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SAMBUTAN REKTOR ITS 

 

Assalamualaikum, Selamat pagi dan salam sejahtera 

 

Yang saya hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI selaku Keynote 

speaker,  

Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

 

Yang saya hormati Ketua BKPSL (Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan) 

Indonesia dan seluruh jajaran pengurus BKPSL 

Yang saya hormati bapak/ibu Narasumber 

Yang saya hormati Perwakilan Pusat Studi Lingkungan di Seluruh Indonesia 

Yang saya banggakan seluruh Peserta dan para penggiat lingkungan hidup di 

Konferensi dan Seminar Nasional BKPSL XXII ini. 

 

Menyimak tema konfernas dan semnas BKPSL ini yaitu “Pemantapan 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Era Otonomi Daerah” tentu saja ini 

merupakan tema besar yang perlu kita dukung bersama. Melalui kegiatan positif ini, 

tentu kita berharap Lingkungan Hidup kita selalu terlindungi dan terkelola dengan 

baik, sehingga generasi mendatang masih sempat merasakan lingkungan yang 

kualitasnya baik dan alangkah indahnya jika selalu ada upaya untuk selalu lestari.  

Perubahan Iklim, efek rumah kaca, bencana geologi, degradasi lingkungan, 

pembangunan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, 

merupakan sebagian kecil dari serentetan permasalahan lingkungan hidup yang 

mengancam di masa kini dan masa mendatang. Hal ini tentu butuh solusi taktis guna 

menjawab permasalahan tersebut, kegiatan mitigasi bencana, konservasi 

lingkungan hidup, penggunaan energy terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan 

merupakan tugas rumah yang perlu kita selesaikan bersama. 

Perguruan tinggi sebagai pilar akademik, riset dan teknologi, pastilah memiliki 

peran yang penting dan bisa menjadi ujung tombak pelestarian Lingkungan Hidup. 

Perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam membantu menyelesaikan 

permasalahan lingkungan hidup maupun dalam menggali dan mengembangkan 

potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia serta dapat membantu 
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merumuskan pembangunan yang diharapkan. Perguruan tinggi dapat dijadikan  

“center of excellence” daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber 

daya alam.   

Indonesia dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di dalam 

hutan maupun di laut, mempunyai peluang yang besar untuk memecahkan masalah 

pangan, energi dan air baik bagi Indonesia sendiri maupun bagi dunia. Hutan di 

Indonesia menghasilkan obat-obatan dan makanan alternatif. Pada tahun 2013 lalu, 

Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya untuk memastikan akses dan manfaat 

yang lebih besar dari keanekaragaman hayati bagi masyarakat Indonesia. Dengan 

demikian Perguruan tinggi dapat menjadi pusat pengetahuan dari keanekaragaman 

hayati yang Indonesia miliki demi memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air bagi 

seluruh masyarakat Indonesia. 

  BKPSL sebagai wadah institusi akademis yang menjadi ujung tombak 

penggiat lingkungan hidup, tentu saja memiliki peranan yang penting. ITS yang kali 

ini menjadi tuan rumah dalam kegiatan konferensi dan seminar nasional BKPSL ini 

sangat bangga dan mendukung penuh kegiatan ini. Semoga melalui kegiatan 

konferensi dan seminar nasional dari tanggal 18 s/d tanggal 20 Nopember 

mendatang mampu menghasilkan gagasan-gagasan penting, dan semoga mampu 

menjawab persoalan dan tantangan terkait lingkungan hidup.  

Akhir kata, saya ucapkan selamat berkonferensi dan berseminar, semoga 

Tuhan selalu melindungi dan meRidhoi segala ikhtiar dan usaha kita mewujudkan 

Lingkungan Hidup Nan Lestari. AMIN. 

 

Wassalamualaikum, Selamat pagi dan salam sejahtera.  

 

REKTOR ITS 

 

 

Prof Dr Ir Triyogi Yuwono DEA 
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Sambutan Ketua BKPSL 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb.  

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua 

 

Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI  

Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Yang terhormat bapak/ibu Narasumber 

Yang terhormat bapakibu di lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan serta BLH Kabupaten/kota 

Yang terhormat seluruh jajaran pengurus BKPSL dan para ketua Pusat Studi 

Lingkungan di Seluruh Indonesia dan jajarannya 

Yang saya banggakan seluruh Peserta dan para aktivis lingkungan hidup di 

Konferensi dan Seminar Nasional BKPSL XXII ini. 

Alhamdulillahhirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat 

kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua 

dapat hadir pada acara ini. Semoga acara ini mendapatkan barokah dari Allah SWT, 

dan kehadiran kita semua dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan Negara 

yang kita cintai. 

Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) ialah organisasi jaringan 

kerjasama antar seluruh Pusat Studi Lingkungan (PSL) di Indonesia yang mana 

dalam setiap dua tahun mengadakan Konfrensi Nasional PSL. Pada periode ini, 

Konferensi Nasional PSL ke 22 diselanggarakan oleh Pusat Studi Permukiman dan 

Lingkungan (PPLH) ITS di Surabaya.  

Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) memiliki tradisi 

berkesinambungan dalam berperanserta aktif mewujudkan  pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia sejak berdirinya pada tahun . BKPSL mendukung 

implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai amanat 

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UUPPLH). Peranserta tersebut tentunya diejawantahkan sesuai 

dengan kodrat BKPSL yaitu melalui koridor memberi masukan dan pertimbangan 

dalam bingkai akademis dan praktis kepada Pemerintah maupun berperanserta 

secara aktif dalam setiap aktivitas dalam tatanan operasional guna menjamin 
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keseimbangan lingkungan hidup dan mewujudkan permbangunan berkelanjutan di 

Tanah Air.  

Dalam kurun waktu 5 tahun pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 

2009, berbagai persoalan dan tantangan masih kerap muncul, antara lain: (a) 

tantangan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan seperti 

mewujudkan ketahanan lingkungan, konservasi dan preservasi kawasan lindung, 

pengendalian pencemaran lingkungan, mitigasi terhadap perubahan iklim, 

perlindungan ekosistem pesisir, dan lainnya; serta (b) tantangan dalam upaya 

mewujudkan pengurangan ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 

berasal dari fosil (fossil fuel) karenakelangkaannya berakibat pada harga yang 

semakin mahal sedangkan peningkatan konsumsinya berdampak pada persoalan 

peningkatan emisi CO2 yang semakin tidak terkendali. Sementara itu, 

pengembangan energi alternatif dan / atau energi terbarukan masih mengalami 

hambatan baik dalam konteks kebijakan, teknis-operasional, finansial, maupun 

institusional. Persoalan strategis yang belum tuntas sampai saat ini adalah masih 

adanya konflik kepentingan pengelolaan sumberdaya alam, baik antara Pemerintah 

dengan pelaku usaha, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 

maupun antar Pemerintah Daerah. Persoalan laten yang masih hinggap di negeri ini 

adalah lemahnya penegakan hukum khususnya dalam mengatasi masalah 

menurunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia. 

Dalam mengatasi aneka persoalan lingkungan hidup tersebut, Undang-

Undang No 32 tahun 2009 telah mengintroduksi berbagai instrumen pencegahan 

pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan (pasal 14), antara lain KLHS, Tata 

Ruang, Baku Mutu LH, Kriteria Baku Kerusakan LH, AMDAL, UKL-UPL, Perizinan, 

instrumen ekonomi LH, berbagai peraturan perundangan berbasis LH, sistem 

anggaran berbasis LH, analisis resiko LH, audit LH, dan beberapa instrumen 

lainnya. Ketersediaan instrumen-instrumen tersebut di satu sisi merupakan baseline 

untuk bersikap optimistik menghadapi sejumlah persoalan lingkungan hidup, baik 

persoalan laten maupun persoalan-persoalan yang muncul belakangan. Di sisi yang 

lain, fakta empiris menunjukkan bahwa masifnya instrumen pengelolaan lingkungan 

hidup tersebut masih sebatas retorika karena belum tentu menjamin kualitas 

lingkungan hidup mengalami rebound dengan signifikan. 

Dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup terkini serta trend 

perkembangannya dari waktu ke waktu, maka sudah saatnya bagi Pemerintah 
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selaku pemegang otoritas dalam perumusan kebijakan untuk melakukan refleksi, 

introspeksi, dan juga retrospeksi sebagai awalan untuk melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan secara sistemik, baik dalam konteks kebijakan maupun teknis. 

BKPSL sebagai wadah institusi akademis yang bergiat dalam domain lingkungan 

berinisiatif membantu Pemerintah dalam mengelola sejumlah persoalan dan 

tantangan terkait lingkungan hidup tersebut melalui agenda Konfernas.  

