
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

RINGKASAN 

Tujuan jangka panjang penelitian ini untuk mengembangkan model co-

management konvensional yang selama ini dipraktekkan melalui penambahan 

basis pembelajaran sosial (social learning).  Dengan ditemukan model baru ini, 

sistem pengeloaan air minum yang dimotori oleh kerja jaringan sosial antaraktor 

dan antarstakeholders akan semakin kuat dan semua pihak memiliki sumbangan 

positif sehingga konflik-konflik sosial ke depan bisa dicegah semaksimal 

mungkin.  

Penentuan subjek penelitian secara purposive, yaitu semua aktor lokal 

maupun para stakeholders yang berkaitan co-management sumber daya air 

minum. Metode yang digunakan adalah  kualitatif dengan pendekatan PAR 

(Participatory Action Research) dimana penelitian ini  bertujuan mengevaluasi 

kegiatan yang dilakukan pada masa lalu dan mendorong subjek untuk mengatasi 

persoalan bersama, sehingga penelitian ini menghasilkan tindakan (action).Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara mendalam, 

studi arsip/dokumen, fasilitasi, monitoring dan Focus Group Discussion (FGD).  

Pada tahun I temuan-temuan yang merupakan hasil penelitian yaitu 

menemukan pengembangan model co-management yang dipraktekkan selama ini. 

Pada model ini tergambarkan struktur co-management, aktor dan stakeholders 

yang terlibat, tugas dan kewajiban dari aktor dan stakeholders tersebut, bentuk 

pertukaran sumber daya dan pembagian (sharing) resiko antara aktor dan 

stakeholders.  Aktor utama co-management pengelolaan air minum di Desa 

Pandanrejo yaitu  HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), dimana 

organisasi berbasis komunitas ini ada  pada semua dusun, baik di  Dusun Kajar, 

Dusun Pandan, Dusun Dadapan dan Dusun Ngujung. Survei yang dilakukan 

peneliti menyatakan bahwa organisasi berbasis komunitas ini cocok atau seperti 

yang diharapkan masyarakat. Terbukti, sebagian besar konsumen menyatakan 

puas dengan pelayanan HIPPAM selama ini.  

Data menarik ditemukan dilapangan bahwa konsumen setuju jika HIPPAM 

dilengkapi dengan mekanisme organisasi atau AD/ART demi pencapaian tujuan 

bersama.  Untuk co-management air minum ini HIPPAM tidak bekerja sendiri 

tetapi bersama pihak-pihak lain, seperti kepala dusun, pemerintah desa, Dinas 

Pengairan & Binamarga dan NGO (Non Governmental Organization).  

Sejak mendirikan HIPPAM sampai beroperasi co-management dikerjakan 

dengan potensi-potensi pembelajaran sosial yang ada. Sayangnya pembelajaran-

pembelajaran sosial tersebut masih memiliki kelemahan, seperti: Pertama, 

kurangnya kebersamaan antarHIPPAM. Selama ini HIPPAM berjalan sendiri-

sendiri. Kedua, belum adanya regulasi kuat yang memayungi kepentingan 

bersama. Kondisi ini menyebabkan kurang adanya dasar hukum kuat yang akan 

mengatur hak dan kewajiban konsumen. Ketiga, co-management belum 

menyentuh kegiatan konservasi. Dalam kondisi seperti ini, co-management hanya 

memiliki aktivitas dalam wilayah terbatas, yaitu sebatas distribusi dan konsumsi 

air minum saja.  Untuk mengatasi persoalan-persoalan dilakukan tindakan (action) 

yaitu mempertemukan semua HIPPAM dengan pemerintah desa dimana bisa 

belajar bersama. Selain itu untuk kepastian hukum perlu dibuat aturan-aturan 

hukum seperti mekanisme organisasi dan Peraturan Desa (Perdes) yang akan 

mengatur HIPPAM 
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PRAKATA 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan berbagai kenikmatan 

sehingga peneliti mampu menyelesaikan laporan akhir penelitian ini. Sungguh 

sebuah kenikmatan sebab berhasil diselesaikan  di tengah kesibukan di sana-

sini.Laporan hasil ini berisi hasil-hasil penelitian yang telah peneliti selesaikan 

dilapangan. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi  wawancara, observasi, 

survey  dan FGD-FGD, baik FGD yang dilakukan di dusun-dusun maupun di 

level Kota Batu. Fokus utama laporan hasil ini dari data-data yang dikumpulkan 

dari dusun-dusun maupun Desa Pandanrejo.  

Sementara itu yang tidak kalah penting yaitu kegiatan-kegiatan di atas 

bertujuan menemukan model co-management air minum yang selama ini 

dipraktekkan di Desa Pandanrejo dan mengembangkan co-management itu 

dengan basis pembelajaran sosial. Dengan ditemukan pengembangan model ini 

akan sangat membantu pengelolaan air minum yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, selain itu terpenting akan membantu pencegahan konflik sosial akibat 

pengelolaan air minum. 

Pada Tahun I ini, model co-management yang ditemukan belum bisa 

dikatakan sempurna. Bisa dikatakan draft yang membutuhkan banyak masukan 

dalam bentuk aksi-aksi lapangan. Untuk itu akan disempurnakan pada tahun II. 

Semoga laporan hasil ini memberikan manfaat kepada kita semua. Penulis 

yakin bahwa laporan hasil ini belumlah hasil yang sempurna, dimana pasti masih 

ditemukan kekurangan di sana-sini oleh karena itu, peneliti siap menerima 

masukan sebanyak-banyaknya. Selain itu yang paling penting yaitu  akan 

disempurnakan pada waktu laporan penelitian hasil.  
 
 

     Malang, 26 Desember 2013 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang  

Konflik sumber daya air marak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan 

jumlah sumber daya air yang semakin terbatas dan penduduk yang kian bertambah 

sehingga membutuhkan pasokan air dalam jumlah yang banyak. Hal ini 

diperparah oleh perubahan nilai air dari berbagai stakeholders. Jika masyarakat 

melihat air dari perspektif lokal, sedangkan negara dan pelaku bisnis melihatnya 

dalam perspektif ekonomis, sehingga masyarakat dan negara memiliki pandangan 

yang tidak sama. Masyarakat memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari, 

sedangkan negara memanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Beberapa konflik 

sumber daya air bisa diringkaskan sebagai berikut: Gomez dan Terhorst (2005) 

menyatakan perjuangan di Bolivia yang dimotori gerakan sosial dan masyarakat 

sipil untuk menuntut dihapuskan privatisasi air dan menuntut Aguas del Tunari, 

anak perusahaan asing, Betchel agar memberikan kesempatan untuk keterlibatan 

publik. Ketidakpuasan ini didorong persoalan masyarakat miskin yang 

menanggung beban berat karena tingginya tarif air yang dikelola swasta.   

Penguasaan air yang terjadi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, 

Kabupaten Klaten yakni eksploitasi sumber air yang dilakukan di tiga sumber 

yaitu Umbul Cokro, Umbul Ponggok dan si Gedhang oleh PT Aqua-Danone. 

Masyarakat melakukan gerakan penolakan sebab kegiatan eksploitasi air ini telah 

menyebabkan banyak kerugian bagi penduduk sekitar, seperti debit air menurun 

dari 100 liter/detik menjadi 56 liter/detik, pelanggaran IMB dan AMDAL dengan 

menggeser lokasi pengeboran dari titik sebelumnya dan lokasi sumber gedhang 

yang menyebabkan tertutupnya akses masyarakat dalam mengontrol sumber 

produksi. 

Sementara itu, tergabung pada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan 

Kendeng (JMPPK) Kabupaten Pati, masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng 

melakukan gerakan melawan PT Semen Gerik  yang berencana mendirikan Pabrik 

Semen.  Tingginya ketergantungan mereka pada pegunungan Kendeng, dimana 
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didalamnya terdapat sumber air yang sesungguhnya menjadi alasan penting 

masyarakat  menghimpun gerakan (Sobirin, Mokh. 2010).  

Di Kota Batu, konflik pengelolaan sumber daya air terjadi antara PDAM 

Kota Batu dengan masyarakat Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Lewat PDAM, negara membisniskan air minum dan menjadikan masyarakat 

sebagai konsumen. Dikarenakan tarif air yang dirasakan penduduk mahal dan 

kualitas pelayanan PDAM tidak memuaskan, masyarakat keluar sebagai 

pelanggan dengan mendirikan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air 

Minum). Baik PDAM maupun masyarakat, tidak mau mengalah sehingga terjadi 

konflik (Susilo, Rachmad K, 2012). 

Hal yang sama terjadi di Desa Sisir, Kecamatan Batu. Pelayanan yang 

diberikan PDAM Kota Batu untuk memenuhi kebutuhan air minum Kompleks 

Perumahan Panderman Hill tidak memuaskan, sehingga masyarakat menuntut 

pelayanan yang lebih. Konflik reda setelah pengelolaan air minum dipindahkan 

kepada HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) desa yang 

merupakan organisasi lokal yang bergerak pada pengelolaan sumber daya air 

minum tersebut. 

Sebenarnya, konflik sumber daya air terjadi karena kondisi sebagai 

berikut, yakni : pertama, penurunan jumlah, kualitas dan kelangkaan sumber daya 

yang disebabkan pertumbuhan penduduk dan akses terhadap lingkungan dan 

sumber daya alam yang tidak seimbang (Mitchell, Bruce, dkk. 2000).  Malik 

Ichsan dkk.2003 menyatakan konflik sumber daya alam  ditentukan setidaknya 

oleh  4 masalah penting yakni : 1). Masalah hubungan manusia. 2). Masalah 

kepentingan. 3). Masalah (perbedaan) data. 4). Perbedaan nilai. 5). Masalah 

struktur.  

Co-management dipercayai mampu mencegah konflik sumber daya air  

sebab para aktor pengelola sumberdaya alam, yakni pemerintah, masyarakat dan 

pelaku bisnis sumberdaya berbagi dalam pengambilan keputusan. Co-

management menekankan pada kemitraan yang mana dua atau lebih aktor sosial 

secara kolektif bernegosiasi, menyetujui, menjamin dan melaksanakan pembagian 
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fungsi manajemen, keuntungan dan tanggung jawab secara adil untuk teritorial, 

wilayah atau sekumpulan sumberdaya alam tertentu.  

Sementara itu, beberapa hambatan yang dihadapi co-management untuk 

menjadi model pencegahan dan resolusi konflik yakni ketidakpercayaan, 

perlawanan agen-agen managemen dan kurangnya dukungan politik yang 

terorganisasi. Kelemahan-kelemahan di atas yang membuat praktek co-

management tidak berjalan adaptif. Co-management adaptif memperbaiki praktik-

praktik lewat pembelajaran dan pengalaman manajemen masa lalu dan menggali 

alternatif-alternatif baru (Leys& Van Clay, 2010).  

Pembelajaran sosial (social learning) sebagai salah satu langkah untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan co-management di atas. Ia memiliki kelebihan 

tersendiri sebab proses pembelajaran sosial akan mendorong semua stakeholders 

untuk  berkomitmen pada proses belajar timbal balik dimana semua pihak yang 

terlibat mengakui bahwa mereka tidak bisa mengatasi semua persoalan.  

Borrini Feyerabend & Yaffe  (2000,132) menyatakan bahwa pembelajaran 

interaktif akan mendorong pengetahuan yang disepakati secara umum, kesadaran 

dan ketrampilan melalui berfikir,diskusi dan bertindak bersama. Pada saat 

pengelolaan sumber daya alam ditandai dengan kompleksitas, ketidakpastian, 

konflik dan paradoks, pembelajaran sosial akan mempu memperbaiki kualitas dan 

kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil (Schusler, Decker & Pfefer, 

2003). 

Dari latarbelakang di atas dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, 

yaitu : 

a. Bagaimana model  co-management sumber daya air minum desa yang selama 

ini dipraktekkan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu? 

b. Apa sajakah unsur-unsur pembelajaran sosial di masyarakat Desa Pandanrejo, 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang bisa digunakan untuk membuat model co-

management sumber daya air minum desa berbasis pembelajaran sosial? 
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c. Bagaimana model co-management sumber daya air minum desa berbasis 

pembelajaran sosial untuk pencegahan konflik pengelolaan sumber daya air 

minum? 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kajian penelitian ini terkait dengan pengembangan Sosiologi Lingkungan 

dan Sosiologi Sumber Daya Alam. Sebagai cabang Sosiologi umum, Sosiologi 

Lingkungan mengkaji hubungan antara manusia dengan lingkungan. Dunlap dan 

Catton (1980) mendefinisikan Sosiologi Lingkungan sebagai studi hubungan 

lingkungan dan masyarakat. Kemudian, Sosiologi Lingkungan mengembangkan 

studi seperti: kesadaran atas persoalan lingkungan, gerakan sosial, kapitalisme dan 

sosiologi sumber daya alam dan lain-lain. Sosiologi Lingkungan memfokuskan 

pada komunitas yang bergantung pada sumber daya alam (Susilo, Rachmad KD, 

2008). Sementara itu, Sosiologi sumber daya alam seperti dinyatakan Buttel, 

(2002) mengkaji pada komunitas dan ekosistem lokal. 

Salah satu persoalan sumber daya alam yakni konflik pengelolaan, 

seperti ditemukan Silaen, Victor (2006) menjelaskan tentang konflik antara PT 

Intiindorayon utama dengan masyarakat terkait penolakan beroperasinya pabrik 

Pulp tersebut. Studi Awang (2006) menyatakan bahwa pengelolaan hutan oleh 

negara yang tidak melibatkan peran publik atau meminta persetujuan publik pada 

akhirnya hutan dilihat masyarakat hanya sebagai arena ”perebutan aset 

ekonomi”.Masyarakat miskin merasa menjadi bagian dari perebutan ini. 

Pandangan ini terus berproses, berkembang, diadopsi kelompok masyarakat lain 

dan akhirnya menjadi konstruksi sosial. 

Studi Endaryanta, Erwin (2007) menunjukkan bahwa privatisasi yang 

dilakukan negara pada sumberdaya air begitu mudah masuk pada komunitas 

tertentu. Privatisasi dipraktekkan dengan tindakan-tindakan yang melanggar IMB, 

AMDAL dan  menyebabkan banyak kerugian seperti  debit air menurun, dan  

tertutupnya akses masyarakat dalam mengontrol sumber produksi air. Hanafi, 

Imam (2005) menyatakan privatisasi air bersih di Kota Batu mengidentifikasi 

peran regulatif PEMDA dalam menagemen sumberdaya air. Kebijakan privatisasi 

air bersih bermanfaat untuk masyarakat, pemda dan privat karena adanya dua 

model 1). Privatisasi terbatas yang terdiri atas korporasi municipial dan kontrak 

managemen dan 2. Swakelola.  



12 
 

 Sebagai evaluasi sistem di atas, lahirlah konsep co-management yakni 

gabungan antara managemen tingkat negara (state level management) dengan 

managemen tingkat lokal (local level management). Studi Tyler, Stephen (2006) 

menyatakan co-management mampu meningkatkan partisipasi masyarakat akan 

pemeliharaan lingkungan secara bertahap. Dimulai dari inisiatif petani miskin, 

bergabungnya petani kaya dan akhirnya keterlibatan kaum perempuan, co-

management mampu memperbaiki kualitas padang rumput dan meningkatkan 

pendapatan penduduk 6%  sampai 67% selama tiga tahun terakhir. 

 Studi Morrison, Basil (2007) menemukan bentuk co-management 

mempertemukan kebutuhan semua pihak dan memberdayakan mereka untuk 

menggali peluang ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya dari sebuah taman. 

Studi Rusnak, Gerret (1997) menyatakan co-management di Saskatchewan, 

Manitoba, Wilayah Barat Laut dan Kanada dilakukan dengan pemerintah 

membentuk the Beverly-Qaminirjuaq Caribou Management Board dibuat antara 

pemerintah propinsi dengan organisasi Waterhen First Nation untuk mengatur 

pengembalian populasi rusa.   

 Studi Gomez dan Terhorst (2005) menyatakan bahwa co-management di 

Bolivia terjadi didorong persoalan masyarakat miskin yang menanggung beban 

berat karena tingginya tarif air yang dikelola swasta.  Perjuangan ini berhasil 

merumuskan sistem pengelolaan air (SEMAPA) yang melibatkan kontrol publik. 

Selama ini, model co-management belum dipraktekkan dengan baik, karena masih 

dominan kepentingan negara. Selain itu, persoalan akan terjadi ketika 

stakeholders tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam kerjasama, 

mendiskusikan nilai, kepentingan masing-masing dan memahami sistem 

pengelolaan sumber daya air yang begitu kompleks. 

 Pembelajaran sosial (social learning) akan membantu mempercepat co-

management untuk mencapai tujuan. Studi yang dilakukan Leys& Van Clay 

(2010) menyatakan proses pembelajaran sosial akan mendorong semua 

stakeholders untuk berkomitmen pada proses belajar timbal balik dimana semua 

pihak yang terlibat mengakui bahwa mereka tidak bisa mengatasi semua 

persoalan. Sementara itu, Borrini Feyerabend & Yaffe (2000) menyatakan bahwa 

pembelajaran interaktif akan mendorong pengetahuan yang disepakati secara 
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umum, kesadaran dan ketrampilan melalui berfikir, diskusi dan bertindak 

bersama. Schusler, Decker & Pfefer (2003) menyatakan pembelajaran sosial akan 

mempu memperbaiki kualitas dan kebijaksanaan pengambilan keputusan Pada 

saat pengelolaan sumber daya alam ditandai dengan kompleksitas, ketidakpastian, 

konflik dan paradoks  

Persoalan yang difokuskan oleh kajian ini meliputi kebijakan publik, 

meminimalkan dampak dan konflik lingkungan dan memperbaiki manajemen 

sumber daya alam. 

 

2.1. Studi-Studi Pendahuluan yang Sudah Dicapai 

Hasil-hasil penelitian yang sudah dicapai untuk mendukung 

pengembangan model dalam penelitian ini yakni data base berupa Profil HIPPAM 

se-Kota Batu dan studi-studi yang pernah peneliti lakukan terkait pengelolaan 

sumber daya air minum. Kelengkapan kedua studi tersebut bisa peneliti 

ringkaskan, sebagai berikut: 

1. Profil HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), se-Kota Batu 

yang dibuat oleh Jurusan Sosiologi FISIP UMM (2012) dimana berisi deskripsi 

detail setiap HIPPAM yang ada di semua kelurahan atau desa/dusun se- Kota 

Batu. Selain, data-data umum terkait sejarah berdiri, kelengkapan organisasi, 

sistem pengelolaan air, bentuk kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dan 

persoalan-persoalan yang dihadapi. Persoalan-persoalan yang dialami 

HIPPAM. Persoalan-persoalan itu, meliputi: a). terkait dengan pemerintah, 

yakni pengajuan bantuan yang kurang mendapat perhatian pemerintah. b). 

terkait dengan pelanggan, masih adanya pencurian air, perusakan pipa dan 

konsumen yang menunggak. c). terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan 

infrastruktur, beberapa tandon yang membutuhkan perbaikan. 

