1) 1451a(2) 1475 a (2) 

P1 1553 a (1) 1616 a(1) 1674 b (2) 1517 a(1) 

P2 1466 a (1) 14920 b (1) 1531 b(1) 1426 b(1) 
 Keterangan: R1 = bero, R2= jagung, R3= krotalaria, dan R4= jangung+krotalaria 

          P1 = tanpa pemberian pupuk, P2= setengah dosis rekomendasi dan 

          P3 = dosis rekomendasi (300 kg KO3 + 300 kg TSP) 

        aData yang diikuti oleh hurup yang sama pada kolom yang sama tidak beda   

         nyata pada P < 0.05 

        (1)Data yang diikuti oleh angka yang sama lajur yang sama tidak beda   

           nyata pada P < 0.05 

 

  

Secara umum sistem rotasi tanaman yang diuji belum menunjukakan pengaruh  yang 

nyata terhadap hasil berat kering tembakau virginia pada  ketiga level perlakuan  pemberian 

pupuk yang diuji. Adanya beberapa hasil daun tembakau yang tidak konsisten dengan 



kombinasi perlakuan yang diuji boleh jadi karena adanya faktor kerusakan akibat hujan yang 

mungkin mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hasil untuk masing-masing plot 

dan serangan ulat yang diamati terjadi secara cukup berat pada musim tanam tembakau 

virginia tahun ini. Namun dari data yang ada pada Tabel 4 dapat terlihat bahwa pengaruh 

rotasi tanaman terlihat  menunjukkan beda yang nyata untuk perlakuan sistim rotasi padi-

tembakau virginia-krotalaria dengan kombinasinya dengan perlakuan pemberian pupuk 

separoh dosis rekomendasi dibandingkan dengan sistem rotasi tanaman yang lain dengan 

kombinasi perlakuan pemberian pupuk yang lain. Ada perbedaan yang mendasar hasil 

tanaman tembakau virginia dengan hasil gabah kering tanaman padi, terutama untuk 

kombinasi sistem rotasi tanaman padi-tembakau virginia-krotalaria/jagung yang 

menunjukkan hasil yang relarif sama dengan perlakuan padi-tembakau virginia-bero dan 

sistim rotasi padi-tembakau virginia-jagung. Tidak konsistennya hasil pengaruh perlakuan 

sistem rotasi tanaman yang diuji pada tanaman padi dan tembakau semata-mata mungkin 

disebabkan karena kerusakan tembakau karena musim dan serangan hama yang terjadi sangat 

berat pada tahun 2004. 

 Yang menarik dari data hasil daun temabakau virginia kering yuang diperoleh 

mempunyai kecendurungan yang sama dengan hasil gabah kering padi terutama untuk 

kombinasi perlakuan semua sistem rotsi yang diuji dengan pemupukan dosis rekomendasi. 

Pada kombinasi sistem rotasi yang diuji dengan perlakuan pupuk dosis rekomendasi 

menghasilkan daun tembakau kering yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan  

perlakuan tanpa pemberian pupuk dan pemberian pupuk separoh dosis rekomendasi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat ketahanan tanaman tembakau terhadap kerusakan karena 

pengaruh iklim yang buruk dan hama lebih peka pada dosis pemberian pupuk yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk dan pemberian pupuk separoh dosis 

rekomendasi. Hasil daun tembakau kering tertinggi diperoleh pada kombinasi perlakuan 

sistim rotasi tanaman padi-tembakau virginia-krotalaria dengan kombinasinya dengan 

perlakuan separoh dosis pemerian pupuk (R3P1).  

 

2. Hubungan Timbal Balik Upland Lowland: Pembayaran Jasa Lingkungan 

Masyarakat Upland Oleh Masyarakat Lowland Untuk Jasa Lingkungan 

Penyelamatan Sumber Air (Kasus Lombok Barat) 

 