Selain memformulasikan dan mengakumulasikan gagasan-gagasan kolektif 

diantara seluruh anggota BKPSL khususnya dalam perannya sebagai mitra 

Pemerintah untuk mendukung kesempurnaan implementasi Undang- Undang No 32 

Tahun 2009, agenda Konfernas juga bermaksud mengundang ide inovatif dan kreatif 

dari berbagai kalangan yang dikemas dalam kegiatan Seminar yang mengangkat 

tema Pemantapan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPLH) dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Era Otonomi 

Daerah. Kegiatan Konferensi dan Seminar Nasional ini diharapkan dapat melahirkan 

ide, gagasan serta konsep yang inovatif dan aplikatif yang dapat menunjang 

optimalisasi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Tanah Air 

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas 

kesediaan  Yth ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

dan Yth Bapak Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan yang 

berkenan hadir dan memberikan keynote speech pada acara Konfrensi dan Seminar 

Nasional PSL se Indonesia . kami juga menyampaikan terima kasih kepada  Yth 

bapak ibu narasumber atas perkenanya dalam memberikan pokok pokok fikiran 

pada acara ini.  

Kami selaku ketua BKPSL dan selaku panitia penyelenggara Konfrensi dan 

Seminar Nasional PSL se Indonesia, menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemikiran, dukungan dana maupun 

tenaga sehingga terlaksananya kegiatan ini serta terima kasih kami sampaikan pula 

kepada bapak ibu semua yang hadir atas partisipasinya.  
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Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini tidak lah sempurna, 

oleh sebab itu  kami menyampaikan maaf yang sebesar besarnya jika ada yang 

kurang berkenan dalam rangkaian acara ini. Kami berharap semoga kegiatan ini 

dapat memberikan manfaat bagi kita semua 

 

Wabillahitaufikwalhidayah, 

Wassalamu’alaikumWr.Wb 

 

Surabaya, 18 Nopember 2014 

Ketua BKPSL 

 

 

Dr. Ir. Lily Pudjiastuti, MT 
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PERSEPSI DAN PARTISIPASI IBU RUMAHTANGGA MASYARAKAT 

LOKAL DALAM PERLINDUNGAN MATA AIR DI KAWASAN HUTAN 

RINJANI LOMBOK TENGAH 

L. Sukardi, Halimatus Sa‘diyah, Syarif Husni 

Staf Pengajar Fak. Pertanian dan Peneliti PLH UNRAM 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menelaah persepsi ibu rumahtangga masyarakat lokal 
terhadap Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA); dan (2) Menganalisis kesediaan 
membayar (willingness to pay atau WTP) ibu rumahtangga masyarakat lokal terhadap 
kelestarian kawasan konservasi perlindungan mata air; dan (3) Menelaah partisipasi ibu 
rumahtangga masyarakat lokal dalam Gerakan PERMATA. Lokasi penelitian adalah Desa 
Aik Berik dan Desa Stiling Kecamatan Batukliang Utara serta Desa Bual Kecamatan 
Kopang. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan/ 
teknik penelusuran dokumen, wawancara, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) ibu rumahtangga di kawasan Hutan Rinjani menilai 
bahwa Gerakan PERMATA adalah proyek pemerintah yang dianggap sama dengan proyek-
proyek lainnya; (2) sebagian besar (66,67%) ibu rumahtangga bersedia membayar (WTP) 
terhadap konservasi perlindungan mata air dengan nilai Rp 2.500,- sampai dengan  Rp 
5.000,- per rumahtangga per bulan; dan (3) partisipasi nyata (riil) ibu rumahtangga di 
kawasan Hutan Rinjani dalam gerakan PERMATA hingga saat ini belum ada; namun 70% 
dari mereka bersedia dan menilai penting untuk terlibat dalam gerakan PERMATA. Akhirnya 
berdasarkan kesimpulan dan temuan lainnya di lapangan, dapat disarankan: (1) perlu 
dilakukan sosialisasi Gerakan PERMATA secara lebih intensif  (terutama kepada ibu 
rumahtangga); dan (2) setiap program dan kegiatan PERMATA perlu 
memberdayakan/melibatkan partisipasi IRT secara optimal 

Kata kunci: persepsi, partisipasi, ibu rumahtangga, mata air, Rinjani 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Kawasan Hutan Rinjani termasuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) 
merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan dengan tujuan utama mempertahankan 
siklus hidrologi dan iklim mikro Pulau Lombok; mengingat 90% sungai di Pulau Lombok 
berhulu di kawasan ini. Fungsi lainnya adalah mempertahankan sumber plasma nutfah serta 
habitat berbagai jenis flora dan fauna tropika yang beberapa diantaranya termasuk golongan 
endemik (FAO 1981; Dinas Kehutanan NTB 1997). Khusus untuk Kabupaten Lombok 
Tengah, sekitar 76,26% kebutuahn air bersih untuk PDAM Lombok Tengah bersumber dari 
mata air Hutan Rinjani (Sukardi dan Adinul, 2012). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa kawasan Hutan Rinjani mempunyai peranan vital bagi sistem ekologis Pulau 
Lombok.  