2. Co-management Sumber Daya Air Minum Desa 

Dalam penelitian ini Rachmad K Dwi Susilo (2010) menemukan keunggulan-

keunggulan co management yang dikoordinasikan oleh organisasi pengelola air 

minum desa yang bernama Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum 

(HIPPAM) yaitu keberlanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan), sistem 

pelayanan terstandar, jaminan keberlangsungan organisasi, ikut 



14 
 

memberdayakan organisasi-organisasi desa dan demokratisasi pengelolaan 

sumber daya air minum. Sementara itu, kelemahan-kelemahan yang masih 

ditemukan, yaitu belum berkembangnya co-management sebagai organisasi 

pemberdayaan masyarakat, bias elit dalam struktur birokrasi, masih lemahnya 

pola jaringan sosial dan co-management belum mampu melakukan fungsi 

Integrasi (Dwi Susilo, Rachmad K 2010). 

3. Model Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Melalui 

Pendekatan Transformatif dan Resolutif untuk Kesejahteraan Masyarakat 

Dalam penelitian ini Rachmad K Dwi (2012) menemukan praktek-praktek 

demokratisasi pengelolaan sumber daya air minum yang meliputi: kesetaraan, 

kebebasan, perwakilan & pertanggungjawaban, ruang partisipasi dan 

pendidikan. Objek lokasi yakni HIPPAM Desa Pandanrejo yang merupakan 

bentuk pengelolaan baik dikelola oleh PDAM maupun HIPPAM, memiliki 

beberapa keuntungan yaitu: pelayanan berkelanjutan, aset dikelola dan dimiliki 

dan kembali ke masyarakat. Kelemahan yang masih dimiliki yakni sistem 

demokratisasi yang belum stabil dan kelembagaan yang belum mapan. 
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Gambar 1. Model Demokratisasi Komunitarian dengan Pendekatan 

Resolutif- Transformatif 

 

4. Privatisasi Air Minum di Kota Batu 

Hanafi, Imam (2005) menyatakan privatisasi air bersih di Kota Batu 

mengidentifikasi peran regulatif PEMDA dalam menagemen sumberdaya air. 

Kebijakan privatisasi air bersih bermanfaat untuk masyarakat, pemda dan 

privat karena adanya dua model 1). privatisasi terbatas yang terdiri atas 

korporasi municipial dan kontrak managemen dan 2. swakelola yang dikelola 

oleh masyarakat. 

 

2.2. Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Air  

Pasandaran, Effendi dkk (2002)  menyatakam bahwa ancaman terhadap 

pengelolaan sumber daya air selama ini adalah kegagalan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan air, terjadinya krisis air dan konflik perebutan sumber air, 
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rusaknya sumber daya alam dan prasarana sumber daya air yang akhirnya 

memperparah krisis air.  Asshiddiqie (2009: 153-154) menyatakan bahwa krisis 

air merupakan salah satu krisis yang mengkuatirkan di samping krisis tata kelola 

ruang dan sumber daya alam, agraria dan krisis sistem pendukung kehidupan di 

permukiman  

Sementara itu, pada cakupan global, Vandana Shiva (2002) menyatakan 

bahwa jika pada tahun 1998, 208 negara mengalami kekurangan atau kelangkaan 

air, pada tahun 2025 angka ini diperkirakan akan bertambah 56 negara. 

Kemudian, antara tahun 1990 dan 2025 jumlah orang yang hidup di negara tanpa 

air yang memadai diperkirakan akan mengalami peningkatan 131 menjadi 817 

juta. 

          Sarwono S, Slamet, dalam  Pasandaran, Effendi dkk (2002) menyatakan 

bahwa lelangkaan air dan konflik sosial di masyarakat adalah pemandangan yang 

terjadi sebagai efek dari kebijakan global ini. Persoalan ekologis, sosial sampai 

politik adalah hasil dari skema yang dipaksakan oleh institusi-institusi globalisasi. 

Kasus di Ekuador misalnya, privatisasi bermasalah karena adanya intervensi 

eksternal, timbulnya perjanjian-perjanjian rahasia atau perjanjian yang tidak 

transparan, munculnya kecenderungan monopoli dan akhirnya mengakibatkan 

krisis politik yang serius.  

Konflik didorong kelangkaan sumber daya dan bergantinya aktor pemanfaat 

sumber daya alam. Sementara itu, kajian konflik yang lebih luas seperti 

dinyatakan  Moore  bahwa konflik bisa terjadi antara pasangan rumah tangga, 

anak dengan orang tua, antartetangga, antarsuku, pengusaha dengan 

buruh,antaranggota organisasi, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat 

dengan pengusaha (Hadi, Sudharto P (2006)). Usman, Sunyoto, (2004) 

menyatakan bahwa konflik sosial dikonsepsikan sebagai hubungan sosial yang 

tidak harmonis karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, tindakan yang 

terdapat dalam masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan.   

Konflik  bisa disebabkan oleh 5 faktor seperti dilihat tabel 1 sebagai berik 
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Tabel 1 

Teori-Teori Konflik 

 

No Nama Teori Sebab-Sebab Konflik 

1. Teori hubungan masyarakat Adanya polarisasi yang terus terjadi 

adanya ketidakpercayaan dan rivalitas 

kelompok dalam masyarakat.  

2. Teori negoisasi prinsip Adanya posisi para pihak yang tidak 

selaras dan adnya perbedaan-

perbedaan di antara para pihak. 

3. Teori identitas Adanya perasaan identitasnya 

terancam oleh pihak lain. 

4.  Teori kesalahpahaman Adanya ketidakcocokan dalam 

berkomunikasi di antara orang yang 

berlatar budaya berbeda. 

5. Teori transformasi  Adanya masalah-masalah 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan 

yang terwujud dalam bidang-bidang 

sosial, ekonomi dan politik. 

Sumber: Imam Taufik (2007), hlm. 155 

 

Imam Taufik (2007) membedakan konflik dalam beberapa kategori . 

Pertama, konflik sebagai persepsi adalah bahwa konflik yang diyakini adanya 

perbedaan kebutuhan,kepentingan, keinginan atau nilai dari seseorang/pihak 

dengan pihak lain. Kedua, konflik sebagai perasaan yakni konflik yang muncul 

sebagai reaksi emosional terhadap situasi atau interaksi yang memperlihatkan 

adanya ketidaksesuaian/ketidakcocokan. Reaksi emosional ini diwujudkan dengan 

rasa takut, sedih, marah dan keputusasaan atau campuran di atas. Ketiga, konflik 

sebagai tindakan adalah ekspresi perasaan dan pengartikulasian dari persepsi ke 

dalam tindakan untuk memperoleh sesuatu kebutuhan (kebutuhan dasar, 

kepentingan dan kebutuhan akan identitas) yang memasuki wilayah kebutuhan 

orang lain. Dalam kategori yang disebutkan terakhir, ekspresi konflik telah 

ditunjukkan dalam bentuk tindakan misalnya menuntut pihak lain untuk 

memberikan ganti kerugian. Dalam makna yang ketiga ini artinya konflik itu telah 

disengketakan oleh para pihak atau oleh salah satu pihak . 

Hettne, Bjorn (2001) menyatakan bahwa sumber daya alam yang menipis 

menjadi penyebab penting konflik manusia, baik antarnegara maupun di dalam 
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negara (huru-hara, kudeta dan revolusi). Degradasi lingkungan dan menipisnya 

sumber daya alam bersama yang dapat diperbarui menjadi penyebab penting 

konflik kekerasan yang menjadi bagian krusial kompleks kemiskinan. 

Pada konteks pengelolaan sumber daya alam, konflik bisa dijelaskan 

sebagai berikut: pertama, persoalan perubahan lingkungan,  kelangkaan (scarcity) 

dan lemahnya institusi politik. Kelangkaan akan menjadi pemicu konflik sosial 

jika jumlah sumber daya lingkungan  sudah di bawah ambang batas minimal. 

Ditambah dengan faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat, 

pemenuhan kebutuhan dengan hanya mengandalkan sumber daya yang langka 

tersebut akan menjadi persoalan ke depan.   

 Kelangkaan sumber daya lingkungan bisa terjadi karena beberapa sebab, 

seperti habis karena dimanfaatkan secara bersama-sama dan bertahun-tahun, rusak 

akibat bentuk pemanfaatan yang tidak benar dan faktor struktural yang 

menyebabkan distribusi pemanfaatan lingkungan tidak merata.  Jumlah penduduk 

yang semakin padat menjadi sebab terkurasnya lingkungan tiap tahapan waktu, 

sedangkan penggunaan teknologi yang melanggar ketetapan dan tidak 

memperhatikan kebelangsungan lingkungan bisa menjadi sebab ini. Sedangkan, 

faktor struktural menyebabkan pemanfaatan lingkungan tidak merata, artinya, ada 

satu kelompok yang memanfaatkan lingkungan, sementara itu kelompok lain 

termarginalisasi. Jika tidak diimbangi kekuatan kelembagaan, baik secara sosial 

maupun politik, maka kelangkaan (scarcity) akan memunculkan kekerasan 

(violence).   

 Berdasarkan hasil pengkajian dari UNDP, terdapat 3 faktor yang menjadi 

pemicu terjadinya konflik, yaitu : 

1. Perjuangan untuk kekuasaan antarkelompok etnis/suku dan individu. 

2. Kompetisi untuk penambahan sumber daya. 

3. Eksploitasi ekonomi-sosial. 

 Lebarnya ketidaksamaan dan ketidakadilan yang bersatu dengan 

pertumbuhan telah membedakan antara kelompok sosial, budaya, agama, etnis 

yang sulit.  Masih terkait dengan 3 hal di atas, konflik juga disebabkan salah 

satunya oleh degradasi lingkungan yang membahayakan jaminan standar 

kelayakan minimum hidup dan keamanan kehidupan manusia 
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 Sebenarnya, kelangkaan tidak akan menjelma menjadi konflik jika institusi  

politik bisa memainkan peran dengan baik, sebab institusi politik memiliki 

kekuatan untuk meredam ketidakpuasan dari pihak-pihak yang berkonflik. Negara 

yang mampu mengakomodasi keluhan-keluhan yang dirasakan korban, bisa 

mencegah terjadinya kekerasan. Gerry Van Klinken, (2007) menyatakan bahwa 

kekerasan bisa muncul karena orang-orang merasa sakit hati  

 Sakit hati, ketidakpuasan dan kemarahan pihak-pihak yang dirugikan 

karena berkurangnya sumber daya itu tidak akan melahirkan kekerasan jika 

negara mampu mengelolanya dengan baik. Dengan demikian, tidak ada variabel 

lingkungan murni yang menyebabkan munculnya konflik dan kekerasan, tetapi ia 

berinteraksi dengan lemah/tidaknya faktor ekonomi dan politik.  

 Thomas F. Homer-Dixon (1999) menyatakan bahwa ada tiga model 

mengenai hubungan antara kelangkaan lingkungan (environmental scarcity) 

dangan faktor ekonomi-politik itu (lihat bagan di bawah) 

Model I 

Faktor ekonomi-politik Konflik & 

ketegangan sosial 

 

 

Kelangkaan Lingkungan 

 

Model II 

Faktor ekonomi-politik Konflik dan 

ketegangan sosial 

 

 

 

 

 

Kelangkaan Lingkungan                                       Sensitivitas ekosistem 
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Model III 

Faktor ekonomi-politik Konflik dan 

ketegangan sosial 

 

 

Kelangkaan Lingkungan 

yang tidak dapat berubah 

 

Gambar 2. Konflik dan Ketegangan Sosial dalam Kelangkaan Lingkungan 

 

 Model I menyatakan bahwa kelangkaan lingkungan dapat dengan 

sendirinya menjadi kekuatan di belakang perubahan sosial dalam ekonomi dan 

politik yang mengatur penggunaan sumber daya. Model II menyatakan bahwa 

sensitivitas ekosistem sering menjadi variabel penting yang menyumbang 

kelangkaan lingkungan. Sensitivitas ini setidaknya merupakan faktor fisik 

eksternal bukan fungsi dari perilaku manusia atau perilaku lembaga sosial.  

 Sedangkan, model III, dalam banyak bagian di dunia yaitu kerusakan 

lingkungan bersilangan dengan sebuah hambatan yang tidak dapat dirubah ( a 

treshold of irreversibility). Terlebih, jika perubahan sosial yang mencerahkan 

menghilangkan sebab-sebab budaya, ekonomi dan politik, maka ia akan menjadi 

beban yang menyusahkan masyarakat (Thomas F. Homer-Dixon, 1999: 104-105).  

 Berbeda dengan teori di atas, teori kedua menjelaskan persoalan konflik 

dari sisi terusiknya human need. Dalam masyarakat, terdapat tiga kebutuhan yang 

penting, yakni kebutuhan substantif (substantive), prosedural (procedural) dan 

psikologis (psychological). Kebutuhan substantif merupakan kebutuhan manusia 

yang berhubungan dengan kebendaan, seperti: uang, pangan, rumah, sandang dan 

kekayaan. Kebutuhan prosedural merupakan kebutuhan manusia yang 

berhubungan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan, 

kebutuhan psikologis berkaitan dengan kebutuhan non kebendaan, seperti : aman, 

penghargaan, empati dan lain-lain (Imam Taufiq  dalam Mukhsin Jamil (ed), 

2007: 157). 
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 Lambang Trijono (2007) dalam Pembangunan sebagai Perdamaian 

menyatakan bahwa negara bisa membuat kebijakan pembangunan yang mencegah 

konflik dan mendorong perdamaian dengan strategi dan prioritas, sebagai berikut : 

a. Strategi dan prioritas untuk mencegah skenario terburuk berupa upaya 

pencegahan konflik (conflict prevention). 

b. Strategi dan prioritas untuk mentranformasi skenario moderat dengan upaya 

transformasi konflik (conflict transformation). 

c. Strategi dan prioritas untuk mendorong terwujudnya skenario terbaik dengan 

upaya membangun perdamaian (peace building). 

Mukhsin Jamil (2007), menyatakan berbagai pendekatan dalam mengatasi 

konflik dari yang paling dasar ke tahapan yang paling parah. Pendekatan-

pendekatan itu, yakni: 

a) Pencegahan konflik (conflict prevention) 

Mencegah terjadinya konflik dan kekerasan. 

b) Penanganan konflik (conflict settlement) 

Mengkahiri tingkah laku kekerasan dengan mencapai kesepakatan baru. 

c) Manajemen konflik (conflict management) 

membatasi dan menghindari kekerasan yang mungkin terjadi di waktu yang 

akan datang dengan cara mendukung perubahan tingkah laku yang positif dari 

pihak-pihak yang terlibat 

d) Resolusi konflik (conflict resolution) 

membahas berbagai penyebab konflik dan mencoba untuk membangun 

hubungan baru dan abadi di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. 

e) Transformasi konflik (conflict transformation) 

mencoba mentransformasikan energi negatif peperangan menjadi perubahan 

sosial dan politik yang positif. 

 

2.3. Co-management Pengelolaan Sumber Daya Alam 

 Sumber daya alam menjadi kajian dalam Sosiologi, sebab model 

pengelolaan sumber daya alam ini akan sangat menentukan proses-proses sosial 

yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya pula, pengelolaan sumber daya alam 

sangat ditentukan oleh struktur sosial dan sistem sosial yang berlaku di 
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masyarakat. Thomas F. Homer-Dixon (1999) menyatakan bahwa konflik, damai 

dan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat tergantung kondisi lingkungan dan 

pendekatan ekonomi politik yang dilakukan negara.  Pengelolaan sumber daya 

alam secara sentralistik rentan menyebabkan konflik, sedangkan desentralisasi 

mampu mengurangi resiko konflik. 

 Sekalipun bukan model sempurna yang tanpa kritik, tetapi co-management 

merupakan model yang bisa mencegah konflik di antara semua stakeholders yang 

telibat pada pengelolaan sumber daya alam, sebab model ini menekankan pada 

kemitraan yang mana dua atau lebih aktor sosial secara kolektif bernegosiasi, 

menyetujui, menjamin dan melaksanakan pembagian fungsi manajemen, 

keuntungan dan tanggung jawab secara adil untuk teritorial, wilayah atau 

sekumpulan sumber daya alam tertentu.  

Carlsson & Berkes (2005) menjelaskan tentang perspektif-perspektif untuk 

melihat co-management, yaitu: co-management sebagai sistem pertukaran, 

sebagai jaringan dan sebagai tata kelola pemerintahan (governance). Pada 

perspektif sistem pertukaran  terdapat beberapa jenis co-management yakni : co-

management sebagai bentuk pertukaran, co-management sebagai organisasi yang 

bergabung,  co-management sebagai sistem yang bertempat  pada negara (co-

management as  state nested system) dan co-management sebagai sistem yang 

bertempat  pada komunitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Co-Management Sebagai Sistem Pertukaran 

 

Pada gambar di atas co-management adalah semacam hubungan antara 

wilayah dominasi terpisah (komunitas dan negara), tetapi bersahabat satu dengan 

lain. Dalam hubungan ini antarstakeholders melakukan pertukaran-pertukaran, 

 

C 
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S 

seperti:  informasi, barang dan jasa. State (S) di sini tidak dibedakan apakah 

pemerintah lokal, regional maupun nasional. Sedangkan, community (C) 

dinyatakan sebagai sektor swasta. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  Co-Management sebagai Organisasi Yang Bergabung 

Gambar 4 menunjukkan bagian saling tumpang tindih dan saling 

ditangkap. Misalnya, perwakilan pemerintah dan pengguna sumberdaya 

membentuk unit kerja sama dan keduanya terlibat pada pengambilan keputusan.  

Baik S maupun C menjaga otoritas dan otonomi relatif mereka. Kemudian, co-

management dapat digambarkan sebagai pembentukan arena formal untuk kerja 

sama, biasanya membentuk organisasi non pemerintah dimana batasan antaraktor 

menjadi tidak jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Co-management sebagai Sistem yang Bertempat  Pada 

Negara (Co-Management As  State Nested System). 

 

Co-management jenis ini mewakili gambaran umum. S memegang semua 

hak legal wilayah tertentu atau sistem sumberdaya tertentu. C dipercayai dengan 

pemberian hak mengelola, tetapi kepemilikan sumberdaya tetap pada negara. C 

membentuk unit organisasional independen yang memiliki tingkat kebebasan 

tertentu. 

 

C 

S 

 

C 
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Gambar 6  Co-management Sebagai Sistem yang Bertempat  pada Komunitas 

Co-management di sini berada pada sebaliknya. Di sini negara beroperasi 

dalam wilayah non publik dan pengguna sumberdaya menggunakan semua hak 

legal berhubungan dengan wilayah atau sistem sumberdaya. Misal, tanah hutan, 

daerah tangkapan atau padang rumput dimiliki individu atau kelompok pengguna, 

tetapi negara memberikan batasan dan memonitor kegiatan usaha. Negara 

membentuk instansi untuk mengatur dan melakukan koordinasi. 