 Penanganan sumber daya alam yang sentralistik dengan mengesampingkan 

partisipasi masyarakat dalam tiga dekade terakhir telah menyebabkan degradasi sumber daya 

lahan dan sebagai penyebab kemiskinan bagi penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi 

di Pulau Lombok. Praktik-praktik semacam itu telah menghasilkan banyak kerugian dalam 

hal biaya sosial, budaya, dan ekologis dan ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang 

sangat besar dan kerusakan lingkungan. Untuk memulai pengembangan praktik manajemen 

lingkungan yang sehat berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan, KONSEPSI 

bersama The Ford Foundation telah mengembangkan mekanisme seperti yang tertulis dalam 

perjanjian Grant No. 1025-1984-1. Tujuan utama dari proyek ini adalah: (1) Untuk 

mengembangkan kemitraan dataran tinggi-dataran rendah dalam mengelola penggunaan 

berkelanjutan dan konservasi sumber daya lahan dan air (2) Untuk membuat nota 

kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia Lombok Barat dan Kota Mataram 

sehubungan dengan jasa lingkungan proses pembayaran terutama untuk layanan konservasi 

air, dan (3) Tujuan ketiga adalah, bahwa kesepakatan pemangku kepentingan dapat mengarah 

pada pendirian lembaga keuangan yang akan menjalankan dana yang terkumpul (trust fund) 

di Indonesia bentuk Yayasan Komunitas. 

 Untuk mencapai tujuan-tujuan ini beberapa pekerjaan telah dilakukan dan di antara 

kegiatan adalah: 1. Pemberdayaan masyarakat dataran tinggi melalui pendampingan di dua 



(2) desa dataran tinggi (Mata Air Ranget di Suronadi dan Mata Air Sarasutha di Lingsar).2. 

Pemetaan wanatani di wilayah mata air. 3. Mengembangkan transaksi dataran rendah dataran 

tinggi melalui: dialog dengan PDAM, pembentukan asosiasi konsumen air, dan penilaian 

sektor swasta. 4. Melakukan sosialisasi awal tentang pembayaran biaya lingkungan untuk 

layanan air. 5. Membentuk kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan dari eksekutif, 

legislatif, PDAM, dan masyarakat dari dataran tinggi (Lombok Barat) dan dataran rendah 

(Kota Mataram), dan 6. Inisiasi untuk Pembentukan Yayasan Komunitas. 7. Mengembangkan 

langkah-langkah hukum menuju pembentukan PERDA (Peraturan Daerah Pemerintah), baik 

untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dalam hal kontribusi biaya 

lingkungan dari masyarakat. 8. Untuk merangsang dan memfasilitasi PDAM (Perusahaan 

Daerah Air Minum) untuk memperbarui dan meninjau subsidinya (ke 10 desa yang 

memenuhi syarat di Lombok Barat) sebagai bagian dari upaya kampanye untuk melestarikan 

sumber daya air. 

 Meskipun beberapa kemajuan signifikan telah dibuat untuk membantu membiayai 

konservasi sumber daya alam (hutan dan air tawar), ada banyak tantangan di depan. Salah 

satu masalah yang muncul selama pelaksanaan program fase 1 (Agustus 2002 - September 

2003) adalah kurangnya pandangan bersama atau solidaritas di antara orang-orang atau 

kelompok-kelompok komunal di sekitar sumber mata air. Ini terutama disebabkan oleh tidak 

adanya alat atau sarana yang dapat mengikat mereka untuk kepentingan bersama mereka. 

Pengorganisasian tanah komunal untuk melestarikan sumber daya air jauh lebih sederhana 

dan lebih mudah dibandingkan dengan berurusan dengan orang, keluarga, atau kelompok 

orang untuk tanah pribadi mereka. Selain itu, banyak orang percaya bahwa melestarikan 

sumber daya hutan dan air bukan tanggung jawab mereka. 

 Tantangan lain adalah timbulnya konflik antara petani padi (pengguna air 

tradisional) dan perusahaan air PDAM. Konflik terjadi karena kekurangan air yang dialami 

oleh petani padi dan dari peningkatan jumlah air yang disadap oleh PDAM. Konflik semacam 

ini tidak hanya menghasilkan masalah baru tetapi juga mempengaruhi keberhasilan 

pengorganisasian pemangku kepentingan dan dalam membangun kerja kolaboratif di antara 

para pemangku kepentingan. Banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan, dan yang paling 

penting adalah mengembangkan dan meningkatkan hubungan komunikasi antara dataran 

rendah (pengguna) dan masyarakat dataran tinggi (penyedia). 
 