Namun demikian, kawasan Hutan Rinjani telah banyak mengalami kerusakan. WWF 
Indonesia Program Nusa Tenggara (2008) melaporkan bahwa dalam kurun waktu 1999 – 
2006 di ini telah terjadi penurunan tutupan hutan seluas 5.714,99 ha setiap tahun. Efek 
kerusakan Hutan Rinjani sudah terasa beberapa tahun terakhir. Markum et al. (2004) 
menegaskan bahwa rusaknya sumberdaya hutan mengakibatkan hilangnya sejumlah 
sumber mata air. Data Bappeda NTB menunjukkan bahwa pada tahun 1985 di seluruh 
wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 702 titik mata air, pada tahun 2005 
tersisa hanya 178 titik, yaitu 107 titik/lokasi di Pulau Lombok dan 71 titik/lokasi di Pulau 
Sumbawa. Jadi dalam waktu 21 tahun, jumlah mata air di NTB berkurang 75%; saat ini 
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jumlah mata air di sekitar Hutan Rinjani telah menyusut 50%. Indikasi lain dari dampak 
kerusakan Hutan Rinjani tercermin dari kecenderungan penurunan potensi air bagi Daerah 
Aliran Sungai (DAS) yang berhulu di Kawasan Hutan Rinjani; sementara kebutuhan 
masyarakat terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk; bahkan 2 dari 
4 DAS, yaitu DAS Dodokan dan DAS Menanga telah defisit.  

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB guna memulihkan fungsi 
mata air yang tersebar di Pulau lombok (termasuk Kabupaten Lombok Tengah). Salah satu 
diantaranya adalah melalui Gerakan Perlindungan Mata Air (Permata). Gerakan Permata ini 
tidak akan dapat berhasil tanpa keterlibatan dan peran aktif semua pihak termasuk ibu 
rumahtangga masyarakat lokal. Oleh karena itu, terkait dengan Gerakan Permata di 
Kawasan Hutan Rinjani, maka perlu dilakukan kajian/analisis secara cermat tentang 
―Persepsi dan Partisipasi Ibu Rumahtangga Masyarakat Lokal Dalam Perlindungan Mata Air 
di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah‖ 

Tujuan Penelitian 

1) Menelaah persepsi ibu rumahtangga masyarakat lokal terhadap Gerakan  
Perlindungan Mata Air (PERMATA) 

2) Menganalisis kesediaan membayar (willingness to pay atau WTP) ibu rumahtangga 

masyarakat lokal terhadap kelestarian daya dukung Hutan Rinjani sebagai kawasan 
perlindungan mata air.  

3) Menelaah partisipasi ibu rumahtangga masyarakat lokal dalam Gerakan Perlindungan 
Mata Air (PERMATA)  

 

METODE PENELITIAN 

Penelit ian ini d ilaksanakan di Kawasan Hutan Rinjani yang berada di 
wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu di Desa Aik Berik dan  Desa Stiling 
Kecamatan Batukliang Utara serta Desa Bual Kecamatan Kopang.  

Pelaksanaan penelitian bersifat eksploratif-partisipatif, dimana untuk mendapatkan 
data dan informasi objektif sesuai dengan kebutuhan studi, maka dilakukan pengumpulan 
data dan informasi dengan menggunakan berbagai pendekatan/teknik (Nazir, 1988; 
Narbuko dan Achmadi, 2005), yaitu: (1) penelusuran dokumen, (2) wawancara (interview), 
(3) observasi langsung ke lapangan (direct observation), dan (4) wawancara mendalam (in-
depth interview).  

 Jumlah sampel dalam penelitian ini secara keseluruhan sebanyak 30 rumahtangga, 
yaitu 15 rumahtangga yang berdomisili di dalam kawasan hutan dan 15 rumahtangga yang 
berdomisili di luar kawasan hutan.  Selain itu dilakukan wawancara  mendalam dengan para 
informan kunci (key informan) pada setiap lokasi penelitian. 

Variabel/peubah penelitian adalah: (1) karakteristik sosial, ekonomi dan budaya 
responden, (2)  aset rumahtangga, (3) interaksi ibu rumahtangga dan anggota keluarga 
lainnya dengan hutan, (4) kegiatan usaha ekonomi produktif ibu rumahtangga, (5)  
pendapatan ibu rumahtangga, (6)  sumber air untuk kebutuhan domestik (MCK), (7)  volume 
air yang dibutuhkan setiap hari, (8) persepsi ibu rumahtngga terhadap gerakan PERMATA, 
(9) partisipasi ibu rumahtangga dalam gerakan PERMATA, (10) WTP (Willingness to Pay)  

terhadap kelestarikan Hutan Rinjani.  

Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif 
dan kuantitatif. Dalam hal ini dilakukan analisis persepsi dan partisipasi dengan pendekatan 
skor penilaian yang dirumuskan berdasarkan Skala Likert (Meuller 1996), Contingen 
Valuation Methods (CVM), dan korelasi spearman.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Persepsi  Ibu Rumahtangga terhadap Keberadaan Hutan Rinjani  Sebagai Kawasan 
Perlindungan Mata Air 

Rakhmat (2005), mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, 
peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 
menafsirkan pesan. Dengan perkataan lain persepsi adalah memberikan makna pada 
stimuli inderawi (sensory stimuli) dimana setiap orang atau masyarakat akan mempunyai 
persepsi yang berbeda-beda tergantung pada stimuli inderawi masing-masing. 

Keberadaan Hutan Rinjani sudah tersosialisasi secara meluas di kalangan 
masyarakat sekitar; lebih dari 60% ibu rumahtangga mengetahui keberadaannya. Selama ini 
manfaat Hutan Rinjani yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah fungsinya sebagai 
sumber mata air. Meskipun demikian, mengenai keberadaan mata air di kawasan Hutan 
Rinjani, hanya sebagian kecil (10%) ibu rumahtangga yang mengetahuinya. Secara umum 
ibu rumahtangga di kawasan ini hanya mengetahui/ mendengar bahwa Hutan Rinjani 
menjadi sumber air bersih terutama untuk keperluan domestik (MCK), baik untuk 
masyarakat di kawasan Hutan Rinjani maupun untuk masyarakat Lombok Tengah secara 
keseluruhan. 

Hasil Penelitian WWF (2012) menemukan bahwa masyarakat mulai merasakan 
adanya kelangkaan air pada waktu-waktu tertentu sehingga berpengaruh terhadap 
produktivitas tanamannya; bahkan beberapa diantaranya terjadi perubahan penggunaan 
lahan, yaitu dari lahan sawah irigasi menjadi lahan kebun. Hal ini tentunya beimplikasi 
terhadap jenis tanaman yang bisa dikembangkan. Dikhawatirkan jika kondisi ini tidak segera 
diantisipasi, maka akan terjadi peningkatan degradasi hutan yang berdampak pada 
penurunan debit air dan hilangnya titik-titik mata air. Lebih lanjut kondisi ini akan 
menyebabkan terjadinya sengketa air terus berlanjut dengan skala yang lebih luas, baik 
melibatkan warga dengan warga dalam satu desa, warga desa satu dengan warga desa 
lainnya maupun antara warga dengan  pengusaha dan pemerintah.  Meskipun demikian, 
semua pihak mengakui keberadaan kawasan Hutan Rinjani dirasakan sangat penting dan 
vital terutama sebagai sumber mata air. Lebih dari itu, hampir keseluruhan masyarakat 
menganggap bahwa kawasan ini perlu dilestarikan dan dipertahankan bahkan ditingkatkan 
daya dukungnya. Dalam hal ini mereka sepakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat; 
termasuk dalam membiayai kegiatan konservasi.  

Hasil kajian Sukardi (2009) tentang persepsi masyarakat terhadap keberadaan 
Hutan Rinjani menemukan bahwa selain manfaat secara langsung dari Hutan Rinjani, 
manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat adalah manfaat fungsional sebagai pencegah 
banjir, longsor, dan badai. Penilaian masyarakat terhadap manfaat fungsional dan manfaat 
keberadaan Hutan Rinjani termasuk dalam kategori ―tinggi‖.  

Berkenaan dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan Hutan Rinjani,  sebagai 
akibat dari beragamnya karakteristik, pengalaman, dan kepentingan masing-masing, maka 
persepsi masyarakat terhadap keberadaan Hutan Rinjani  Lombok Tengah sangat beragam, 
dipengaruhi oleh: (1) keterikatan emosional/historis dengan Hutan Rinjani, (2) ketergantungan 
dengan Hutan Rinjani, (3) kepercayaan/keyakinan, (4) pengetahuan, dan (5) manfaat yang 
dirasakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepi masyarakat Lingkar Rinjani ini seiring 
dengan hasil penelitian Liswanti et al. (2004) di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur yang 
menyimpulkan bahwa masyarakat Dayak Merap dan Punan menilai pentingnya hutan primer 
didasarkan pada pertimbangan: (1) hutan sebagai sumber mata pencaharian baik langsung 
maupun tidak langsung, (2) adanya nilai-nilai historis yang harus terus dipertahankan secara 
turun-temurun, dan (3) memiliki kelimpahan sumberdaya yang sangat bernilai seperti tumbuhan 
dan hewan.  
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Persepsi Ibu Rumahtangga terhadap Gerakan PERMATA 