Sementara itu, perspektif co-management sebagai jaringan bisa dilihat 

sebagai negara yang terfragmentasi, memiliki lebih dari satu wajah dan banyak 

otoritas. Kemudian,  agen-agen yang bergabung dengan kelompok-kelompok 

berbeda dan memiliki fungsi dalam sistem sumberdaya berhubungan dengan 

negara. Di sini negara sebagai kesatuan, bukan dilihat sebagai struktur atau fungsi. 

Dengan demikian, co-management dilihat sebagai jaringan hubungan dan 

perjanjian yang kompleks terhubung dengan bagian-bagian pelaku sektor publik 

yang berbeda dalam wilayah yang sama atau dalam sistem sumberdaya yang 

sama, seperti terlihat dalam gambar sebagai berikut, 

C 

 

S 



25 
 

 

 

 

 

Gambar 7.  Jaringan- Jaringan Sosial dalam  Co-Management 

 

Gambaran jaringan sosial di atas menunjukkan kegiatan-kegiatan yang 

berbeda secara formal dikoordinasi oleh pihak ketiga. Misalnya, jaringan 

profesional dengan ketrampilan-ketrampilan dan kompetensi tertentu bekerja 

sama dengan orang-orang di sekitar sumberdaya. Ada lebih dari satu jaringan 

sosial yang terdiri atas lapis-lapis dan jaringan lokal terintergrasi dalam jaringan 

yang lebih besar (baik regional maupun nasional). Co-management akan 

mencapai keberhasilan bergantung seberapa jauh jaringan sosial menjalankan 

fungsi informatif, koordinatif, katalisator dan akses. 

 Sedangkan, co-management sebagai tata kelola pemerintahan 

(governance) merupakan konsep netral yang terdiri dari mekanisme-mekanisme, 

proses-proses, hubungan-hubungan dan lembaga-lembaga lewat mana warga dan 

kelompok-kelompok mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, 

menggunakan hak dan kewajiban dan mendamaikan perbedaan-perbedaan. 

Tata kelola pemerintahan (governance) baik bergantung pada beberapa 

hal,  

1. Legitimasi sistem politik. 
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2. Tanggapan orang pada lembaga. 

3. Sejauh mana lembaga bisa mengatasi persoalan dan mencapai konsesus sosial. 

4. Partisipasi semua stakeholders yang mengalokasikan hak dan mendorong 

tanggung jawab untuk managemen lingkungan pada tingkatan yang sesuai. 

5. Mempromosikan interaksi konstruktif antara tingkat pengelolaan yang tidak 

sama. 

Karena itu, lembaga yang relevan dibangun, didesain dan 

diimplementasikan, kemudian kegiatan dimonitor dan dievaluasi.  Semua kegiatan 

co-management melekat pada konteks institusi yang lebih lebar.  Tata 

pemerintahan (governance) di sini tidak hanya  menunjuk negara, tetapi 

koordinasi bermasyarakat dari sistem sosial (societal coordination of social 

system) yang menekankan  koordinasi dan pengaturan sendiri seperti diwujudkan 

pada jaringan dan kemitraan yang berbeda. Proses ini apakah bersama negara atau 

tidak, tata kelola meliputi latar belakang aturan, penerapan aturan, pendorong dan 

sumber keputusan aturan. Stuktur tata kelola terdiri atas aktor yang sangat 

bervariasi yang berpasangan satu dengan lain dalam sejumlah hubungan yang 

bermakna. 

Pada prakteknya tidak ada bentuk co-management yang mendasarkan pada 

satu model saja, yang banyak terjadi adalah model kombinasi yang 

menggabungkan lebih dari satu. Hal ini disebabkan banyak variasi hubungan, juga 

perkembangan pada fase-fase tertentu yang membuat model-model menjadi 

semakin dinamis dan berubah.  

2.3. Peran Pembelajaran Sosial dalam Co-management  

Pada konteks pembangunan berkelanjutan, Milberth (1989) menyatakan 

pembelajaran sosial dinyatakan sebagai : komunitas yang mendidik dirinya 

sendiri untuk menggambarkan ciri-ciri dimana orang belajar dari satu dengan lain 

dan dari lingkungan (alam). Sebagai teori kognitif, pembelajaran sosial 

menjelaskan interaksi antara pikiran (mind), lingkungan dan tindakan. 

Bandura (1971) menunjuk pembelajaran sosial yang dimainkan individu 

pada konteks sosial. Ia lebih dari pada coba-coba dan dorongan, tetapi didasarkan 

pada pemodelan dan imitasi perilaku manusia yang kita amati. Pada saat 

kegagalan sebuah  pendekatan tradisional untuk mengatasi persoalan sosial dan 
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mendorong perubahan, sebuah pendekatan alternatif dibutuhkan yakni: 

pendekatan pembelajaran. Didalamnya orang terlibat satu dengan lain, membagi 

perspektif, pengalaman, mengembangkan kerangka pemahaman keilmuan dan 

dasar-dasar untuk tindakan kerja sama (Schusler, Decker & Pfefer, 2003). 

Pahl-Wostl, Claudia (2006) menyatakan pembelajaran sosial (social 

learning) muncul sebagai kerangka bermanfaat untuk mendukung tindakan dan 

pengambilan keputusan kolektif. Beberapa elemen dari social learning yakni: 

belajar dan berfikir (learning and thinking),  partisipasi, interaksi dan sosial & 

kelembangaan. Kelebihan konsep ini tidak membutuhkan konsesus, tetapi 

pembelajaran sosial merupakan prasyarat untuk memahami mengapa mereka 

berbeda dalam perspektif dan mereka bekerja bersama secara konstruktif  

Konsep ini memiliki sejarah panjang, akar teoritis yang berbeda dan 

muncul dalam konteks yang berbeda. Dalam psikologi perilaku  konsep ini 

digunakan  untuk menyatakan jenis pembelajaran oleh individu-individu yang 

terjadi melewati: observasi dan interaksi dengan konteks sosial. Dalam 

perencanaan, pengambilan keputusan dan pembangunan, pembelajaran sosial 

digunakan untuk: mempelajari persoalan-persoalan sosial (social issues), 

mempelajari oleh kumpulan-kumpulan sosial dan mempelajari yang 

menghasilkan dalam entitas sosial yang dikenali seperti prosedur membuat 

keputusan secara kolektif. 

Sementara itu, Daniels & Walter, Lee (2002) menyatakan pembelajaran 

sosial lewat kolaborasi yang didesain untuk menghadapi kompleksitas dan 

kontroversi dalam pengelolaan sumber daya dengan mengkombinasikan elemen-

elemen metode sistem, managemen mediasi dengan managamen adaptif. Dalam 

kalimat yang hampir sama, Leys, AJ dan Vanclay, J, (2010) menyatakan bahwa 

pembelajaran sosial menawarkan sebuah proses komplementar untuk mekanisme 

tata pengaturan yang berlangsung melalui pemberdayaan partisipan lokal untuk 

menyumbang pada pengembangan praktik-praktik managemen inovatif. Ia dapat 

membantu mengembangkan solusi khusus yang memperbaiki hasil ekonomi 

sosial untuk komunitas mereka. 

Pada konteks pengelolaan SDA, pembelajaran sosial dikenal sebagai  

kerangka fasilitas dan analitis yang bermanfaat untuk pembuatan & tindakan 
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membuat keputusan kolektif pada latar belakanng pengelolaan sumber daya yang 

kompleks.  

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pembelajaran sosial tidak 

hanya terkait: teori-teori pembelajaran komunikatif dan transformatif, tetapi juga 

menggunakan konsep-konsep lain untuk mengkonseptualisasikan pembelajaran 

sosial yaitu: analisis sistem dan teori pembelajaran organisasi. Ada untaian yang 

jalin menjali dari: pembelajaran sosial yang tampak menjadi krusial pada 

menajemen lingkungan, yakni: refleksi, arah sistem, integrasi, negosiasi dan 

partisipasi. Keen menyatakan bahwa pembelajaran sosial merupakan salah satu 

dari managemen adaptif.  

Kemudian yang menjadi elemen-elemen pembelajaran sosial, yakni:  

1. Pengenalan perspektif dan tujuan satu dengan lain. 

2. Membuat nilai-nilai yang digarisbawahi secara eksplisit. 

3. Identifikasi persoalan yang didiskusikan. 

4. Mengkreasi pengetahuan secara bersama. 

5. Pemahaman tentang saling bergantungan 

6. Pemahaman atas kompleksitas sistem management 

7. Kepercayaan (trust). 

Hasil proses pembelajaran sosial diasumsikan mempengaruhi baik proses 

sosial maupun hasil proses pengambilan keputusan. Pembelajaran sosial mungkin 

menghasilkan pembangkitan pengetahuan baru dan ketrampilan sosial dan teknis 

seperti perubahan dalam kognisi dan sikap. Dengan membagi dan merefleksikan 

pengalaman kita, gagasan dan nilai-nilai dengan pihak lain, individu-individu 

mungkin mentransformasikannya,kemudian mengkreasi dasar dari pemahaman 

bersama dalam sistem yang ada.  Proses ini mungkin mendorong sekelompok 

stakeholders untuk mendapat persetujuan dan memutuskan pada tindakan 

kolektif berdasar pemahaman situasi yang dibagi-bagi . 

Penelitian dalam proses-proses kelompok menyatakan bahwa individu-

individu merasa tekanan kuat untuk memiliki pandangan akurat tentang 

lingkungan dan kemampuan mereka dan berjalan pada lain untuk mengesahkan 

opini dan penampakan mereka kemudian menciptakan realitas sosial. Maka, 

keanggotaan kelompok melayani sebuah alat untuk menguatkan : siapa saya dan 
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apa yang kita yakini. Proses ini tampaknya akan mendukung model pembelajaran 

sosial, dalam pengertian bahwa proses-proses kelompok membantu membentuk 

pemahaman umum . Kita memiliki pertimbangan bahwa kelompok terdiri atas 

sejumlah orang dari: pandangan, kepentingan, status dan mungkin kapasitas  

yang berbeda untuk memberikan pengaruh,kita membutuhkan untuk menyatakan 

bahwa dinamika kelompok  mungkin juga menghasilkan orang yang 

mengadaptasi pandangan mereka, mungkin jadi sepadan dengan individu-

individu atau sub grup dominan. 

Sementara itu ada 8 karakteristik yang membantu berhasilnya 

pembelajaran sosial, seperti: 

1. Komunikasi terbuka 

2. Partisipasi luas 

3. Berfikir yang tidak dibatasi 

4. Konflik konstruktif 

5. Struktur demokratis 

6. Sumber-sumber pengetahuan 

7. Keterlibatan luas 

8. Fasilitasi  

Dalam konteks co-management unsur-unsur di atas sangat membantu 

keberhasilan pencapaian tujuan. Keberhasilan merupakan proses pembelajaran 

yang terjadi antarstakeholders. Pembelajaran meliputi: mendorong pengetahuan 

umum, kesadaran dan ketrampilan dari berfikir, berdiskusi dan bertindak bersama. 

Schusler, Decker & Pfefer, (2003) menyatakan bahwa tahapan kunci dari peran 

pembelajaran sosial dalam co-management yakni “komitmen pada proses belajar 

timbal balik dimana partisipan setuju mereka secara individu tidak bisa menjawab 

semua persoalan.  
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BAB 3. TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Khusus Penelitian 

1. Mengidentifikasi data-data potensi konflik pada  co-management pengelolaan 

sumber daya air minum. 

2. Mengkonstruksi  data-data tentang  perspektif, tujuan, nilai-nilai, persoalan, 

pengetahuan, kepercayaan (trust)  dan kompleksitas managemen air minum 

yang merupakan elemen-elemen penting  pembelajaran sosial (social 

learning) dalam masyarakat sekitar sumber air.  

3. Mengkonstruksi  data-data tentang kondisi-kondisi yang membantu 

berhasilnya pembelajaran sosial, seperti: komunikasi, partisipasi, berfikir yang 

tidak dibatasi, konflik konstruktif, struktur demokratis, sumber-sumber 

pengetahuan, keterlibatan luas dan fasilitasi  

4. Menyusun model co-management air minum berbasis pembelajaran sosial 

(social learning) yang mampu mencegah konflik di masyarakat sekitar sumber 

air.  

 

B. Manfaat Penelitian 

1. Menemukan model co-management yang sesuai dengan karakteristik 

masyarakat. 

2. Menemukan model co-management yang mampu mencegah konflik 

pengelolaan sumber daya air di masyarakat yang memiliki sumber air. 

3. Mendorong para pelaku co-management untuk melakukan tindakan/pekerjaan 

yang membuat tata kelola air di Desa Pandanrejo lebih demokratis, 

profesional dan sensitif terhadap konflik. 

4. Mendorong keterlibatan pelaku co-management di level kota untuk terlibat 

dalam co-management di Desa Pandanrejo. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan PAR (Participatory Action Research), dimana bertujuan 

mengembangkan model co-management berbasis pembelajaran sosial. Penelitian 

ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, pertama yaitu  elaborasi (penggalian) model 

yang sudah ada. Kemudian dengan intervensi-intervensi kegiatan digali konteks 

lokal dari praktek co-management dimana akan dilakukan uji coba model di tahun 

II.   

Pada tahap I Tahun Anggaran 2013 ditemukan gambaran model co-

management yang dipraktekkan selama ini, terutama menyangkut hubungan, 

sumbangan dan peran-peran aktor-aktor dan stakeholders pada pengelolaan air 

minum. Teknik pengumpulan data meliputi,  wawancara, observasi, studi 

dokumen dan FGD (Focus Group Discussion). FGD dilakukan pada level dusun, 

desa dan level Kota Batu. Data-data yang dibutuhkan seperti tentang 

bentuk/struktur co-management selama ini. Pada tahun I ini akan ditemukan 

model co-management air minum  berbasis pembelajaran sosial.  

Untuk pembuatan model di atas perlu dilakukan pendefinisian co-

management berbasis pembelajaran sosial yang kemudian digali dan digambarkan 

data-data, terkait dengan :  

1. Gambaran co-management selama ini 

2. Tugas dan kewajiban aktor/ stakeholders yang terlibat 

3. Bentuk pertukaran sumber daya 

4. Pembagian (sharing) resiko & tanggung jawab antarstakeholder 

5. Regulasi yang mengatur struktur hubungan antaraktor dan antarstakeholders 

Dengan pendekatan PAR (Participatory Action Research) langkah-

langkah di atas dilakukan dengan metode  refleksi dan perencanaan. Sementara ini 

yang sudah dilakukan peneliti yaitu wawancara mendalam, observasi  dan FGD, 

baik pelaku co-management di level dusun maupun yang ada di level desa. Pada 

laporan akhir Tahun I ini, peneliti sudah melaksanakan wawancara kepada 

perangkat desa, perangkat dusun dan pengurus HIPPAM di semua dusun. 
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Sementara itu, FGD sudah dilakukan di Dusun Kajar, Dusun Pandan, Dusun 

Dadapan dan Dusun Ngujung. 

Beberapa kegiatan telah peneliti lakukan, yaitu sarasehan HIPPAM se-

desa, Survei kepuasan konsumen, pembentukan tim pembuatan Perdes dan FGD 

dengan dinas-dinas di Kota Batu, seperti dijelaskan pada siklus penelitian sebagai 

berikut: 
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BAB 5. HASIL & PEMBAHASAN  

A. Gambaran Co-Management Desa Pandanrejo 

a. HIPPAM sebagai Aktor Utama Co-Management Air Minum 

Di Desa Pandanrejo, co-management dilaksanakan oleh organisasi 

pengelolaan air minum berbasis komunitas yang dinamakan HIPPAM (Himpunan 

Penduduk Pemakai Air Minum). Organisasi lokal ini beroperasi pada setiap 

dusun, meliputi Dusun Ngujung, Dusun Dadapan, Dusun Pandan dan Dusun 

Kajar, sekalipun  kelahiran tidak sama antara satu dusun dengan dusun lain, 

HIPPAM  Dusun Ngujung berdiri sendiri dan warga Dusun ini tidak lagi 

berurusan dengan PDAM.  

Dikarenakan tidak sama waktu berdiri, maka perkembangan co-

management juga berbeda. HIPPAM Dusun Ngujung lebih dulu lahir, kemudian 

disusul HIPPAM Dusun Pandan, HIPPAM Dusun Kajar dan HIPPAM Dusun 

Dadapan. Berbeda dengan HIPPAM Dusun Ngujung yang swadaya, berdirinya  

HIPPAM Dusun Ngujung dan Dusun Kajar ini karena adanya bantuan 

Pemerintah. Saat itu keduanya bermaksud mendirikan organisasi air minum untuk 

melepaskan diri dari pengelolaan air dari PDAM Kota Batu. Sementara itu 

HIPPAM Dusun Dadapan merupakan HIPPAM yang lahir terakhir.  

Supeno, Ketua HIPPAM Dusun Dadapan mengatakan bahwa untuk 

HIPPAM Pandan dan HIPPAM Kajar bisa dikatakan sebagai swadaya kecil, 

sedangkan untuk Dusun Dadapan murni swadaya (Wawancara dengan Supeno, 23 

Mei 2013). Sejarah pengelolaan ini dimulai dengan dinamika yang sangat keras. 

Khusus, Di Dusun Dadapan, Dusun Ngujung dan Dusun Pandan berawal dari 

keinginan masyarakat untuk  memisahkan diri sebagai pelanggan dari PDAM 

Kota Batu. Kesadaran ini muncul karena pada satu sisi mereka tinggal dengan 

dikelilingi sumber air, tetapi pada sisi lain harus berlangganan air kepada PDAM 

Kota Batu yang diterima tidak lancar dengan tarif yang mahal.   

Pada penelitian yang dibuat penulis sebelumnya, praktek HIPPAM ini 

disebut demokratisasi pengelolaan air bersih, yaitu masing-masing dusun 

memiliki kebebasan penuh untuk membentuk organisasi demi memenuhi 

kebutuhan warga. Pengelolaan sumber air minum bervariasi antardusun, baik 

menyangkut struktur organisasi maupun perkembangan keorganisasian. Struktur 
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organisasi tidak sama antara  dusun, baik Dusun Kajar, Dusun Pandan, Dusun 

Dadapan maupun Dusun Ngujung.  

Model pengelolaan semacam ini bisa dikatakan cocok terutama jika dilihat 

dari kepentingan konsumen. Survei yang dilakukan  terhadap konsumen HIPPAM 

yang tersebar di empat dusun diperoleh hasil bahwa pelayanan dalam pengelolaan 

air selama ini bagus. Dari 300 responden, 266 (89%) menyatakan bagus, 

sementara itu hanya 34% saja yang menyatakan kualitas kurang bagus. Dalam 

konteks ini bisa disimpulkan bahwa praktek demokratisasi pengelolaan air minum 

yang diselenggarakan HIPPAM bisa dikatakan berjalan dengan baik. 