3. Riset Partisipasi (PAR Rinjani) (Conserving The Forest Area of Mont of 

Rinjani) 

 

 Meningkatnya populasi dan kebutuhan akan pembangunan ekonomi telah menekan 

wilayah berhutan Mont Rinjani. Dalam 6 tahun terakhir, lebih dari seratus ribu hektar lahan 

berhutan di Mont Rinjani telah mengalami penebangan liar, perambahan tanah, pendirian 

hutan kemasyarakatan (HKm), dan sedikit banyak dikonversi menjadi lahan pertanian. Ini 

telah merusak lingkungan dan mengakibatkan konflik horizontal dan vertikal di antara para 

penerima manfaat sumber daya alam. Satu kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat dari 

kegiatan yang melanggar hukum adalah hilangnya lebih dari 200 ratus mata air di wilayah 

tersebut dan hilangnya hutan perawan dengan keanekaragaman hayatinya. 

 Tim PAR Rinjani dibentuk untuk mengatasi tantangan-tantangan luar biasa, dengan 

mengembangkan strategi melalui riset tindakan partisipatif (PAR) untuk membuat orang dan 

semua pemangku kepentingan saling menghormati dalam menyelesaikan masalah rumit ini. 

Lima puluh empat LSM, akademisi, pemerintah provinsi dan lokal di setiap tingkatan (dari 

gubernur hingga kepala desa) yang terlibat dalam program ini. Dengan bantuan Provinsi dan 

pemerintah daerah, World Neighbor (WN), Departemen Kehutanan untuk Pembangunan 

Internasional (DFID), World Wide Fund (WWF), dan pemangku kepentingan lainnya, 3 



tahun kerja telah dihabiskan untuk kegiatan ini. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan 

kawasan hutan Mont Rinjani untuk kepentingan orang-orang yang tinggal di wilayah 

sekitarnya dengan menyelesaikan konflik yang ada antara penerima manfaat sumber daya 

alam melalui penelitian tindakan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. 

Hasil dari pekerjaan ini telah diakui dengan baik melalui musyawarah PIAGAM RINJANI 

yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses ini. Piagam 

mengakui bahwa Kawasan Hutan Mont Rinjani dianggap sebagai pusat kehidupan Pulau 

Lombok dan semua penghuninya sehingga semua kegiatan yang dilakukan di wilayah 

tersebut harus selalu mempertimbangkan kesehatan ekologis dan fungsi kawasan sebagai 

penyedia sumber daya alam. Karena banyak kerusakan alam telah terjadi di daerah, semua 

pemangku kepentingan harus memiliki tanggung jawab untuk merehabilitasi kerusakan dan 

memulai dan belajar mengoordinasikan pekerjaan mereka untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. Karena banyak penerima manfaat mengambil keuntungan dari sumber daya alam 

Mont Rinjani, setiap konflik yang timbul harus diatasi melalui dialog bersama antara para 

pemangku kepentingan dengan hadirnya mediator yang sah. Karena dalam banyak hal, orang-

orang yang tinggal di sekitar Mont Rinjani diberikan sedikit bagian dalam perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan proyek, dengan ini di sini GUMPAR dianggap 

sebagai kelompok yang akan bekerja untuk melindungi dan mengejar kepentingan orang-

orang yang tinggal di Rinjani. wilayah dalam berurusan dengan pemangku kepentingan 

lainnya. Dengan pekerjaan ini, harapan masyarakat sangat dihormati sekarang. 

 

4. Pengelolaan Tanah dan Air Untuk Untuk Meningkatkan Kehidupan dan 

Kualitas Lingkungan Yang Lebih Baik Kasus Mangkung Lombok Tengah 

(Managing Soil Water For Better Life and Evironmental Quality of South Lombok 

People) 
 

Lombok Selatan terkenal karena kemiskinannya. Musim kemarau panjang dan curah hujan 

tidak menentu telah berkontribusi pada banyak kegagalan pertanian di wilayah ini. Kepadatan 

populasi yang tinggi, area pertanian yang terbatas, dan sifat vertisolic tanahnya telah 

menambah kesulitan melakukan praktik pertanian di wilayah ini. Panen tanaman sering gagal 

dan ini berkontribusi dalam banyak masalah kekurangan gizi dan kemiskinan di daerah 

tersebut. Kondisi ini sulit diubah karena petani lebih suka menanam tanaman daripada pohon. 