Kecukupan ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar umat manusia. Sejalan 
dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan ketersediaan air untuk berbagai 
kepentingan terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berkaitan dengan 
peningkatan kebutuhan tersebut, upaya “perlindungan mata air‖ merupakan kebijakan yang 

strategis, yaitu untuk mengurangi tekanan kerusakan dan beban pencemaran di lokasi mata 
air, sekitar mata air, dan kawasan resapan air, serta mendorong upaya adaptasi terhadap 
dampak perubahan tata air akibat perubahan iklim. Selain itu, kebijakan ini merupakan 
bagian dari upaya pemulihan, menjaga dan melindungi kuantitas, kualitas dan kontinuitas 
debit air di DAS. Diharapkan implementasi kebijakan tersebut dapat mendukung 
keberhasilan upaya pencapaian tujuan konservasi sumber daya air. 

Berkenaan dengan gerakan PERMATA, sebagian besar ibu rumahtangga belum 
mengetahui adanya gerakan perlindungan mata air (PERMATA). Ibu rumahtangga di 
Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah umumnya belum pernah mendengar/mengetahui 
adanya Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hanya 13% diantaranya yang mengetahui adanya Gerakan PERMATA; itupun hanya 
sebatas cerita tentang adanya gerakan Permata, sehingga mereka tidak mengetahui 
program dan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan gerakan ini. Mereka menilai bahwa 
gerakan ini adalah proyek pemerintah yang dianggap sama dengan proyek-proyek lainnya 
sehingga  mereka tidak terlalu berkepentingan untuk mengetahuinya; apalagi untuk ikut 
berpartisipasi. Kenyataan ini mengindikasikan kurangnya sosialisasi dari pemerintah 
(khususnya kepada ibu-ibu rumahtangga) tentang gerakan PERMATA yang sedang 
digalakkan. Padahal, mereka (ibu rumahtangga) adalah stakeholders utama yang 
merasakan pentingnya keberadaan air  khususnya untuk keperluan domestik (MCK). Jadi 
wajar jika selama ini ibu rumahtangga di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah kurang 
berpartisipasi dalam gerakan PERMATA. 

Meskipun tidak mengetahui adanya gerakan PERMATA, namun sebagian besar 
(73%) dari mereka menilai bahwa gerakan tersebut penting untuk dilakukan dengan 
melibatkan ibu rumahtangga. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka merupakan 
modal sosial yang menjadi salah satu kunci kebehasilan dari gerakan PERMATA di 
kawasan ini.  

Willingness to Pay (WTP) Ibu Rumahtangga terhadap Kelestarian Hutan Rinjani Sebagai 
Kawasan Perlindungan Mata Air 

Willingness to pay (WTP) atau kesediaan untuk membayar adalah kesediaan individu 

untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya 
alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. WTP dihitung seberapa 
jauh kemampuan setiap individu atau masyarakat secara agregat untuk membayar atau 
mengeluarkan uang dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan agar sesuai dengan 
standar yang diinginkan. WTP merupakan nilai kegunaan potensial dari sumberdaya alam 
dan jasa lingkungan (Hanley and Spash, 1993; Fauzi, 2006). Dalam penelitian ini WTP yang 
diukur adalah kesediaan ibu rumahtangga untuk ikut membiayai Gerakan Perlindungan 
Mata Air (PERMATA) di Kawasan Hutan Rinjani Kabupaten Lombok Tengah. Kesediaan 
masyarakat untuk membayar (WTP) Gerakan Permata disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Willingness To Pay (WTP) Ibu Rumahtangga untuk Konservasi Mata Air (Gerakan Permata) 
Hutan Rinjani Lombok Tengah 

NO U R A I A N NILAI 

1 Jumlah responden  

2 Kesediaan Ibu Rumahtangga membayar (WTP) 
Gerakan Permata 

 

 a. Bersedia 20 (66,67%) 

 b. Tidak Bersedia 4 (13,33%) 

 c. Tidak menjawab/ragu-ragu 6 (20,00%) 

3 Besarnya Nilai WTP (Rp/RT/bulan)  

 a. Rata-rata keseluruhan responden 3.000,- 

 b. Rata-rata dari yang bersedia 4.500,- 

 c. Nilai Maksimum WTP  5.000,- 

 d. Nilai Minimum WTP  2.500,- 

 