 

b. Keragaman Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan co-management dengan baik, setiap HIPPAM sudah 

memiliki struktur organisasi tersendiri, dimana tidak sama antara satu dusun 

dengan dusun lain. Pada praktek di Dusun Kajar misalnya, kepengurusan terdiri 

dari: 1). Ketua  2). Bendahara. 3). Sekretaris dan 4). Tim Teknis I. Khusus  posisi 

bendahara dan sekretaris, orang  diambilkan dari Ketua-Ketua RW. Pengurus 

yang bertugas  mengecek meteran air, sementara itu warga mengumpulkan uang 

retribusi ke Ketua-Ketua RT  masing-masing yang berjumlah 13. Untuk kerja 

pengurus tidak ada honor khusus, selama ini setiap tahun pengurus  menerima 

rappel berupa bingkisan lebaran. Kalau dihitung per bulan, maka honor yang 

diterima pengurus setara Rp. 10.000,-.  Menurut Sekretaris Desa, Pengurus 

HIPPAM dan Ketua-Ketua RT bisa menjalankan amanat dengan baik. Demikian 

juga, kepercayaan konsumen baik dengan  ditunjukkan pada saat  rapat pengurus 

RT tidak banyak peserta yang memberikan usul.  

Sementara itu untuk HIPPAM Dusun Pandan, struktur HIPPAM, terdiri 

atas: 1). Ketua  2). Bendahara. 3). Sekretaris. 4). Tim Teknis  dan 5). Tim Teknis 

II. Berbeda dengan HIPPAM Dusun Kajar yang tidak memberikan honor bulanan, 

di HIPPAM ini, pengurus menerima honor  yaitu Ketua (Rp. 75.000,-), Sekretaris 

(Rp.75.000,-, Bendahara (Rp. 75.000,-), Tim teknis I & II (masing-masing 

175.000,-). Honor pengurus sebenarnya bukan bayaran profesional, terutama ketia 

dibandingkan kerja-kerja pelayanan yang tidak ringan.  
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Sedangkan, HIPPAM Dusun Dadapan, struktur pengurus sebagai berikut, 

1). Ketua berjumlah 2 orang. 2). Sekretaris berjumlah 2 orang, 3). Bendahara 

berjumlah  2 orang dan bagian perlengkapan juga berjumlah 2 orang. Berbeda 

dengan HIPPAM-HIPPAM yang lain, pengurus menyebutnya sebagai panitia. 

Mengingat pekerjaan pembenahan HIPPAM belum sempurna (100 %). Ketua 

menyatakan bahwa selama ini yang pengurus sudah lakukan kurang lebih 30-40%. 

Sementara itu, di Dusun Ngujung, struktur HIPPAM lebih lengkap, terdiri dari: 

1). Ketua 2). Pelindung 3). Penasehat. 4). Humas dan keamanan. 5). Sekretaris. 6). 

Bendahara dan     7). Dua orang tim teknis. 

Untuk keperluan penarikan uang retribusi pelanggan dibantu oleh Ketua-

Ketua RT yang berjumlah  19. Struktur pengurus HIPPAM Dusun Ngujung sudah 

tertulis di Balai Dusun. Bisa disimpulkan struktur lengkap dan tertulis secara 

formal.  Pada pelaksanaan kinerja-kinerja organisasi, struktur kepengurusan di 

atas belum diatur secara ketat. Hanya di Dusun Kajar  kelengkapan organisasi 

sudah dikerjakan dengan rapi oleh sekretaris.  

 

c. Persoalan-Persoalan Co-management 

Persoalan-persoalan co-management penulis bagi menjadi dua, yaitu 

persoalan internal dan persoalan eksternal. Persoalan-persoalan internal co-

management di Desa Pandanrejo yaitu HIPPAM masih berkutat dalam memenuhi 

kebutuhan air pada dusun masing-masing. Belum ada pihak luar yang mengancam 

pemenuhan kebutuhan air minum di dusun ini. Baik pihak yang berasal dari 

pemerintah maupun dari perusahaan swasta.  

Adapun persoalan- persoalan yang dihadapi semua  HIPPAM bisa dibagi 

pada dua kategori, yakni persoalan pelayanan air bersih dan persoalan konsumen. 

Di Dusun Kajar misalnya, masih ada sekelompok masyarakat yang belum 

mendapat air seperti yang diharapkan. Sementara itu, kasus yang sama di Dusun 

Pandan, pemenuhan kebutuhan air juga belum dirasakan merata, sehingga uang 

retribusi yang terkumpul banyak dialokasikan untuk penataan pipa agar semua 

konsumen terlayani secara baik. Sementara itu, di Dusun Dadapan, Kas HIPPAM 

bisa dikatakan belum utuh  sebab masih dipinjam   mantan Kepala Dusun 

Dadapan.  
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Persoalan-persoalan co-management di Desa Pandanrejo lebih banyak 

kepada masalah internal. HIPPAM masih berkutat memenuhi kebutuhan air 

minum untuk  wilayah masing-masing. Tidak ada pihak luar (baik pemerintah 

maupun pihak swasta) yang mengancam pemenuhan kebutuhan air minum di 

dusun ini. Secara lebih detil, jika dilihat dari sifat persoalan yang dihadapi semua  

HIPPAM bisa dibagi pada dua kategori, yakni persoalan pelayanan air bersih dan 

persoalan konsumen.  

Di Dusun Kajar misalnya, masih ada sekelompok masyarakat yang belum 

mendapat air seperti yang diharapkan. Sementara itu, kasus yang sama di Dusun 

Pandan, pemenuhan kebutuhan air juga belum merata, sehingga uang retribusi 

yang terkumpul masih banyak dibelanjakan untuk kepentingan ini. Sementara itu, 

di Dusun Dadapan, Kas HIPPAM bisa dikatakan kurang utuh sebab masih 

dipinjam   mantan Kepala Dusun. Sampai penelitian ini dilakukan belum ada 

upaya maksimal untuk menagih piutang tersebut. Dikarenakan, pihak yang 

meminjam mantan perangkat.  

Kultur sungkan masih berkembang di dusun ini dalam praktek pengelolaan 

sumber daya air minum. Dalam melakukan operasionalisasi kegiatan, persoalan 

kebersamaan (guyub) juga sudah mulai tergerus, Ketua HIPPAM Dusun Dadapan 

menyatakan bahwa untuk mengajak masyarakat untuk bekerja sekarang sulit, 

dikarenakan masyarakat mulai  melupakan kultur gotong-royong. 

Sedangkan di Dusun Ngujung, para aktor  co-management merasakan air 

yang dikonsumsi belum bersih. Beberapa dari mereka ingin mencari sumber air 

yang lain. Selain masalah air, juga retribusi yang terkumpul kurang seperti 

diharapkan.  Hal ini karena masih ada uang yang dibawa Ketua RT yang belum 

diserahkan ke Bendahara. Ketua RT yang tidak menyerahkan meliputi: RT 1-4, 

RT 12 dan RT 14. Berhentinya uang retribusi yang lama tidak ditagih 

menyebabkan persoalan tidak selesai, melainkan terakumulasi. Dalam FGD 

diusulkan oleh salah satu Ketua RT, perlunya langkah yang tegas. Selama ini jika 

ada konsumen yang menunggak dibiarkan saja terus menerus. Persoalan ini lama 

kelamaan menjadi kian sulit. 
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Bisa kita buat kesimpulan, tampaknya persoalan untuk HIPPAM Dusun 

Dadapan dan Dusun Ngajang hampir sama yaitu penunggakan retribusi 

konsumen. Masih dengan konsumen, yaitu untuk HIPPAM Dusun Kajar tidak 

menemui banyak persoalan. Rata-rata retribusi dibayar pelanggan tepat waktu. 

Hal ini tidak lepas dari pertemuan pengurus HIPPAM bersama Ketua-Ketua RT 

setiap 1 bulan sekali tampaknya sangat membantu untuk mengontrol ketertiban 

konsumen dalam membayar retribusi. Bahkan, agar penerimaan tetap, maka 

konsumen yang belum membayar retribusi yang dibayari terlebih dahulu dengan 

uang kas HIPPAM. Dengan demikian, bagi pengurus akan memudahkan 

penghitungan Kas HIPPAM.  

Pernyataan menarik dari Sekretaris Desa bahwa keberhasilan pengelolaan 

air minum di Dusun Kajar karena rutinnya pertemuan yang diikuti baik oleh 

pengurus maupun ketua RT.  Bisa dikatakan dengan pertemuan-pertemuan yang 

diselenggarakan membuat semua persoalan HIPPAM bisa dibicarakan dan  diatasi 

secara baik. Berbeda dengan HIPPAM Dusun Ngujung dimana ketika muncul 

persoalan tidak diantisipasi sejak awal sehingga menumpuk. Salah satu 

disebabkan kurang rutinnya rapat HIPPAM yang selama ini berjalan secara 

incidental.  

Sementara itu, kondisi sama di Dusun Pandan, sekalipun masih ada  

beberapa pelanggan yang membayar retribusi belum tepat waktu tetapi tetap  

membayar.Sementara itu, di Dusun Dadapan dengan karakter masyarakat yang 

rasional dan kritis membuat penggunaan anggaran seringkali menuai kritik oleh 

konsumen.Pernah suatu hari Ketua diancam akan dipidanakan jika dalam 

HIPPAM ditemukan unsur korupsi. Ketua langsung menanggapi ini dengan 

menyatakan jika ada korupsi, maka ia siap digantung di jalan. Hampir sama 

dengan Dusun Dadapan, kasus di Dusun Ngujung yaitu Rekening anggota yang 

tidak sepenuhnya terkumpul ke bendahara (hanya 60%). 

Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa persoalan co-

management tidak hanya berkutat pada internal HIPPAM, tetapi jauh penting dari 

itu interaksi antara HIPPAM. Selama ini, HIPPAM berjalan sendiri-sendiri. Tidak 

ada hubungan antara co-management yang satu dengan yang lain. Menurut 

Bendahara HIPPAM Dusun Pandan karena sumber air yang diambil tidak sama, 
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menyebabkan pengelolaan air minum sendiri-sendiri atau  tidak menyatu di bawah 

pengelolaan Desa Pandanrejo.  

Sekalipun, pada awalnya sudah ada usaha-usaha  yang dilakukan 

Pemerintah Desa untuk membuat satu HIPPAM, yaitu HIPPAM Desa Pandanrejo, 

pada prakteknya sulit. Masing-masing pengelola dusun lebih memilih pengelolaan 

pada tingkat  dusun saja. Dengan demikian, hanya memenuhi kebutuhan untuk 

warga dusun saja.  

Sekalipun, pada awalnya sudah ada usaha-usaha yang dilakukan 

Pemerintah Desa untuk mendirikan satu HIPPAM, yaitu HIPPAM Desa 

Pandanrejo, pada prakteknya di tengah lapangan menemui kendala. Masing-

masing pengelola dusun lebih memilih pengelolaan pada tingkat  dusun saja. 

Dengan demikian, hanya memenuhi kebutuhan untuk warga dusun saja. Padahal 

selama ini belum ada pembatalan SK yang diberikan kepada panitia pembentukan 

HIPPAM Desa. 

Dalam kegiatan konservasi, hampir selama ini GAPOKTAN tidak pernah 

melakukan kerja sama dengan HIPPAM. Padahal dalam temuan penulis di Desa 

Bumiaji, GAPOKTAN berperan penting dalam menginisiasi kegiatan-kegiatan 

konservasi lingkungan. Ternyata, peran-peran seperti itu belum dilakukan dengan 

baik. 

Hampir sama dengan analisa di atas, lemahnya pengelolaan HIPPAM pada 

tingkat desa akan berpengaruh dalam interaksi dengan Dinas-dinas atau SKPD 

pada level kota atau dimana penulis menyatakan sebagai masalah eksternal. 

Beberapa persoalan bisa diringkaskan, sebagai berikut. 

a) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

Baik Pemerintahan Desa Pandanrejo maupun HIPPAM masing-masing dusun 

tidak pernah koordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Program 

Monitoring dan Evaluasi baru dilaksanakan mulai Tahun 2012.  Hal itupun 

bagi kepala bagian yang mengurusi ini baru mendata persoalan-persoalan 

HIPPAM. Bisa dikatakan jaringan sosial yang terbentuk sangat lemah. 

b) Dinas Pengairan & Binamarga 

Dalam konteks Pengelolaan Air Minum di Desa Pandanrejo, bantuan 

pipanisasi hanya diberikan kepada HIPPAM Dusun Kajar. Sementara itu, 
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HIPPAM Dusun Ngujung yang sudah pernah mengajukan izin pemanfaatan 

sumber air, tetapi izin yang diharapkan tidak pernah datang. Tidak meratanya 

interaksi dinas ini dengan HIPPAM-HIPPAM di Desa Pandanrejo, 

dikarenakan persyaratan kelengkapan kelembagaan HIPPAM dusun yang 

rata-rata kurang memenuhi.  

c) BAPPEDA 

 Baik Pemerintahan Desa Pandanrejo maupun HIPPAM masing-masing 

dusun tidak pernah koordinasi dengan BAPPEDA. Padahal BAPPEDA sudah 

berinisiatif melakukan pertemuan-pertemuan dengan HIPPAM se-Kota Batu. 

Untuk dua kecamatan sudah berhasil dilakukan. Khusus HIPPAM Di 

Kecamatan Bumiaji, koordinasi belum selesai, mengingat terjadi demonstrasi 

akibat pembangunan Hotel The Rayja di dekat kawasan sumber air umbulan 

gemulo. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa koordinasi awal BAPPEDA 

belum dilakukan secara merata. 

d) Kantor Lingkungan Hidup 

 Seperti yang dikatakan Joko, Kasi AMDAL KLH Batu, bahwa dinas yang 

terhubung langsung Dinas Pengairan Binamarga dan Dinas Cipta Karya Tata 

Ruang. Keterhubungan dengan co-management yaitu peran-peran konservasi. 

Bagi HIPPAM Desa Pandanrejo yang tidak terhubung dengan kegiatan 

konservasi, maka peran Kantor Lingkungan Hidup masih lemah. 

e) PDAM Kota Batu 

   Dikalangan pelaku organisasi komunitas pada level dusun se-Kota Batu, 

PDAM bukanlah mitra yang bisa diajak kerja sama. Sekalipun, khususnya di 

Dusun Pandan, masyarakat masih sebagai pelanggan HIPPAM. Terputusnya 

hubungan pada saat HIPPAM berdiri masih menyisakan persoalan pipa-pipa 

bekas yang masih tertinggal. Pemerintahan Desa Pandanrejo meminta agar 

PDAM Kota Batu memberikan pipa tersebut kepada warga Desa Pandanrejo.   

f) LSM Lingkungan Hidup 

 Untuk LSM atau NGO (Non Governmental Organization) di Kota Batu, 

tidak ada yang bisa diajak kerja sama berkelanjutan. Selama ini HIPPAM 

tidak memiliki interaksi sosial yang baik. Rata-rata LSM di Kota Batu 

menjadikan HIPPAM sebagai sasaran pelaksanaan proyek yang diusulkan. 
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g) Desa yang Diambil Airnya oleh Desa Pandanrejo  

 Sumber air yang dimanfaatkan oleh Desa Pandanrejo yaitu Desa Bumiaji. 

Selama ini belum ada kesepakatan yang dibangun antarpemerintahan. Relasi-

relasi yang terkonstruksi selama ini lebih banyak bersifat informal dan 

insidental saja.   

 

B. Tugas dan Kewajiban Aktor/ Stakeholders yang Terlibat 

Seperti dijelaskan di muka bahwa pelaksana co-management yaitu 

HIPPAM, maka aktor/ stakeholders utama yang terlibat yakni Pengurus HIPPAM. 

Hanya saja, untuk pengelolaan ini HIPPAM tidak bekerja sendiri, melainkan 

bekerja sama dan membangun relasi dengan Pemerintahan  Dusun dan Pemerintah  

Desa. 

a. Tugas dan Kewajiban Aktor Utama  Co-management 

Terkait kepengurusan HIPPAM di semua dusun, bisa dilihat struktur yang 

tetap, dimana struktur tersebut meliputi: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Tim 

teknis. seperti yang terjadi pada banyak organisasi berbasis komunitas 

(Community based Organization), aktor penting dalam co-management yaitu 

Ketua HIPPAM. Baik di Dusun Pandan, Dusun Dadapan maupun Dusun 

Ngujung. Ketua HIPPAM masih dominan dalam mengarahkan organisasi, baik 

melayani kebutuhan air, keorganisasian dan berinteraksi dengan pihak-pihak luar. 

Kerja paling utama Ketua HIPPAM yakni memastikan bahwa pemenuhan 

kebutuhan air berjalan baik. Kontrol dari masyarakat yang membuat ini, terutama 

ketika ada komplain-komplain yang harus dihadapi. 

Pengalaman pada HIPPAM Dusun Pandan, dimana Ketua sangat 

bertanggung jawab sehingga menuntut melakukan pengecekan tandon air setiap 

hari. Sehari dua kali Ketua HIPPAM mengecek kebutuhan air benar-benar 

terpenuhi untuk masyarakat. Bahkan, jika air tidak lancar bisa sewaktu-waktu.  

Untuk kebutuhan perbaikan atau pemeriksaan, sering ketua mengajak tim teknis. 

Sementara itu, jika tim teknis bisa menyelesaikan masalah sendiri, maka ketua 

cukup berkoordinasi saja. Tim teknis merupakan ujung tombak ketika pelayanan 

air minum menemui kendala dilapangan. Misalnya, air yang dari tandon tidak 

mengalir ke penduduk atau ada pipa dari rumah tangga yang rusak.  
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b. Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Desa dan Dusun 

Sebagai salah satu aktor co-management, Pemerintah Desa melakukan 

peran-peran fasilitasi. Dalam artian, setiap HIPPAM menjalin kerja sama dengan 

lembaga-lembaga di luar desa selalu difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Urusan 

paling nyata jika berinteraksi dengan dinas-dinas di Kota Batu. Ketika  HIPPAM 

di tiga dusun (Dusun Pandan, Dusun Kajar dan Dusun Dadapan) berdiri tidak 

lepas dari bantuan Pemerintah Desa Pandanrejo yang meminta bantuan Walikota. 

Hal yang sama pada ketika HIPPAM Dusun Dadapan berdiri dan membangun 

pipanisasi, Pemerintah Desa Pandanrejo memfasilitasi HIPPAM tersebut sehingga 

mendapat bantuan dari Dinas Pengairan dan Binamarga. 

Sementara itu, dalam menjalankan organisasi, Sekretaris Desa selalu 

memberikan masukan-masukan dan  pertimbangan untuk mengatasi masalah 

pengelolaan air minum. Utamanya, ketika mereka menghadapi persoalan-

persoalan yang harus diselesaikan  bersama-sama. Seperti  dalam rembug dusun, 

sekretaris desa selalu diundang dan berupaya untuk hadir.   

Sementara itu, Kepala Dusun juga menjadi mitra yang memegang posisi 

penting, baik di Dusun Kajar, Dusun Pandan, Dusun Dadapan dan  Dusun 

Ngujung. Peran kepala dusun hampir selalu mendampingi kinerja Ketua 

HIPPAM, terutama dalam mencari sumber air, memperbaiki infrastruktur 

distribusi air minum. 