Tanaman tidak tahan terhadap kekeringan dan kekurangan air tetapi pohon-pohon 

melakukannya. Lebih buruk lagi, industri pertambangan batu kapur tradisional di daerah 

tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat karena pohon 

ditebang untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar untuk memanggang batu kapur. Ini 

menambah kondisi lingkungan dan kehidupan yang menyedihkan di daerah tersebut. Upaya 

harus dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan dan kualitas lingkungan. Ini dapat 

dilakukan melalui implementasi proyek yang dapat memberdayakan masyarakat untuk 

mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk menangani pertanian dan lahan hutan mereka 

dengan lebih baik, untuk meningkatkan kehidupan dan kualitas lingkungan mereka melalui 

kegiatan yang dapat menyelamatkan dan melestarikan tanah dan air. Melalui penerapan 

penanaman lorong menggunakan pohon buah-buahan (seperti mangga, pohon kelapa, sabo, 

dll), kegagalan panen tanaman dapat dikompensasi dengan pendapatan dari produk buah-

buahan dari pohon. Membangun pohon dalam jangka panjang akan menghemat air dan tanah 

dari kekeringan dan erosi. Penyertaan pakan legum pohon dalam sistem akan memberikan 

lebih banyak perlindungan terhadap tanah dan tanah dan pada saat yang sama memberikan 

pakan berkualitas untuk ternak, menciptakan sumber pendapatan lain bagi peternak. 

Penerapan praktik panen air hujan melalui pembangunan embung (sistem penampung air adat 

setempat) akan meningkatkan pasokan air untuk tanaman pertanian dan sistem air di wilayah 



tersebut. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan keanekaragaman tanaman, panen, 

pendapatan, kualitas tanah, air, dan tanah yang dalam jangka panjang akan meningkatkan 

kualitas hidup petani dan lingkungan di wilayah tersebut. 

 

 

5. Penanganan Degradasi Lahan di Tebing Tebing Perbukitan Studi Kasus 

Penimbung Lombok Barat (Combating Land Degradation in Hilly Terains The 

case of Penimbung Village of West Lombok) 

 

Degradasi di dataran berbukit di Desa Penimbung telah menyebabkan kehidupan yang sulit 

bagi penduduk lokal dan kerusakan parah pada lingkungan. Sumber daya lahan terdegradasi 

dan sumber daya air langka. Kegiatan pertanian berkurang dan panen minimum. Tanah dan 

tanah terlalu banyak bekerja dengan sedikit penerapan tindakan konservasi. Orang-orang 

hidup dalam limbo tanpa visi yang jelas tentang apa yang harus mereka lakukan untuk 

menyelesaikan masalah mereka. Dengan bantuan JICA dan kerja keras LSM Lokal, tren 

degradasi di dataran tinggi Penimbung perlahan tapi pasti terus berbalik. Pekerjaan yang 

berhasil ini berasal dari kisah sukses memberdayakan masyarakat lokal ke adopsi teknik 

konservasi yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap 

lingkungan. Penguatan institusi lokal dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja, 

pelatihan, pendidikan informal, dan pendampingan intensif. Pengenalan spesies pohon 

ekonomis eksotis adalah inti dari keberhasilan proyek yang diimplementasikan. Orang 

didorong untuk bekerja dengan janji penghasilan tinggi dari menanam Gaharu, Putih tebal 

(Tectona grandis), dan spesies pohon berharga lainnya. Tanaman perintis ditanam untuk 

melindungi pohon. Cincin teras dibuat untuk melindungi tanah dari erosi dan menyediakan 

lingkungan yang lebih baik untuk pembentukan pohon. Seiring waktu, kesuburan tanah 

ditingkatkan dengan melestarikan semak dan limbah yang diperoleh dari pembersihan lahan 

dan penyiangan. Berbagai tanaman dan tanaman semak dan pakan ditanam, memberikan 

pemasukan bagi petani. Tanaman, pakan ternak, dan pohon menutupi tanah dan tanah, 

melindungi dan melestarikan tanah dan tanah dari erosi. Air minum bersih diberikan melalui 

kerja partisipasi kelompok kerja yang dibentuk. Hasil dari proyek ini, masyarakat lokal 

diberdayakan, institusi lokal diperkuat, lingkungan dilindungi, dan ekonomi mulai 

berkembang. Tanah sekarang sangat mahal. 
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