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa proporsi ibu rumahtangga  yang setuju 
untuk membayar konservasi perlindungan mata air (gerakan PERMATA) cukup tinggi, 
yaitu lebih dari 60%. Bahkan, sesungguhnya yang tidak menjawab (ragu-ragu) juga 
bersedia membayar untuk perlindungan mata air, hanya saja kemampuan ekonomi 
keluarga yang tidak mencukupi sehingga merasa berat untuk ikut mengeluarkan biaya 
konservasi. Kenyataan ini mencerminkan tingginya kepedulian dan kesadaran ibu 
rumahtangga akan pentingnya perlindungan mata air.  

Selain proporsinya besar, kesanggupan untuk membayar (WTP) juga relatif besar. 
Dari 20 (66,67%) responden yang bersedia membayar, sebanyak 80% diantaranya 
bersedia membayar (WTP) sebesar Rp 5.000,-/bulan dan nilai WTP dari 20% lainnya 
adalah sebesar Rp 2.500,-/bulan. Dengan demikian, rata-rata nilai WTP ibu rumahtangga 
untuk Gerakan PERMATA adalah sebesar Rp 3.000,-/bulan; sedangkan khusus bagi ibu 
rumahtangga yang bersedia membayar, nilai rata-rata WTP-nya sebesar Rp 4.500,-/bulan.  

Lebih lanjut, hasil penelitian WWF Program Nusa Tenggara (2012) menunjukkan 
bahwa besar kecilnya nilai WTP memiliki korelasi positif dengan besarnya pendapatan 
masyarakat dan tingkat ketergantungan masyarakat akan sumberdaya air yang bersumber 
dari kawasan Hutan Rinjani. Misalnya para petani, besar kecilnya nilai WTP berhubungan 
positif dengan volume air irigasi yang dibutuhkan untuk keperluan usahataninya. Demikian 
pula halnya degan para pengguna air lainnya. 

Selanjutnya menurut ibu rumahtangga di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah, 
waktu pembayaran WTP bervariasi. Ada yang menginginkan pembayaran dilakukan setiap 
ada kegiatan pemeliharaan saja, ada menginginkan pembayaran satu kali saja, dan ada 
juga yang menginginkan pembayaran dilakukan sekali setahun secara rutin. Meskipun ibu 
rumahtangga bersedia ikut membiayai gerakan PERMATA, namun 46,67% dari mereka 
berpendapat bahwa semua warga/rumahtangga yang berdomisili di kawasan ini harus 
berpartisipasi dalam membiayai konservasi perlindungan mata air (PERMATA). Disamping 
itu, sebanyak 43,33% ibu rumahtangga menegaskan bahwa sesungguhnya yang harus 
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membiayai atau ikut membiayai gerakan PERMATA adalah masyarakat yang memperoleh 
air dari mata air saja. 

Mengenai besarnya WTP yang harus dibayarkan/dikeluarkan oleh setiap 
orang/rumahtangga, para ibu rumahtngga berpendapat sebagai berikut: sebanyak 56,67% 
berpendapat bahwa besarnya WTP adalah ―sama‖ untuk semua rumahtangga,  26,67% 
berpendapat ―proporsional‖ tergantung jumlah jumlah air yang digunakan,  dan 6,67% 
berpendapat besarnya WTP tergantung ―ketentuan desa‖ serta tidak menjawab sebanyak 
10%. 

Bentuk/sistem pembayaran yang diinginkan; sebagian besar (60%) menginginkan 
membayar langsung ke RT atau desa. Namun demikian untuk menghindari terjadinya 
permasalahan; lebih dari separo (56,67%) mengharapkan adanya sosialisasi terlebih dahulu 
sebelum aturan diberlakukan. Adapun organisasi/lembaga yang menangani pembayaran 
serta pengalokasian anggaran bagi pelestarian kawasan konservasi perlindungan mata air 
(PERMATA); sebagian besar (83,33%) menghendaki agar dilakukan langsung oleh 
pemerintah desa/dusun. 

Lebih lanjut hasil analisis menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai WTP ini 
berhubungan (berkorelasi) positif pendidikan dan penghasilan (income) keluarga. Jadi 

dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka 
semakin tinggi pula kesadarannya akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam (dalam 
hal ini konservasi kawasan Hutan Rinjani) yang dicerminkan dengan semakin tingginya nilai 
WTP-nya. Demikian pula halnya degan pendapatan (income) keluarga; semakin tinggi 
income keluarga  (terutama yang bersumber dari penghasilan ibu rumahtangga), semakin 
tinggi pula nilai WTP-nya terhadap konservasi mata air kawasan Hutan Rinjani. 