Kasus di Dusun Kajar, Kepala Dusun bersama pengurus HIPPAM mencari 

sumber air dan memperbaiki pipa-pipa yang rusak. Fenomena yang sama di 

Dusun Dadapan, dimana Ketua dengan Kepala Dusun selalu memikirkan 

bagaimana kebaikan HIPPAM. Kasus yang ditemui di Dusun Dadapan,  Kepala 

Dusun selalu terlibat sebab semua persoalan di dusun itu selalu diputuskan 

melalui rembug. Di dalam HIPPAM, kepala dusun diposisikan sebagai penasehat. 

Sementara itu, pada struktur organisasi HIPPAM  Dusun Ngujung, baik kepala 

desa maupun kepala dusun sebagai pelindung. Selama ini pula, Kepala Dusun 

selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan HIPPAM. Dalam setiap rembugan 

kepala dusun tidak mampu memberikan penyelesaian.  
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c. Tugas dan Kewajiban Dinas-Dinas Kota Batu  

Di Pemerintahan Kota Batu sebenarnya ada empat dinas/kantor/badan 

yang berurusan pada pengelolaan air minum, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata 

Ruang, BAPPEDA (Bagian Air Bersih dan Sanitasi), Kantor Lingkungan Hidup 

dan Dinas Pengairan dan Binamarga. Seharusnya dari empat dinas itu, HIPPAM 

se-Kota Batu mendapatkan fasilitas/bantuan, pelatihan-pelatihan dan 

pendampingan-pendampingan. Sayangnya, fungsi dari dinas-dinas tersebut  tidak 

berjalan optimal. Selama ini yang lebih banyak berurusan dengan HIPPAM yaitu 

Dinas Pengairan dan Binamarga. Bantuan-bantuan yang sudah diberikan baik 

berupa bantuan pipanisasi maupun koordinasi dan monitoring perkembangan 

HIPPAM. Kondisi lapang menyatakan bahwa tidak semua HIPPAM mudah 

memperoleh akses atas fasilitas dinas tersebut. 

HIPPAM Dusun Kajar pernah mendapat bantuan pipanisasi dari dinas ini. 

Sementara itu,  HIPPAM Dusun Dadapan menyatakan kegiatan yang pernah 

diikuti yaitu sosialisasi HIPPAM se-Kota Batu dan anjuran-anjuran untuk 

melakukan kegiatan penghijauan. Pada konteks ini HIPPAM hanya lebih banyak 

mendengar masukan-masukan dari Dinas Pengairan dan Binamarga. Sementara 

itu, HIPPAM Dusun Ngujung interaksi dengan dinas ini setiap mengajukan 

bantuan yang ujung-ujungnya selalu ditolak karena perizinan pengambilan air 

belum diurus tuntas.  Padahal sejak 23 Juli 2007, HIPPAM Dusun Ngujung sudah 

mengurus izin ke Dinas Pengairan dan Binamarga, sampai sekarang izin belum 

keluar. 

Terkait dengan hal di atas, Kepala Bagian EDM di Dinas Pengairan dan 

Binamarga menyatakan bahwa HIPPAM lahir karena bantuan pemerintah, 

sehingga seharusnya HIPPAM bukan milik perseorangan atau milik kelompok 

tertentu, dengan demikian HIPPAM itu milik desa. Selama ini yang masih 

menjadi kelemahan tidak ada koordinasi antarHIPPAM atau koordinasi antara 

HIPPAM dengan pemerintah desa. Dalam pengajuan bantuan HIPPAM ke dinas, 

akan ditolak jika tidak mengetahui kepala desa. Selain itu, rata-rata HIPPAM di 

Kota Batu belum memiliki AD/ART. Hanya yang dipikirkan, ketika air mati maka 

komplain konsumen kepada pengurus. Posisi Dinas Pengairan dan Binamarga 

adalah sebagai pembina HIPPAM. 
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Sementara itu, BAPPEDA menyatakan pernah melakukan kegiatan yaitu 

mengumpulkan HIPPAM se-Kota Batu. Tujuan kegiatan yaitu perlunya bapak 

lindung/asuh HIPPAM. Langkah ini merupakan kegiatan yang bertujuan 

pembentukan HIPPAM se-Kota Batu. Kegiatan pertemuan sudah berjalan dua kali 

pada dua kecamatan, tetapi belum dilaksanakan di Kecamatan Bumiaji, 

dikarenakan ada demonstrasi pembangunan Hotel The Rayja. Sampai saat ini 

kegiatan ini tidak diteruskan. Untuk kegiatan-kegiatan HIPPAM, relasi 

BAPPEDA dengan HIPPAM secara langsung. Menurut  Wicaksono, Kabag 

Sanitasi & Air Bersih BAPPEDA, selama ini HIPPAM belum memberikan PAD 

untuk Kota Batu. Peran yang dimainkan BAPPEDA selama ini yaitu melakukan 

kajian penatagunaan Sumber Daya Air dengan mengontrak konsultan.  

Adapun peran yang dimainkan oleh KLH (Kantor Lingkungan Hidup) 

Kota Batu yaitu terkait perizinan perupan mata air. KLH akan mengeluarkan izin 

pengurusan air ini, jika pihak yang mengajukan (HIPPAM) telah mendapat 

dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengairan dan Binamarga. 

Setelah dikeluarkan KLH, barulah yang memberikan keputusan terakhir yaitu 

KPPT (Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu). 

Untuk keperluan izin di atas, telah dibentuk tim survei yang dikuatkan 

dengan SK Walikota dimana beranggotakan, sebagai berikut: 

1. Dinas Pengairan dan Binamarga. 

2. Dinas Pertanian dan Kehutanan. 

3. KPPT  

4. Kantor Lingkungan Hidup 

  Untuk pengurusan perizinan tidak dipungut biaya. Selain berperan dalam 

memberikan perizinan, KLH juga melakukan kegiatan penghijauan dan 

pengukuran debit air.  

Sementara itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berkewenangan 

pembinaan HIPPAM. Hayati, kepala bagian dari dinas tersebut menjelaskan 

bahwa mulai Tahun 2012 dibentuk tim monitoring dan Pokja. Karena ia masih 

baru dalam kegiatan ini maka harus mengerti betul berapa jumlah HIPPAM di 

Kota Batu, kelembagaan, struktur dan administrasi masing-masing HIPPAM dan 

persoalan-persoalan yang dihadapi HIPPAM (debit air, kepengurusan dan lain-
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lain). Setelah monev selesai akan dilakukan standardisasi. Termasuk, 

mengusulkan untuk bantuan-bantuan HIPPAM, dimana proposal dialamatkan ke 

Walikota Batu. Selama ini yang selalu diminta untuk mengirimkan lomba 

HIPPAM se-Jawa Timur, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Hal ini juga 

desakan untuk membentuk Asosiasi HIPPAM se-Kota Batu.   

Sekalipun tidak bisa dimasukkan sebagai dinas pemerintah, peran NGO 

(Non Governmental Organization) sebenarnya sangat penting sebab ia bisa 

berperan memberikan pemahaman dan ketrampilan dalam pengelolaan dan 

distribusi air minum di komunitas. 

 Salah satu NGO yang melakukan itu, yakni FOKAL MESRA, dimana 

pernah memberikan pelatihan yang diikuti  Sekretaris HIPPAM Dusun Ngujung. 

HIPPAM dibekali ketrampilan mengukur debit air dan melakukan pengecekan 

apakah air minum yang dikonsumsi layak minum atau tidak. Kegiatan ini pun 

tidak berkelanjutan, ketika proyek NGO berakhir, maka selesai juga kegiatan 

penguatan kapasitas kelembagaan HIPPAM. 

Sekalipun banyak NGO yang bergerak pada isu lingkungan, tetapi selama 

ini NGO di Kota Batu tersebut  tidak ada yang konsen khusus pada pengelolalaan 

air minum. Seandainya ada, mereka melakukan kegiatan tersebut untuk  

menjalankan proyek dibiayai pihak-pihak luar, dimana menuntut menginisiasi 

kegiatan tersebut.  

C. Bentuk Pertukaran Sumber Daya 

Co-management pada pengelolaan sumber air akan berhasil ditentukan 

oleh pengalokasian sumber daya yang dimiliki setiap aktor/stakeholders dimana 

sumber daya dipertukarkan, seperti pertukaran sumber daya antara HIPPAM 

dengan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Dusun. Bentuk pertukaran sumber 

daya, meliputi:  

a. Pertukaran Kewajiban 

 Pertukaran kewajiban  aktor/ stakeholders yang terlibat hampir ditemui 

pada semua dusun. Kewajiban yang dimaksud antara HIPPAM Dusun, 

Pemerintah Desa dan Pemerintah Dusun. Selain Ketua HIPPAM sering mencari 

penyelesaian persoalan pengelolaan air bersama kepala dusun, kepala desa 

maupun sekretaris desa kapanpun dan dimanapun, perumusan kewajiban dan hak 
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masing-masing terlihat pada kegiatan rembug, sebuah pertemuan yang 

memosisikan semua pihak secara sejajar. Pihak yang menjadi inisiator bebas, bisa 

HIPPAM atau Pemerintah Desa Pandanrejo. Dalam pertemuan semacam ini, 

persoalan HIPPAM biasanya dibicarakan bersama-sama. 

Sekalipun bukan merupakan kesepakatan, tetapi sudah menjadi bagian 

penting birokrasi bahwa kewajiban Dinas Pengairan dan Binamarga selama ini 

harus memberikan bantuan pengerjaan fisik (seperti pipanisasi, penggantian 

kran/meteran yang sudah rusak dan lain-lain). Bantuan ini terealisasi biasanya atas 

ketentuan yang bisa dilaksanakan baik oleh HIPPAM maupun dinas.  

b. Pertukaran Pendapatan   

Selain terjadinya pertukaran kewajiban juga pertukaran pendapatan, 

dimana selama ini HIPPAM menjadi sumber pendapatan baik bagi Pemerintah 

Dusun maupun Pemerintah Desa. Semua HIPPAM dusun harus memberikan 

penadapatan kepada Pemerintah Desa ketika desa tersebut menyelenggarakan 

kegiatan/hajatan tertentu dimana membutuhkan biaya yang sangat besar. Bisa 

dikatakan HIPPAM dusun memberikan bantuan bagi kegiatan instidental desa, 

seperti Pembangunan Kantor Desa, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan 

Selamatan Desa. HIPPAM Dusun Pandan pernah memberikan bantuan selamatan 

Desa Pandanrejo sebanyak Rp. 4.000.000,-   

Sementara itu, dengan pemerintah dusun sifatnya sangat bervariasi. 

HIPPAM Dusun Kajar memberikan bantuan demi terselenggaranya kegiatan 

pengelolaan sampah.  Sementara itu HIPPAM Dusun Pandan dan Dusun Ngujung 

memberikan bantuan rutin 25% dari pendapatan bulanan mereka ke Pemerintahan 

Dusun. Hampir sama dengan HIPPAM-HIPPAM  lain, HIPPAM di Dusun 

Pandan HIPPAM selalu menyumbang keuangan jika Pemerintah Dusun 

menyelenggarakan hajatan-hajatan tertentu. Jika Pemerintah Desa maupun 

Pemerintah Dusun meminta bantuan keuangan ke HIPPAM, pastilah HIPPAM 

tidak menolaknya.  

Sementara itu, pemasukan dusun juga diperoleh berkat relasi co-

management , yaitu penerimaan  desa yang menggunakan sumber air dari dusun 

ini. Uang yang diterima dari dusun-dusun tersebut tidak dikelola HIPPAM, tetapi  

diterima Pemerintah Dusun. 
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Kontribusi nyata Pemerintah Desa maupun Dusun kepada HIPPAM yaitu 

selalu mencarikan bantuan-bantuan untuk HIPPAM. Kasus di Dusun Kajar, 

dimana di wilayah ini berdiri lembaga-lembaga bisnis, bisa dimintai bantuan 

untuk pengembangan kegiatan HIPPAM Dusun Kajar. Terbukti, kegiatan yang 

diselenggarakan HIPPAM mendapat bantuan dari Sekolah Selamat Pagi, Kali 

Watu Out Bound dan Dinas Pengairan & Binamarga. Dari sini kita bisa 

menyimpulkan ketika HIPPAM memberikan sumbangan material, tetapi 

pemeruntah memberikan bantuan immateriil. 

c. Menanggung Resiko Bersama-sama 

Kelebihan co-management Air Minum di Desa Pandarejo ini sebab 

digerakkan aktor-aktor dengan melibatkan aktor-aktor/kelompok-kelompok 

strategis. Seperti disinggung di muka, HIPPAM bekerja bersama dengan kepala 

dusun, baik dalam mencari sumber air dan memperbaiki infrastruktur jika 

menemui kerusakan dilapangan. Sementara itu, kasus di Dusun Kajar menarik 

disebabkan bisa mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan Ketua RT untuk bekerja 

dan memikirkan HIPPAM. 
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Gambar 8. Model Co-management di Desa Pandarejo 

 

D. Pembelajaran Sosial (Social Learning) dalam Co-Management 

Temuan-temuan lapangan menyatakan bahwa pengembangan 

pembelajaran sosial tidak harus memulai dari sesuatu yang baru, sebab  

pembelajaran sosial sebenarnya sudah dipraktekkan pelaku-pelaku co-

management, sejak pertama mereka berinisiatif mengelola air sendiri. Semangat 

tersebut kemudian diuji pada saat harus melakukan penataan keorganisasian 

HIPPAM pada level dusun-dusun. Ilmu, pengetahuan maupun pengalaman 

penataan air, terutama terkait pipanisasi dipelajari sendiri. Demikian juga ketika 

menemui kendala-kendala lapangan juga diselesaikan sendiri.  Gambaran praktek 

pembelajaran sosial selama ini bisa dijelaskan sebagai berikut, 

a. Pemerintah Desa 

Awal dari pembelajaran sosial yaitu keberanian Pemerintah Desa 

Pandanrejo untuk menyetujui berdirinya HIPPAM di desa tersebut dengan 

melepaskan diri sebagai pelanggan PDAM Kota Batu. Pemerintah desa  meminta 

bantuan ke walikota untuk mendirikan HIPPAM demi melayani masyarakat yang 

belum berlangganan PDAM, tetapi terlihat keinginan untuk belajar, merdeka dan 

mengembangkan pengelolaan air minum secara mandiri. 
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Keinginan Kepala Desa waktu itu agar keuangan pada pengelolaan air 

kembali ke masyarakat, tidak seperti pelanggan  PDAM.  Di samping  tarif air 

yang mahal dan pelayanan PDAM yang tidak memuaskan. Keinginan dan harapan 

ini membutuhkan kesiapan untuk belajar dan bekerja dengan sesuatu yang baru. 

Oleh karena itu Pemerintah Desa, pemerintah dusun dan pengurus HIPPAM 

belajar bersama-sama untuk pemenuhan kebutuhan air minum  dengan 

mendasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki mereka sendiri.  

Sekalipun menurut Sekretaris Desa, co-management di Desa Pandanrejo 

belum sampai pada kondisi ideal. Satu kelemahan yang masih diakui Pemerintah 

Desa yaitu belum berhasil menyatukan  HIPPAM-HIPPAM Dusun menjadi 

HIPPAM Desa Pandanrejo. Sekalipun, rancangan ke arah sana sudah dipikirkan 

pada saat awal berdirinya HIPPAM Dusun Kajar dan Dusun Pandan.  Persoalan 

muncul pada saat pipanisasi, air yang diambilkan dari Sumber Banyuning hanya 

cukup untuk Dusun Pandan dan Dusun Kajar, sehingga tidak sampai ke Dusun 

berikutnya yakni Dusun Dadapan. Padahal di rancangan awal, Dusun Dadapan 

juga akan dilayani, tetapi karena air tidak cukup tersebut sehingga Dusun 

Dadapan harus mengalah. 

Berkaitan dengan belum berhasilnya membentuk HIPPAM desa 

sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari adanya dua faktor, yaitu:  

1. Baik warga Dusun Kajar maupun Dusun Pandan tidak sabar untuk menikmati 

air segera. 

2. Panitia tidak mampu menjelaskan rancangan jelas tentang kebutuhan air bagi 

semua HIPPAM. Dari jawaban panitia yang kurang memuaskan itu, akhirnya 

kepala dusun mengambil langkah sendiri-sendiri.   

 Akibatnya, Dusun Dadapan mendirikan HIPPAM sendiri. Akhirnya, di 

Desa Pandanrejo terdapat HIPPAM pada setiap dusun berjalan sendiri-sendiri. 

Seiring berjalannya waktu, Pemerintahan Desa mengevaluasi bahwa 

HIPPAM sudah mandiri dalam artian mampu memenuhi kebutuhan air minum 

pada masing-masing dusun. Keinginan dan harapan untuk membentuk HIPPAM 

Desa masih dimiliki baik oleh Pemerintah Desa, Sekretaris Desa dan LPMD.  

Masukan-masukan sudah diterima Pemerintah Desa terkait dengan penataan. 
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Hanya saja belum direalisasikan sampai sekarang, oleh karena itu diperlukan 

bentuk-bentuk pembelajaran sosial yang mendorong ke arah itu. 

 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Selama ini BPD Desa Pandanrejo sudah melakukan pembelajaran sosial 

berupa lahirnya Perdes pengelolaan sampah berkat pengelolaan DEPO 3 R 

(reduce, reuse dan recycle), sekalipun program pengelolaan sampah berbasis 

komunitas hadir setelah HIPPAM. Ketua BPD menyataka bahwa untuk 

pembuatan Perdes HIPPAM lebih sulit sebab HIPPAM terlanjur berjalan di 

dusun-dusun, sekalipun pernah dirancang menjadi satu tetapi pada prakteknya 

berjalan sendiri-sendiri. Kondisi semacam inilah yang dimaksud sebagai 

”dusunisme” yakni berjalan sendiri-sendiri tidak dalam naungan Pemerintah Desa 

Pandanrejo (BPD, 24-9-2013). 

 Dengan demikian bisa disimpulkan, ketrampilan dan pembelajaran sosial 

sudah dilakukan BPD. Sayangnya, untuk Perdes HIPPAM belum dihasilkan, 

sekalipun menurut pernyataan salah satu anggota BPD sudah digodok. Hanya saja 

belum ditindaklanjuti dan disahkan sebagai perundang-undangan tingkat desa. 

Dalam konteks ini, pembelajaran sosial harus berproses dikalangan anggota-

anggota BPD yaitu keinginan kuat membuat Perdes segera. Oleh karena itu, jika 

mereka belum memiliki inisiatif perlu intervensi oleh pihak luar. Kelambanan 

BPD dalam melahirkan perundang-undangan dan kurangnya sensitivitas atas 

persoalan-persoalan pengelolaan HIPPAM harus mendapatkan perhatian 

tersendiri. 

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 

LPMD memiliki peran membantu keberhasilan program-program desa, 

yang digagas dan dicanangkan oleh kepala desa. Pengurus LPMD, Rohiim 

menyatakan bahwa keberhasilan HIPPAM, khususnya di Dusun Kajar bukanlah 

sim salabim. Faktor yang mendukung yakni lahirnya kekompakan yang tidak 

dimiliki oleh dusun-dusun yang lain. HIPPAM yang baik ketika sudah 

melapaskan diri dari “bapak angkat”. Bapak angkat yang dimaksudkan yakni 

pihak yang meminjamkan uang kepada HIPPAM. Selama ini HIPPAM telah 
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memberikan kontribusi kepada pemerintah desa sekalipun kondisional dan 

situasional. 

Hanya saja ia tetap mengharapkan akan adanya HIPPAM Desa Pandanrejo 

yang menaungi semua HIPPAM dusun. Kelebihan HIPPAM ini yaitu akan 

menjadi aset desa yang bisa menjadi pemasukan desa. 

d. HIPPAM pada Semua Dusun 

HIPPAM Dusun Kajar, sudah memiliki pemikiran untuk menyelesaikan 

masalah distribusi air yang rentan konflik antara HIPPAM Dusun Pandan dan 

Dusun Kajar. Selama ini tandon yang digunakan bersama antara HIPPAM Dusun 

Kajar dengan HIPPAM Dusun Pandan, kadang membuat relasi keduanya kurang 

baik. Ketika air yang diterima Dusun Pandan kurang, sering yang dicurigai 

mengurangi debit air HIPPAM Dusun Kajar, demikian kondisi sebaliknya. Bisa 

disimpulkan masih sering ada rasa kecurigaan dimana rentan akan terjadinya 

konflik sosial. Agar lepas dari kondisi tidak mengenakan ini, maka baik HIPPAM 

Dusun Kajar maupun Dusun Pandan mengundang teknisi dari PDAM untuk 

mengatur agar air merata untuk kedua dusun.  

Sementara itu, HIPPAM Dusun Pandan, mampu mengatur regulasi 

organisasi. Ketika Ketua HIPPAM meninggal, tidak langsung diangkat ketua. 

Sampai 10 bulan terjadi kekosongan ketua, sehingga tanpa komando bahkan 

keputusan-keputusan penting tidak bisa dibuat tetapi pelayanan tetap berjalan 

dengan baik. 

Sedangkan pada HIPPAM Dusun Dadapan, pembelajaran sosial terlihat 

pada keberanian HIPPAM untuk lepas dari PDAM yang tidak memberikan 

pelayanan yang baik. Ketua HIPPAM yang masih menjabat sebagai Ketua 

HIPPAM Desa Pandanrejo membentuk panitia di level dusun. Ia  berkomitmen 

agar hutang dari HIPPAM terbayarkan. Menariknya mekanisme komplain bagi 

konsumen sudah diatur secara baik. Ketua HIPPAM tidak segan-segan untuk 

menerima masukan dari pelanggan, sekalipun kadang ditandai pertengkaran-

pertengkaran. 

Pembelajaran sosial pada HIPPAM Dusun Ngujung, yaitu kesungguhan 

dalam mengelola HIPPAM ditunjukkan oleh kerja sekretaris yang meluangkan 

waktu untuk melayani pelanggan. Jika ada pengaduan langsung ditanggapi segera. 
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Jika ada instalasi yang rusak maka langsung diperbaiki bersama tim teknis.  Pada 

kasus pengaduan   pelanggan terkait tidak lancarnya air, sekretaris langsung 

meminta kepada pelanggan untuk mengajak Ketua RT untuk datang. Sebab, 

selama ini banyak Ketua RT yang menunggak. Ternyata  sekretaris langsung 

menghubungkan dengan tidak terbayarkannya rekening pelanggan. 

 

E. Evaluasi Pembelajaran Sosial dan Masukan-Masukan untuk Intervensi 

Sosial 

Evaluasi yang dimaksud yakni menimbang kekuatan pembelajaran sosial 

yang dipraktekkan selama ini untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. 

Kemudian, bagaimana mengoptimalkan potensi tersebut dalam kerja-kerja co-

management.Mengutip pendekatan pembelajaran sosial seperti dinyatakan oleh 

Bandura, bahwa pembelajaran sosial meliputi 3 hal, yakni: 

1. Faktor kognitif (personal factor), dimana meliputi: pengetahuan (knowledge), 

harapan (expectation) dan perilaku (attitude). 

2. Faktor perilaku, dimana meliputi ketrampilan (skills), praktek (practice) dan 

ketangguhan diri (self eficacy) 

3. Faktor-Faktor lingkungan (environmental factors), dimana meliputi: norma 

sosial, akses pada komunitas dan pengaruh kepada yang lain (kemampuan 

untuk mengubah lingkungan).  

Mengacu kepada pengertian di atas bisa peneliti jelaskan sebagai berikut: 

a. HIPPAM Dusun Kajar 

Pengurus sudah mampu memikirkan sendiri dengan mencari pengetahuan 

sebanyak-banyaknya demi mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih. 

Selain itu, pengurus HIPPAM juga sudah mampu melobi ahli yang memiliki 

ketrampilan pengelolaan air lebih. Misalnya, menghubungi Pak Joni dari PDAM 

Kota Malang untuk membantu mengatasi persoalan air yang masuk ke dusun 

tersebut. Selama ini, satu tandon yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dua 

dusun, tetapi air yang masuk ke Dusun Pandan selalu kurang. Pengurus HIPPAM 

Dusun Pandan selalu menuduh HIPPAM Kajar yang mengurangi jatah air mereka. 

Setelah masalah ini teratasi, kini pengelolaan  air sudah menjadi  tanggung jawab 

masing-masing dusun. 
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Terkait dengan dampak sosial akibat persoalan pemenuhan kebutuhan air 

minum ini, Ketua HIPPAM Dusun Kajar, Suliyan menyatakan bahwa 

mengundang Pak Joni sebenarnya bukan murni pertimbangan keahlian, tetapi 

lebih kepada mencari penyelesaian agar tuntas. Ia memperkirakan jika yang 

mengerjakan tim teknis baik dari Dusun Kajar maupun Dusun Pandan akan 

menimbulkan masalah. Keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh dua 

pengurus HIPPAM tersebut membenarkan tesis Keen (seperti dikutip Firmankira, 

bahwa salah satu faktor penting pembelajaran sosial yaitu mekanisme/proses 

untuk mengatasi konflik sosial. 

HIPPAM Dusun Pandan sudah memiliki kemampuan dan kreativitas untuk 

menggali sumber-sumber produktif, seperti : menggali bantuan dari luar yaitu 

Sekolah Selamat Pagi yang berlokasi di Dusun ini. Ketika melakukan kegiatan 

nanggap wayang untuk slametan sumber mendapatkan bantuan. Hal yang sama 

setiap Dinas Pengairan Binamarga menghubungi HIPPAM dalam memberikan 

bantuan yang banyak  dihubungi HIPPAM Dusun Kajar. Kritik atas pembelajaran 

sosial selama ini yaitu pengetahuan keorganisasian dan lobi kepada pihak-pihak 

yang bisa digali dana tidak ditularkan kepada HIPPAM-HIPPAM yang lain. 

Kemudian, penyelesaian pembagian air tanpa diperkuat dengan tindakan-tindakan 

membangun relasi sosial yang baik akan menimbulkan konflik ke depan. 

 

b. HIPPAM Dusun Pandan 

Untuk memecahkan masalah-masalah terkait pemenuhan kebutuhan air, 

masyarakat sudah bisa memikirkan sendiri, mencari pengetahuan sebanyak-

banyaknya dan mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang mereka bisa 

tempuh.  Misalnya, ketika air yang dirasakan oleh Dusun Pandan, semakin kurang  

memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara mereka mengecek bahwa pasokan 

air cukup, maka perlu menghubungi orang yang ahli untuk memecahkan masalah 

mereka. 

Kreativitas dua dusun untuk menghubungi Pak Joni dari PDAM untuk 

mengatasi air yang masuk ke dusun tersebut, merupakan pembelajaran sosial yang 

dihasilkan oleh dua HIPPAM. Setelah pasokan air dipisah dan masing-masing 

dusun memiliki tandon sendiri, sementara ini persoalan air tanggung jawab 
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masing-masing dusun. Upaya ini merupakan pikiran masyarakat untuk 

menghindari kecurigaan, distrust dan potensi konflik di antara mereka 

Pembelajaran sosial yang dilakukan yaitu bagaimana dua HIPPAM menghindari 

konflik dan membangun sikap kerja sama. Hanya permasalahan ke depan yang 

perlu diantisipasi jika potensi-potensi konflik tidak bisa dikelola secara baik.  

c. HIPPAM Dusun Dadapan 

Sekalipun berusia paling muda, HIPPAM Dusun Dadapan sudah mampu 

memenuhi kebutuhan air minum sendiri. Hutang yang digunakan sebagai modal 

mendirikan HIPPAM, berangsur-angsur bisa dikembalikan. Sekalipun belum 

semua anggota HIPPAM membayar. Bisa disimpulkan bahwa semangat untuk 

mengelola air secara mandiri sudah dimiliki dusun ini.   Sekalipun baik pengurus 

maupun tokoh masyarakat belum menggagapnya sebagai sesuatu yang ideal.  

Rustamaji (tokoh masyarakat) menyatakan bahwa HIPPAM Dusun 

Dadapan tidak boleh diperlakukan dan disamakan dengan HIPPAM pada dusun-

dusun lain, sebab “murni” swadaya. Kekompakkan masyarakat terlihat baik ketika 

menggerakan kolektivitas demi memenuhi kebutuhan sendiri, sayangnya 

masyarakat kurang mendukung. Seperti dinyatakan Bagio, tokoh pemuda Dusun 

Dadapan, bahwa karakter Dusun Dadapan yakni masyarakat terpecah-pecah 

dalam kubu-kubu. Setiap ada gagasan/pendapat dari satu kubu pasti akan 

dimentahkan oleh kubu yang lain. Terkait pergantian kepengurusan, satu kubu 

menginginkan setelah HIPPAM tertata baik, tetapi kubu lain menginginkan segera 

pergantian disertai dengan pelaporan keuangan.  

Demikian terkait tunggakan, Ketua HIPPAM menginginkan untuk 

diselesaikan pada tingkat internal, sementara itu kubu lain menginginkan 

publikasi supaya konsumen jera (25/9). Berbarengan dengan karakter Dusun 

Dadapan yang rasional dan mulai terlihat watak individualis, masyarakat sering 

mempertanyakan pengelolaan keuangan HIPPAM.   

Sekalipun pembelajaran sosial sudah dimiliki dalam kesediaan pengurus 

HIPPAM mengelola air minum, tetapi kepercayaan konsumen mulai tergerus, 

oleh karena itu perlu pendekatan yang bertujuan membangun kepercayaan di 

antara masyarakat dengan perencanaan secara baik. 
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d. HIPPAM Dusun Ngujung 

Pembelajaran sosial yang positif dari dusun ini yakni keinginan kuat 

pengurus untuk mendirikan HIPPAM, lebih dahulu dibanding HIPPAM-HIPPAM 

lain. Pengurus mencari sumber air sendiri dari Desa Bumiaji yang bersebelahan 

dengan Desa Pandanrejo. Seperti dinyatakan oleh Sekretaris Desa, kemunculan 

HIPPAM ini yang mengambil air dari Desa Bumiaji juga memberikan 

kemanfaatan sosial. Pada saat pendiri HIPPAM Ngujung meminta air dari pemilik 

tegalan yaitu Pak Sakeh (Desa Bumiaji), ada syaratnya, yaitu diberikan pesan-

pesan bahwa Pemuda Dusun Ngujung dan Dusun Pandan tidak boleh berkelahi 

dengan Pemuda Dusun Binangun (Bumiaji). Ternyata bentuk kecerdasan lokal 

(local genuine) semacam ini berjalan efektif, terbukti sampai sekarang tidak ada 

perkelahian antar kampung.  

Keadaan yang sama ketika potensi konflik terjadi antara Dusun Ngujung 

dengan Desa Bumiaji, gara-gara pipa air putus. Sekalipun awalnya, HIPPAM 

Dusun Ngujung mencurigai pelaku dari Desa Bumiaji, tetapi akhirnya bisa 

dilokalisir dan diselesaikan secara baik sehingga tidak terjadi konflik sosial.  

Hanya saja yang masih menjadi masalah bahwa pengorganisasian 

HIPPAM ini belum maju, sebagian besar kerja organisasi banyak berkutat pada 

persoalan tunggakan yang ditanggung konsumen dan uang konsumen yang masih 

dibawa oleh Ketua RT. Hanya saja ketika diajak FGD, RT-RT yang “bermasalah” 

tidak datang, sehingga untuk sementara peneliti belum bisa menganalisis dan 

mendiagnosa.  

Sekretaris HIPPAM menyatakan sebenarnya masalah ini bisa diatasi jika 

ada penegakan aturan yang kuat dan untuk ini didasari peraturan hukum yang 

jelas. Selama ini pengurus tidak bisa berbuat banyak karena tidak  memiliki dasar 

untuk menegur atau menghukum konsumen. Kesediaan pengurus untuk melayani 

kebutuhan air minum juga terlihat bagus dilihat dari keinginan mencari sumber air 

yang lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas air, hanya saja 

terkendala oleh dana mengingat pipanisasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Dari data-data di atas, sebenarnya pada semua HIPPAM sudah ada potensi 

pembelajaran sosial yang bisa untuk menciptakan harmoni sosial dan pencegahan 
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konflik,  hanya sayangnya masih ditemukan kelemahan-kelemahan pembelajaran 

sosial, seperti: 

1. Kurangnya Kebersamaan antarHIPPAM 

 Selama ini HIPPAM berjalan sendiri-sendiri dan berkutat pada 

pengelolaan air minum masing-masing dusun. Ketua BPD menyatakan bahwa 

pengelolaan air minum dilakukan oleh dusun, sering terlepas dari kontrol 

Pemerintah Desa.  Termasuk pada saat Pemerintahan desa  memberikan masukan-

masukan juga tidak mudah dilakukan. Usulan-usulan kritis kadang belum 

mendapat tanggapan positif. Hal ini tidak lepas dari watak dusunisme Desa 

Pandanrejo, dimana dusun-dusun menginginkan pengelolaan sendiri-sendiri. 

Uniknya pengelolaan ini sudah berjalan bertahun-tahun, sehingga pemerintah desa 

terlanjur gamang untuk mengintervensi dusun-dusun. 

 Dalam FGD pada semua dusun dinyatakan bahwa tidak pernah ada 

koordinasi antara HIPPAM satu dengan lain. Sekalipun Pemerintah Desa 

berkepentingan atas itu, tetapi pada prakteknya tidak pernah dilakukan.  

 Padahal perkembangan HIPPAM bervariasi antara satu dengan lain.  Ada  

HIPPAM yang sudah mengenal organisasi yang baik, sementara itu HIPPAM 

yang lain belum mampu membuat penataan organisasi. Misalnya, HIPPAM Kajar 

sudah memiliki pembukuan yang baik, sementara itu baik HIPPAM Dadapan 

dengan HIPPAM Ngujung masih berkutat dengan masalah keuangan dan penataan 

konsumen. Dari dua dusun ini masih ditemukan Ketua-Ketua RT yang belum 

menyetorkan retribusi dari konsumen ke bendahara HIPPAM.  Sementara itu 

Rapat Rutin sudah menjadi kebiasaan HIPPAM Dusun Kajar, sedangkan 

HIPPAM Dusun Dadapan dan Dusun Ngujung hanya menyelenggarakan rapat 

secara insidental/ sesuai kepentingan. Kurang adanya kebersamaan ini juga 

berakibat kurang baiknya hubungan antara HIPPAM dengan instansi/dinas-dinas 

di Kota Batu. 

 Jika koordinasi dilakukan secara baik, sebenarnya akan menjadi ajang 

saling tukar pikiran antara satu dengan lain. Satu HIPPAM bisa belajar kepada 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh HIPPAM lain. Bahkan, jika mampu 

dibnagun solidaritas bersama, persoalan pengelolaan HIPPAM pada satu dusun 

akan bisa diatasi secara  bersama-sama.  Joko, Kasi AMDAL KLH, melihat 
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banyak HIPPAM yang tidak kompak atau tidak ada koordinasi antara satu dengan 

lain. Misalnya, jika ada ketidakpuasan satu pengurus, maka langsung membentuk 

HIPPAM baru. Sementara itu, terkait dengan iuran masih kurang transparan. 

 

2.  Belum adanya  Regulasi yang Memayungi Kepentingan Bersama  

 Persoalan-persoalan yang terjadi pada internal masing-masing HIPPAM, 

tidak lepas dari belum adanya regulasi yang mengatur pelaku-pelaku co-

management. Misalnya, belum adanya  mekanisme organisasi yang mengatur hak 

dan kewajiban pengurus dan konsumen. Hanya HIPPAM Dusun Kajar saja yang 

sudah memiliki kelengkapan administrasi secara rapi. Kemudian kelemahan lain 

yaitu selama ini belum ada regulasi yang mengatur hubungan antarHIPPAM satu 

dusun tersebut. Sekalipun untuk pengelolaan sampah sudah memiliki Peraturan 

Desa, tetapi untuk HIPPAM belum dibuat.  

 Sebenarnya baik BPD maupun LPMD sudah memiliki konsep bagaimana 

penataan HIPPAM ke depan dalam lingkup Pemerintah Desa Pandanrejo. 

Keprihatinan yang dirasakan mereka ketika HIPPAM Pandanrejo menerima 

undangan, kadang bingung mengirimkan HIPPAM Dusun yang mana? Selama ini 

hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pengurus di HIPPAM 

Dusun masing-masing. Belum ada regulasi yang mengatur semua pada level desa. 

Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini, meliputi: 

a. Perlu kerja sama antara BPD dan Kepala Desa untuk  membuat Perdes yang 

mengatur kedudukan semua HIPPAM pada semua dusun. Dalam hal ini 

termasuk diatur, peran desa dalam  memfasilitasi perizinan keluar untuk 

HIPPAM Dusun ketika berhubungan dengan dinas-dinas pemerintah di Kota 

Batu. 

b. Perdes mengatur HIPPAM sehingga memudahkan desa dalam mengatur 

HIPPAM, termasuk diatur prosentase kas desa yang diperoleh dari HIPPAM. 

Misalnya, prosentase 5%-10% yang diambilkan dari masing-masing 

HIPPAM. 

 Kemudian yang tidak kalah penting, regulasi yang mengatur hubungan 

instansi pengelola sumber air pada level daerah juga belum ada. Menurut 

BAPPEDA, hanya pergub yang mengatur, itu pun produk hukum yang lama. Ia 



57 
 

juga memastikan bahwa banyak HIPPAM yang belum mengacu pada peraturan-

peraturan diatasnya tersebut.  

3.  Co-management Belum Menyentuh Isu Konservasi 

 Selama ini HIPPAM merupakan organisasi yang mendistribusikan air 

minum ke warga. Karena banyak berkutat pada distribusi air saja, maka baik 

insidental maupun rutin belum melakukan kegiatan konservasi. Demikian pula, 

stakeholders yang lain. Sekalipun secara insidental, sebagai pribadi anggota 

HIPPAM dalam kegiatan konservasi yang diadakan baik oleh pemerintah maupun 

pihak swasta.  Pada FGD di Dusun Kajar, sebenarnya sudah ada masukan dari  

salah satu tokoh masyarakat, perlunya HIPPAM melakukan kegiatan-kegiatan 

penanaman pohon. Hal ini karena semakin berkurangnya sumber mata air di Kota 

Batu. Pemikiran yang sama disampaikan Sekretaris Desa Pandanrejo yang 

menyatakan bahwa kondisi sumber/mata air di Kota Batu kian memprihatinkan . 