Partisipasi Ibu Rumahtangga Masyarakat Lokal Dalam Gerakan Perlindungan Mata Air 
(Permata) 

Ibu rumahtangga di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah umumnya belum 
pernah mendengar/mengetahui adanya Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hanya 13,33% diantaranya yang mengetahui adanya 
Gerakan PERMATA. Informasi itu diperoleh dari suami dan kepala dusun; itupun hanya 
sebatas cerita tentang adanya gerakan Permata, sehingga mereka tidak mengetahui 
program dan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan gerakan ini. Mereka menilai bahwa 
gerakan Permata ini adalah proyek pemerintah yang dianggap sama dengan proyek-proyek 
lainnya sehingga  mereka tidak terlalu berkepentingan untuk mengetahuinya; apalagi untuk 
ikut berpartisipasi. Kenyataan ini mengindikasikan kurangnya sosialisasi dari pemerintah 
(khususnya kepada ibu-ibu rumahtangga) tentang gerakan PERMATA yang sedang 
digalakkan; padahal, mereka (ibu rumahtangga) adalah stakeholders utama yang 
merasakan pentingnya keberadaan air  khususnya untuk keperluan domestik (MCK). Jadi 
wajar jika selama ini ibu rumahtangga di Kawasan Hutan Rinjani Lombok Tengah kurang 
berpartisipasi dalam gerakan PERMATA. 

Meskipun sebagian besar ibu rumahtangga tidak mengetahui adanya gerakan 
PERMATA, namun sebagian besar (73,33%) dari mereka menilai bahwa gerakan tersebut 
penting untuk dilakukan; bahkan 13,33% menilai sangat penting. Lebih lanjut, menyangkut 
pentingnya keterlibatan ibu rumahtangga dalam gerakan ini; sebanyak 70% diantaranya 
menilai penting. Kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka merupakan modal sosial 
yang menjadi salah satu kunci kebehasilan dari gerakan PERMATA di kawasan ini. Alasan 
utama mengapa ibu rumahtangga perlu dilibatkan dalam gerakan PERMATA antara lain: 
pengguna  utama air domestik, banyak memiliki waktu laung, serta memiliki kepekaan 
terhadap keberadaan dan kecukupan air domestik.   

Ibu rumahtangga di kawasan ini mengharapkan agar keberadaan dan ketersediaan 
air harus terus tersedia sehingga kawasan konservasi di sekitar mata air harus terus 
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terlindungi dan dijaga kelestariannya. Menurut mereka, bentuk kegiatan yang perlu 
dilakukan dalam Gerakan Perlindungan Mata Air (PERMATA) antara lain: penghematan 
penggunaan air,  menjaga kelestaruan kawasan konservasi mata air, dan mendukung 
semua program dan kegiatan berkenaan dengan gerakan PERMATA (termasuk gotong 
royong menanam pohon (reboisasi dan penghijauan).   

Meskipun ibu rumahtangga bersedia dan setuju untuk ikut berpartisipasi dalam 
gerakan PERMATA, baik secara materi (finansial) maupun secara fisik jasmani (tenaga), 
namun hingga saat secara umum belum berpartisipasi secara nyata. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada mereka berkenaan dengan gerakan ini. 
Ke depan diharapkan agar program dan kegiatan berkenaan dengan gerakan PERMATA 
perlu disosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi 
secara proporsional sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1) Ibu rumahtangga di kawasan Hutan Rinjani menilai bahwa Gerakan PERMATA adalah 
proyek pemerintah yang dianggap sama dengan proyek-proyek lainnya.  

2) Sebagian besar (66,67%) ibu rumahtangga bersedia membayar (WTP) terhadap 
Konservasi Mata Air Hutan Rinjani dengan nilai rata-rata sebesar Rp 4.500,-/RT/bulan 
(Rp 2.500,- s.d. Rp 5.000,-) 

3) Partisipasi nyata (riil) ibu rumahtangga di kawasan Hutan Rinjani dalam Gerakan 
PERMATA hingga saat ini belum ada; namun 70% dari mereka bersedia dan menilai 
penting keterlibatan mereka dalam gerakan PERMATA 
 

Saran 

1) Perlu dilakukan sosialisasi Gerakan PERMATA secara lebih intensif  (terutama kepada 
IRT) 

2) Mengingat kesadaran IRT akan pentingnya konservasi mata air, maka setiap program 
dan kegiatan PERMATA perlu memberdayakan/melibatkan partisipasi IRT secara 
optimal 
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