Oleh karena itu,  ke depan harus direncanakan kegiatan konservasi sumber daya 

alam. Disinilah ada pemikiran kreatif untuk mengembangkan kegiatan HIPPAM 

pada kegiatan-kegiatan konservasi. 

4. Lemahnya Koordinasi Aktor  

Dalam pelaksanaan co-management koordinasi antara pelaku-pelaku pada 

level desa dengan pelaku-pelaku kota belum intensif atau belum interaksi 

berkelanjutan.  Sekalipun, relasi-relasi sosial terbangun tetapi bisa dikatakan lebih 

banyak yang bersifat on off (kadang-kadang). Hal inipun jika dinas-dinas ingin 

merealisasikan program  masing-masing. Hal yang sama HIPPAM berinisiatif 

untuk menghubungi dinas-dinas jika membutuhkan bantuan-bantuan.   

 

F. Bentuk-Bentuk Intervensi Sosial 

 Sekalipun target Tahun I dalam penelitian yaitu menggambarkan praktek 

co-management yang terjadi di Desa Pandanrejo, tetapi penelitian ini tidak 

sekedar mendeskripsikan saja, tetapi sudah mengawali kegiatan-kegiatan 

intervensi sosial sesuai dengan pendekatan  penelitian yang digunakan yaitu PAR 

(Participatory Action Research).  
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1. FGD (Focus Group Discussion) Pada  Semua HIPPAM  Dusun. 

FGD dilakukan untuk memahami model co-management yang selama ini 

dipraktekkan di Desa Pandanrejo. Sambil membangun kesadaran akan 

pengelolan bersama, FGD juga dimaksudkan mencari masukan-masukan dari 

pengurus HIPPAM. Dari temuan lapangan bisa disimpulkan beberapa  

pembahasan, seperti:  

a. Persoalan pemenuhan kebutuhan air, dimana kebutuhan akan pemenuhan air 

kurang merata dan persoalan kualitas air yang masih dikeluhkan.  

b. Berkaitan dengan pengorganisasian, yaitu mekanisme organisasi belum jelas 

mengatur konsumen dan pengelola serta kas HIPPAM yang belum sesuai 

dengan harapan.  

c. Persoalan konsumen terkait dengan tunggakan dan piutang. 

d. Hubungan antarHIPPAM yang belum harmonis. Hal ini bisa disebabkan 

oleh tidak adanya koordinasi antara satu dengan lain. 

Sekalipun lebih kepada mencari data-data dan pendalaman persoalan, 

tetapi FGD juga sebagai sarana untuk  menanamkan kesadaran arti pentingnya 

pengelolaan air minum berbasis pembelajaran sosial.  Dari FGD ini akhirnya 

disepakati  bahwa semua HIPPAM menyetujui dibentuknya lagi HIPPAM 

Desa Pandanrejo, ketentuan/mekanisme organisasi semua HIPPAM dan 

perlunya dibuatkan peraturan desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan air 

minum desa. 

2. Sarasehan HIPPAM se-Desa Pandanrejo 

Kegiatan sarasehan merupakan hasil evaluasi dan refleksi lanjutan peneliti, 

ketika peneliti menemukan persoalan yaitu tidak belum  koordinasi 

antarHIPPAM, maka keadaan atau kondisi ini perlu dicairkan. Dengan  perlu 

intervansi untuk pembelajaran sosial yakni mempertemukan semua HIPPAM 

pada satu forum bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan LPMD. Dari 

kegiatan ini tumbuh sikap saling belajar, menyamakan persepsi, saling 

memahami dan pada tentang kondisi air yang mulai memprihatinkan di Kota 

Batu.  

Selain itu, forum ini berhasil membangun pemahaman antara satu 

HIPPAM dengan HIPPAM lain. Kegiatan ini berhasil menampung masukan-
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masukan semua pihak sebagai bahan pembuatan mekanisme organisasi, 

peraturan desa dan format HIPPAM Desa Pandanrejo. Pada saresehan ini ada 

masukan dari Anggota BPD, Nursodik bahwa organisasi harus memiliki 

payung hukum dimana hukum tersebut mengikat semua HIPPAM menjadi 

satu. Jika semua HIPPAM mengerucut menjadi satu maka akan baik karena 

satu tujuan, satu harapan dan pelayanan akan semakin baik.  

Untuk itu perlu dibuat peraturan yang perlu diketahui dan mengetahui 

masing-masing. Dalam kaitan ini BPD langsung memiliki inisiatif meminta 

bimbingan dan arahan. Posisi BPD akan menjadi pencetus, dimana akan 

membuat draft peraturan desa tentang pengelolaan air minum, untuk kemudian 

kerja sama dengan Pemerintah Desa menjadikan peraturan desa.  

Sementara itu Ketua BPD, Miskar, menyatakan perlunya keterlibatan 

pemerintah desa dimana sebagai pihak yang menerbitkan produk hukum. 

Peneliti lebih banyak berfungsi menjembatani. Dalam saresehan ini perlu 

mendapat masukan-masukan sebanyak mungkin tentang Perdes yang 

diharapkan ke depan. Sekalipun pembuatan perdes agak sulit mengingat 

mewadahi HIPPAM dusun tetapi bisa dibuat asalkan tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. Dalam forum ini Miskar juga mewacanakan 

adanya perdes yang mengatur semua lembaga desa.  

Kemudian beberapa masukan untuk perdes yang dari HIPPAM-HIPPAM 

Dusun bisa disimpulkan, sebagai berikut: 

a) HIPPAM Dusun Ngujung, dimana tertarik masalah Perdes sebab sudah 

diwacanakan oleh kepala desa yang sebelumnya. Perdes akan bermanfaat 

sebab akan menjadi payung hukum yang akan memampukan pengurus 

dalam memiliki ketegasan terhadap konsumen. Jika perdes sudah dimiliki 

agar dijalankan dengan baik. Kalau hanya setengah-setengah percuma saja. 

b) HIPPAM Dusun Dadapan, dimana menekankan kebiasaan dan adat yang 

tidak sama antardusun. Dengan demikian fungsi perdes untuk memberikan 

pengayoman hukum pada pelaku-pelaku tingkat desa. Masukan-masukan 

yaitu tarif air bisa disamakan, sedangkan untuk penyambungan konsumen 

baru tidak sama, karena masing-masing HIPPAM memiliki persoalan 
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keuangan yang tidak sama. Mengingat kebutuhan HIPPAM banyak, maka 

biaya pemasangan (ampra) juga banyak. 

c) HIPPAM Dusun Kajar, dimana perlunya HIPPAM Desa Pandanrejo. Hal ini 

digunakan untuk kepentingan jika ada undangan dari Kota. Selama ini yang 

diminta mewakili pengurus HIPPAM Desa. HIPPAM Kajar selama ini 

sosial, kemudian ia bermaksud mengundurkan diri tetapi tidak ditanggapi 

kepala dusun.  

d) HIPPAM Dusun Pandan, perdes sudah mulai digagas sejak kepala desa 

yang terdahulu. Perdes merupakan aturan yang sangat penting bagi 

konsumen yang kurang taat (mbandel-mbandel). Jika perdes terlaksana akan 

menjadi sesuatu yang baik. Untuk insentif pengurus perlu diatur 

keseragaman, sementara itu pengawalan perdes perlu sosialisasi. 

Sementara itu, sekretaris desa mengusulkan masukan-masukan, yaitu : 

Dalam sarasehan ini, Ketua BPD juga menjelaskan tentang legalitas 

pengambilan air asli di Dinas Pengairan dan Binamarga. Perizinan resmi 

menjadi sesuatu yang sangat penting untuk antisipasi diberontak oleh warga 

dimana airnya diambil. Kemudian yang tidak kalah penting, yaitu meminta 

anggota untuk merumuskan masukan-masukan sebagai bahan-bahan peraturan 

desa untuk pengelolaan air minum, meliputi: 

1. Pengurus tingkat desa 

2. Syarat-syarat dan hak/kewajiban pengurus 

3. Masa jabatan 

4. Larangan pengurus dan konsumen 

5. Tarif air (rumah tangga dan non rumah tangga) 

6. Sanksi dan bentuk-bentuknya 

7. Kas digunakan untuk apa saja, dari mana sumbernya, pengelolaan dan 

pengalokasian. 

3. Survei Tanggapan Konsumen tentang Pengelolaan Air Minum 

Menanggapi komitmen dari Pemerintahan Desa, HIPPAM dan BPD sudah 

positif menginginkan pembuatan kebijakan baru HIPPAM, maka peneliti 

mengadakan  survei kepada konsumen untuk memastikan aspirasi, harapan 

atau keinginan-keinginan konsumen atas pengelolaan air minum di Desa 
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Pandanrejo selama ini. Survei dilakukan kepada konsumen yang tersebar di 

semua dusun. Sampel yang diambil berjumlah 300 orang, dimana dari Dusun 

Dadapan (45 responden), Dusun Ngujung (75 responden), Dusun Pandan (100 

responden) dan Dusun Kajar (80 responden). Perbedaan jumlah responden 

disesuaikan dengan jumlah konsumen yang tersebar di masing-masing dusun 

dimana tidak sama. Survei dilakukan selama 15 hari (20 September- 4 Oktober 

2013) dengan hasil sebagai berikut: 

a. Pendapat responden  tentang pengelolaan air minum yang dilakukan  

HIPPAM, yang menjawab bagus 266 (89%) responden, sementara itu yang 

menjawab tidak bagus 34 (11%) responden.  

b. Pendapat responden tentang perlu/tidaknya aturan-aturan organisasi dalam 

HIPPAM, ada 232 (77%)  responden yang menjawab perlu, sedangkan yang 

menjawab tidak 62 (21%) dan tidak menjawab hanya 6 (2%) responden. 

c. Pendapat responden  tentang perlu/tidaknya peraturan desa yang mengatur 

HIPPAM, ada 235 (78%) responden yang menjawab perlu, sedangkan yang 

menjawab tidak 46 (16%) dan tidak menjawab hanya 19 (6%) responden. 

Bisa disimpulkan bahwa konsumen HIPPAM semua dusun di Desa 

Pandanrejo mayoritas menginginkan pengaturan HIPPAM baik secara internal 

maupun eksternal (dalam relasi dengan Pemerintah Desa). Gambaran inilah 

yang mematangkan rencana penelitian ini berikutnya yakni melahirkan 

mekanisme organisasi dan Perdes yang mengatur pengelolaan air mimun di 

Desa Pandanrejo.  

4. Pembentukan Tim Pembuatan Perdes 

Realisasi pembuatan perdes seharusnya ditindaklanjuti dengan 

pembentukan tim yang akan membuat perdes tersebut. Ketika saresehan sudah 

jelas terlihat pro-aktif yang dilakukan BPD. Hanya saja ketuka melihat usia 

BPD yang masih baru dan pengalaman selama ini produk-produk hukum desa 

banyak dikerjakan oleh LPMD dan Pemerintah Desa, maka peneliti 

merundingkan rencana pembuatan perdes kepada sekretaris desa, hingga 

akhirnya disepakati membentuk tim kecil dimana beranggotakan Sekretaris 

desa, Kaur Pemerintahan, Ketua dan Bendahara LPMD. Tim ini yang 
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diharapkan bertanggung jawab sebagai fasilitator dalam pembuatan perdes 

tersebut. 

 

5. Penyempurnaan Model dari  Pelaku Co-management Pemerintah Kota 

Untuk melakukan penyempurnaan model, peneliti melakukan wawancara 

dimana bertujuan memperoleh masukan-masukan dari dinas-dinas di 

pemerintah Kota Batu. Hal ini dikarenakan dalam model co-management yang 

akan diupayakan ini dibutuhkan keterlibatan dinas-dinas pemerintah. 

Pengalaman dan temuan -temuan lapang akan semakin memperkuat model ini. 

a. Dinas Pengairan & Binamarga, dari diskusi kepala bagian di dinas ini 

dengan peneliti dihasilkan kesimpulan bahwa kebutuhan HIPPAM yang 

penting yakni adanya AD/ART. Selain itu pengajuan bantuan pipanisasi 

kepada HIPPAM akan diberikan jika yang mengajukan ditandatangani 

Kepala Desa. 

b. BAPPEDA Kota Batu, dinyatakan bahwa sudah dilakukan pembinaan 

HIPPAM. Hasil pertemuan HIPPAM dengan Dinas Cipta Karya Propinsi 

Jawa Timur menyimpulkan kebutuhan HIPPAM akan bapak induk. 

Disinilah muncul gagasan untuk membentuk bapak induk yang akan 

memonitor dan mengevaluasi HIPPAM pengelolaan air minum di Kota 

Batu.  

c. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu, dinyatakan bahwa KLH lebih banyak 

mengurusi perizinan pengambilan air dan pembuatan UPL dan UKL. Kantor 

ini juga pernah mengadakan survei tentang pengambilan mata air yang 

dilakukan HIPPAM se-Kota Batu. Perizinan yang dilakukan selama ini 

merupakan bentuk kerja sama dengan Dinas Pengairan Binamarga, Dinas  

Cipta Karya dan Tata Ruang serta KPPT (Kantor Perizinan dan Pelayanan 

Terpadu). 

d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, hal menarik bahwa muncul 

kesadaran bahwa dinas ini sudah melakukan kegiatan penataan HIPPAM. 

Kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bentuk monitoring dan evaluasi. 

Kegiatan ini baru dimulai tahun 2012, sementara tahun anggaran 

sebelumnya belum banyak dilakukan. Kemudian data yang menarik, 
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ternyata di Kota Batu, PDAM merupakan struktur di bawah Dinas Cipta 

Karya dan Tata Ruang. Dimana selama ini PDAM identik selalu 

mengajukan anggaran ke dinas ini, sementara itu dinas ini tidak mendapat 

kontribusi dari PDAM Kota Batu. 

e. Sekretaris Daerah 

Dari bagian hukum dijelaskan peraturan-peraturan daerah (perda-perda)  

yang bisa dikutip sebagai bahan pembuatan perdes. Adapun Perda-Perda 

yang bisa dikutip sebagai berikut:  

1. Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan 

2. Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3. Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Perizinan Pengambilan Air 

4. Perda No.6 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

 

6. FGD Pelaku Co-Management Pada Semua Level 

Melihat profil HIPPAM semua dusun yang masih ditemukan persoalan-

persoalan, maka  perlu dikembangkan  format ideal co-management ke depan. 

Oleh karena itu, peneliti menginisiasi tahapan berikutnya yaitu FGD antara 

pelaku co-management pada tingkat desa dengan pelaku tingkat kota, seperti 

dinas-dinas pemerintah, pemanfaat sumber air dari BUMD maupun pelaku 

swasta. Melalui FGD bersama stakeholders tingkat kota ini, masukan-masukan 

tentang model co-management berbasis pembelajaran sosial untuk pencegahan 

konflik ke depan akan menjadi lebih sempurna, sesuai harapan bersama dan 

mencegah terjadinya konflik sosial ke depan. Target kegiatan ini yaitu 

memahami dan mengupayakan profil co-management yang baik ke depan. 

Agenda penting dalam FGD yakni pemaparan model pengelolaan air 

minum di Desa Pandanrejo yang ditemukan peneliti selanjutnya yaitu meminta 

masukan-masukan model.  Dalam kaitan ini, juga sekaligus 

mengkomunikasikan hubungan-hubungan yang masih “mengganjal” di antara 

pelaku-pelaku co-management, seperti terkait aset HIPPAM di Desa 

Pandanrejo dengan kepentingan HIPPAM maupun kepentingan Pemerintah 

Desa Pandanrejo. 



64 
 

Beberapa isu yang disinggung dalam FGD ini bisa dipecah pada dua 

kategori. Pertama, persoalan internal HIPPAM meliputi jaminan pengambilan 

air minum, persoalan kelembagaan HIPPAM, jaminan aset PDAM yang 

digunakan HIPPAM Dusun Dadapan. Kedua, Relasi Pemerintahan Desa 

Pandanrejo dengan pelaku co-management di level Pemerintah Kota Batu. 

Baiklah peneliti akan jelaskan satu persatu. 

A. Persoalan Internal HIPPAM  

a) Jaminan Pengambilan  Air Minum 

Jaminan-jaminan tersebut meliputi: 

1. Pengambilan air dari desa-desa lain, akan memunculkan resiko dari 

desa-desa yang diambil airnya tersebut. Terlebih, perubahan masyarakat 

dan pergantian generasi rentan memunculkan masalah-masalah ke 

depan.  

2. Arti penting pengaturan yang jelas antara penggunaan air minum 

dengan air pertanian. Terutama, bagaimana pembagian yang baik bagi 

kesemuanya itu. Hal yang sama akibat pembangunan pariwisata 

menyebabkan berdirinya banyak bangunan yang rentan merusak 

sumber air. 

3. Pembangunan maupun operasionalisasi pipa dari desa-desa  dilewati.  

Hal ini penting mengingat masih adanya desa-desa yang keberatan 

dengan pipanisasi dari desa-desa lain itu. 

b)  Kelembagaan HIPPAM. 

1. Jaminan  air layak konsumsi 

Kekuatiran ini disampaikan oleh Ketua LPMD Desa Pandanrejo untuk 

memastikan konsumsi air layak minum yang mendapatkan jaminan dari 

sisi kesehatan. Hal yang sama diperjelas Sekretaris HIPPAM Dusun 

Ngujung, dimana menanyakan pihak yang bisa dimintai tolong untuk  

uji kualitas air. 

B. Relasi Pemerintahan Desa Pandanrejo dengan Pelaku co-management 

di level Pemerintah Kota Batu. 

a. Interaksi dengan PDAM Kota Batu 
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Dalam kaitan ini terkait keberadaan pipa (instalasi pipa) yang selama 

ini digunakan untuk kebutuhan air bersih Dusun Dadapan. Seperti kita 

ketahui bahwa lahirnya HIPPAM di Desa Pandanrejo, dimulai dengan 

lepasnya PDAM menjadikan daerah ini sebagai pelanggan, khususnya 

Dusun Pandan. Kepala desa menginginkan untuk PDAM Kota Batu 

mengikhlaskan aset yang masih terdapat di Desa Pandanrejo. Sementara 

itu, pihak PDAM Kota Batu menyatakan bahwa karena menyangkut 

kelembagaan maka perlu dikirim surat permohonan resmi.  

Pemahaman kognitif yang lahir dalam FGD ini yaitu Pihak PDAM 

mengusulkan relasi (kerja sama) antara PDAM dan HIPPAM. M.Yusuf  

(PDAM) menyatakan bahwa PDAM dan HIPPAM seharusnya jangan 

dilihat sebagai kompetisi (musuh) melainkan harus dilihat sebagai mitra. 

Bahkan, sesekali PDAM diminta untuk melakukan pelatihan untuk 

HIPPAM.  

b. Bagian Hukum Setda Kota Batu 

Menanggapi tentang rencana lapangan yang akan membuat perdes. 

Masukan-masukan yang harus diperhatikan untuk membuat Peraturan 

Desa tentang pengelolaan air minum. Bagian Hukum Setda Kota Batu 

menyatakan tentang pentingnya memperhatikan tiga aspek dalam 

pembuatan perdes, yaitu : 

1. Aspek filosofis, yaitu nilai-nilai luhur yang melatarbelakangi kelahiran 

Perdes. 

2. Aspek sosiologis, yaitu kondisi-kondisi masyarakat yang 

melatarbelakangi kelahiran Perdes.   

3. Aspek yuridis, yaitu per-undang-undangan yang ada diatasnya. Perdes 

tidak boleh bertentangan dengan Perda, maupun Undang-undang. 

Dari kaur pemerintahan mengusulkan agar dilakukan pembekalan untuk 

Pemerintah desa dalam membuat Perdes. 

c. BAPPEDA Kota Batu 

Pengelolaan HIPPAM harus tetap memperhatikan aspek peraturan 

perundangan yaitu Peraturan Gubernur tentang struktur HIPPAM. 
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Kemudian, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan BAPPEDA yaitu 

melakukan koordinasi dengan HIPPAM se-Kota Batu.  

d. Dinas Pengairan dan Binamarga Kota Batu 

Persoalan yang dikeluhkan baik oleh HIPPAM Kajar dan HIPPAM 

Pandan bahwa selama ini pengajuan bantuan dipandang sulit. Mereka 

menyatakan belum ada persetujuan Dinas Pengairan dan Binamarga. 

Mengingat kebutuhan akan pipanisasi sudah mendesak. Sementara itu 

yang tidak kalah penting yakni tentang mekanisme atau aturan  izin dan 

pajak pengambilan air. Selama ini perizinan yang sudah diurus 

HIPPAM Dusun Ngujung belum ada khabarnya. Dalam kesempatan ini 

juga ditanyakan mengurus perizinan. Sesuai ketentuan yang dibuat oleh 

Pemerintah Kota, dijelaskan dari Pengairan dan Binamarga semua yang 

ditanyakan HIPPAM.  

e. Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu 

Memberikan masukan tentang perizinan pengambilan air minum. 

Kemudian, yang tidak kalah penting, yaitu pengambilan air harus tetap 

memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Selain itu, yang tidak 

kalah penting selalu mengadakan penghijauan-penghijauan, baik di 

lokasi tangkapan air maupun lokasi sumber air. KLH juga memberikan 

masukan-masukan jika ada HIPPAM yang bermaksud melakukan uji 

kualitas air. HIPPAM bisa melakukan di Laboratorium UB, ITN, Perum 

Jasa Tirta dan Dinas Kesehatan.  

Dalam FGD bisa disimpulkan pembelajaran terjadi pertukaran 

informasi dimana sebelumnya banyak informasi yang belum dimiliki 

semua stakeholders. Program Pemerintah Kota Batu dimana selama ini 

tidak diketahui untuk level desa/dusun menjadi jelas atau terang 

benderang. Untuk anggota-anggota BPD yang baru dilantik menjadi tahu 

duduk persoalan pengelolaan air minum. Untuk HIPPAM, juga semakin 

jelas persoalan yang dihadapi terutama mengenai pengajuan bantuan yang 

selama ini tidak pernah sampai. Kemudian, yang tidak kalah penting yakni 

persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah diangkat, akhirnya 

didiskusikan secara terbuka. Persoalan pipa bekas PDAM Kota Batu, 
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misalnya, dipertanyakan baik oleh Ketua BPD maupun Kepala Desa 

tentang aset PDAM  bisa dipecahkan dengan pengiriman surat resmi dari 

pemerintah desa untuk PDAM Kota Batu.  

 

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Kemudian agar mempercepat perubahan pada realitas yaitu 

comanagement air minum berbasis pembelajaran sosial, maka akan dibuat 

regulasi yang mengatur co-management di level Desa Pandanrejo. 

Kegiatan ini bertujuan  membekali BPD dan Pemerintah Desa agar lebih 

cepat membuat PD/PRT dan Perdes. Di dalam PD/PRT diatur mekanisme 

keorganisasian dan hak-kewajiban pengurus dan konsumen. 

Kemudian, mengidentifikasi dan mendeskripsikan potensi 

pembelajaran sosial untuk mengembangkan model co-management 

berbasis pembelajaran sosial. seperti: komunikasi, partisipasi, berfikir 

yang tidak dibatasi, konflik konstruktif, struktur demokratis, sumber-

sumber pengetahuan, keterlibatan luas dan fasilitasi.  

Sedangkan agar memberikan jaminan pelaksanaan co-

management, maka akan disusun draft kebijakan co-management air 

minum berbasis pembelajaran sosial (social learning).  Senagai acuan atau 

dasar yang digunakan oleh aktor-aktor co-management maka disusun 

modul co-management air minum berbasis pembelajaran sosial (social 

learning).  

Sementara itu, terkait dengan luaran akan dipublikasikan di jurnal 

terakreditasi. Untuk pengembangan dan penyempurnaan model, akan 

diperkuat dengan literatur dan didiskusikan dengan pakar yang ahli pada 

bidangnya. 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Aktor utama co-management pengelolaan air minum di Kota Batu yaitu  

organisasi air berbasis komunitas yang dinamakan HIPPAM, dimana organisasi 

ini beroperasi di semua dusun yaitu Dusun Kajar, Dusun Pandan, Dusun Dadapan 

dan Dusun Ngujung.  Dalam co-management ini HIPPAM tidak bekerja sendiri 

tetapi bersama pihak-pihak lain, seperti kepala dusun, kepala desa, Dinas 

Pengairan & Binamarga dan NGO. Sejak mendirikan HIPPAM sampai beroperasi 

co-management dikerjakan dengan potensi-potensi pembelajaran sosial yang ada.  

Sayangnya pembelajaran-pembelajaran sosial tersebut masih memiliki 

kelemahan, seperti: kurangnya kebersamaan antarHIPPAM, belum adanya 

regulasi kuat yang memayungi kepentingan bersama dan kegiatan co-management 

belum menyentuh kegiatan konservasi. Untuk mengatasi persoalan-persoalan 

tersebut perlu dilakukan tindakan (action) seperti mempertemukan semua 

HIPPAM dengan pemerintah desa dimana bisa saling belajar bersama. Langkah 

yang dilakukan yakni sarasehan dan FGD pelaku-pelaku co-management. Hal 

yang tidak boleh ditinggalkan pula, koordinasi antarpelaku pengelolaan air minum 

pada level Kota Batu, dimana pelaku desa mampu membangun sinergis dengan 

pelaku kota. 

Untuk kepentingan pengelolaan pada tingkat desa, perlu dibuat aturan-

aturan hukum seperti mekanisme organisasi dan peraturan desa yang akan 

mengatur HIPPAM. Selain itu tugas dan fungsi semua stakeholders akan bisa 

berjalan dengan baik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

- Instrumen  

 

 

 

KUESIONER 
PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG CO-MANAGEMENT AIR MINUM 

DI DESA PANDANREJO, KOTA BATU 
1. Untuk pemenuhan kebutuhan air minum selama ini, kepada siapa Saudara 

berlangganan… 

a. HIPPAM 

b. PDAM 

c. Kedua-duanya 

2. Dalam pemenuhan air, apakah ada masalah- masalah yang Saudara 

dihadapi? 

a. Tidak ada 

b. Ada, sebutkan…. 

1………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………… 

3. (Bagi yang berlangganan PDAM), apakah pelayanan PDAM selama ini 

sudah bagus? 

a. Sudah 

b. Belum,               

Jelaskan…………………………………………………………………… 

4. Apakah pengelolaan air minum melalui HIPPAM di Dusun Saudara 

selama ini sudah tepat/sesuai? 

a. Sudah 

b. Belum,  

Jelaskan…………………………………………………………………… 

5. Apakah diperlukan aturan-aturan organisasi dalam pengelolaan HIPPAM 

pada semua dusun? 

a. Perlu 

b. Tidak, 

jelaskan………………………………………………………………… 

6. Menurut Saudara, apakah diperlukan peraturan-peraturan desa (PERDES) 

untuk menata konsumen HIPPAM se-Desa Pandanrejo? 

a. Perlu 

b. Tidak 

7. Apakah usulan  Saudara agar kelembagaan atau penataan HIPPAM  ke 

depan menjadi lebih baik? 

1. ………………………………………………………………………… 

 

Nama Informan:……………………… 

Umur :……  

Dusun :…………….RT/RW:…… 

Wawancara tanggal :………………….. 
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2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 
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PRAKTIK PEMBELAJARAN SOSIAL PADA CO-

MANAGEMENT  

AIR MINUM MASYARAKAT SEKITAR SUMBER AIR  
Oleh : Rachmad K Dwi Susilo, MA 

Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 

rachmad_umm2004@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

Konflik sumber daya air minum  menguatirkan sebab  kondisi kelangkaan air dan 

nilai intrinsik air yang sudah sangat beragam. Co-management diyakini mampu 

mencegah konflik-konflik sosial. Sayangnya, co-management masih menyisakan 

kelemahan jaringan sosial aktor yang belum kuat. Oleh karena itu, diperlukan 

pembelajaran sosial (social learning). Tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan 

praktik co-management air minum pada masyarakat sekitar sumber air. Selain itu, 

menggambarkan pembelajaran sosial dipraktekkan pada co-management air 

minum pada masyarakat sekitar sumber air itu. Metode penelitian yang digunakan 

yakni metode kualitatif dengan pendekatan PAR (Participatory Action Research). 

Hasil penelitian yang  ditemukan yakni co-management sudah berjalan bertahun-

tahun yang dimotori oleh organisasi berbasis komunitas yakni HIPPAM 

(Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang beroperasi di dusun-dusun. 

Organisasi ini terintegrasi dengan lembaga desa dan organisasi di luar desa. 

Sementara itu, pembelajaran sosial sudah berkembang sejak organisasi ini berdiri 

dengan melepaskan diri dari pengelolaan air minum dari PDAM. Masing-masing-

masing HIPPAM dusun mengembangkan pembelajaran sosial dimana bertujuan 

memenuhi kebutuhan air minum. Dilapangan masih ditemukan kelemahan dari 

pembelajaran sosial mengingat pengelolaan air minum dusun belum  terintegrasi 

pada level desa.  Untuk kepentingan ini dilakukan FGD HIPPAM dusun, 

Saresehan dan FGD semua aktor co-management. Langkah-langkah ini mampu 

menggambarkan co-management berbasis pembelajaran sosial. Selain itu, 

membangun penyadaran, persamaan persepsi dan penyebaran pengetahuan 

antaraktor. 

Kata kunci: co-management, pembelajaran sosial, konflik sumber daya air 

 

The conflict of management of drinking water resources worried because of 

scarcity condition and multiple intrinsic value of water. Co-management was 

believed to able to prevent the social conflict. Unfortunately, co-management still 

leave over weak social network. Therefore, the need is social learning. The 

purpose of research is to describe co-management of drinking water in community 

surrounding water sources. Besides, to describe social learning that practice in co-

management. The method of the research that used is qualitative research methods 

with PAR (Participatory Action Research) approach. The result of research that 
co-management has practiced many years that motorized community based 

organization namely HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum /The 

Association of Drinking Water Used Population) which operates in villages. 

These organizations integrated to another village and outside organization. 

Meanwhile, social learning developed since the organizations founded by 

mailto:rachmad_umm2004@yahoo.com
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separating to local corporation of drinking water. Each HIPPAM in village has 

been developing social learning that its purpose to fulfill drinking water need. In 

the field it was still founded weakness of social learning namely co-management 

has integrated yet in the village bond. For this interest we conducted FGD of 

village’s HIPPAM, Saresehan The village of co-management actors and FGD of 

all actors of co-management. The ways succeeded to describe social learning 

based co-management, also building awareness, united perception and spread 

knowledge among actors. 

Key words: co-management, social learning, water resources conflict  

A. PENDAHULUAN 

Diskusi tentang pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air mendesak 

dilakukan mengingat kita sudah memasuki era kelangkaan air. Kelangkaan 

dialami tidak hanya oleh masyarakat dimana berlokasi jauh dari mata air, tetapi 

masyarakat yang tinggal di  sekitar sumber air juga sudah mulai merasakan 

persoalan itu. Pada konteks lokal sekalipun Kota Batu dikatakan sebagai kota 

yang kaya dengan mata air, tetapi masih ditemukan masyarakat desa yang 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Belum lagi resiko 

sosial yang mengancam akan lahirnya konflik-konflik sosial. 

Resiko sosial masyarakat sumber air yakni akan menghadapi persoalan-

persoalan dilematis. Secara umum, kelangkaan air sudah terjadi dimana-mana 

dikarenakan volume air kini kurang mampu menyuplai kebutuhan penduduk 

yang semakin padat. Sementara itu,  alam dan lingkungan yang  semakin tidak 

terurus turut memperparah kelangkaan ini. Debit air menurun seiring dengan 

kurang terpeliharanya lingkungan.   

Kemudian, yang sering menjadi persoalan yakni pengelolaan air dimana 

kurang mengakomodir kepentingan semua stakeholders. Pemerintah selalu 

merasa bahwa dirinya yang memiliki otoritas untuk  pendayagunaan air. Ketika 

peran ini berbenturan dengan masyarakat, maka rentan memunculkan  konflik 

sosial, terlebih dewasa ini, air memiliki nilai intrinsik, tidak hanya terkait pada 

satu nilai. Air memiliki nilai sosial, ekonomi, religius, kultural dan lingkungan 

(Sanim, Bunasar, 2011: 6). 

Tidak heran, di Kota Batu, tercatat kasus-kasus terkait pengelolaan air 

minum, seperti: konflik  Warga Desa Pandanrejo  dengan PDAM Kota Batu, 

disebabkan pelayanan PDAM di satu dusun tidak maksimal, dimana akhirnya 

mendirikan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Sementara 
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itu, Warga Ngaglik yang menjadi pelanggan PDAM Kota Batu yang dirasakan 

oleh masyarakat mahal. Kemudian, yang masih terjadi sampai sekarang yaitu 

konflik Pemerintah Kota Batu dengan warga tiga desa pengguna sumber air 

Gemulo, terkait rencana dibangunnya Hotel Resort The Rayja di sekitar mata 

air gemulo.  

Pembangunan ini dikeluhkan masyarakat, sebab ketergantungan atas air 

yang menjadi tumpuan masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan  

pertanian maupun air minum. Menariknya, sekalipun 3 desa pengguna air 

sudah melontarkan keberatan dan menggalang dukungan penolakan, tetapi 

tetap saja pembangunan hotel berjalan. 

Di Indonesia, konflik sosial memperebutkan akes air semakin marak.  

Sobirin (2010) menjelaskan tentang kemunculan konflik masyarakat di 

Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati menolak berdirinya PT Semen Gresik di 

daerah itu. Faktor pendorong masyarakat lokal untuk melakukan penolakan 

disebabkan ada kekuatiran akan terjadinya kerusakan sumber mata air. 

Mengingat, seperti yang terjadi di Kota Batu, dimana ketergantungan akan 

keberadaan sumber mata air sangat tinggi. Bisa dipastikan, konflik akibat 

kelangkaan sumber daya air akan semakin keras. Hal ini tidak lepas dari 

semakin langkanya air dan jumlah penduduk yang kian meningkat. Selain itu, 

masyarakat juga sudah semakin cerdas seiring iklim demokrasi yang sudah 

merambah isu-isu lingkungan. 

Pada konteks inilah, co-management mampu mengurangi potensi-potensi 

konflik sosial tersebut, sebab ia merupakan kolaborasi semua aktor atau 

stakeholders, baik dari komunitas sekitar, pemerintah maupun pelaku bisnis 

(swasta). Semua pihak sama-sama menyadari  joint management ini. Latar 

belakang yang tidak sama, baik dari agen negara, pelaku bisnis maupun 

masyarakat dekat sumber daya alam akan mengharuskan  pembagian (sharing) 

antara negara dengan masyarakat lokal, baik itu menyangkut pembagian 

kekuasaan, tugas, resiko, tanggung jawab, keberhasilan dan kegagalan. 

Co-management memiliki unsur-unsur pokok, sebagai berikut:  
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1. Pihak-pihak yang terlibat, tidak hanya satu individu atau kelompok, tetapi 

lebih dari satu dengan beragam latar belakang kepentingan untuk 

kolaborasi.   

2. Pengambilan keputusan, pembagian hasil  dan   menanggung resiko 

bersama-sama . 

3. Sifat hubungan pihak-pihak yang terlibat sangat bervariasi antara 

hubungan formal dengan hubungan informal.  

Kelebihan co-management dibanding model pengelolaan berbasis 

komunitas dan pengelolaan berbasis negara. Kelemahan pengelolaan berbasis 

komunitas yakni keterbatasan kapital fisik, kapital sosial dan manusia. Selain 

itu, lemahnya dukungan elit dan pemerintah lokal. Sementara itu, pengelolaan 

berbasis negara karena gagal merefleksikan realitas-realitas lokal pada 

komunitas yang menjadi target. Kasus di Danau Nairasha, Kenya bahkan 

pendekatan kedua ini menghasilkan kerusakan lingkungan yang parah (Isyaku, 

Usman, Murtala Chindo dan Mukhtar Ibrahim, 2011).   

Keberhasilan co-management akan menghasilkan pertukaran sumber 

daya, pengurangan biaya dan resiko, mengatasi ketidakpercayaan, inefisiensi 

dan pencegahan konflik (Sekhar, Udaya Nagothu, 2006). Selain itu, pada 

konteks pemgelolaan sumber daya mampu menciptakan tiga hal, yaitu pertama, 

meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumber 

daya alam yang menunjang kehidupan. Kedua, meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam mengelola sumber daya secara terpadu. Ketiga, 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjamin adanya 

kelestarian dan keberlanjutan ekologis (Hanif, Hasrul,  2008) 

Permasalahan yang masih terjadi yaitu  masih ditemukan praktik co-

management itu dengan aktor-aktor pasif. Relasi sosial aktor kurang berjalan 

maksimal dikarenakan koordinasi belum berjalan rutin, sehingga jaringan 

sosial belum menghasilkan peran-peran strategis.  Salah satu sebab karena 

kebijakan pengelolaan sumber daya alam dimana  belum meninggalkan 

karakter sentralistik. Artinya, sekalipun pengelolaan sudah mengakomodasi 

keberadaan aktor luar negara secara luas, tetapi praktiknya belum berjalan baik.   
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Hemat penulis diperlukan cara untuk mendorong berfungsinya aktor-

aktor tersebut, dalam konteks ini pembelajaran sosial akan mampu mengurangi 

kelemahan-kelemahan tersebut. Dikarenakan, pembelajaran sosial seperti 

dinyatakan Bandura sebagai proses pembelajaran individu yang dipicu oleh 

konteks sosial seperti orang lain, situasi sosial dan lembaga. Dari proses ini 

akan muncul efek dari pengamatan dan mengimitasi perilaku lain atau refleksi 

kognitif kejadian dan pengalaman sosial (Siebenhuner, Bernd & Heinrich 

Harald, 2010). 

Dalam pembelajaran ini individu mendapat  pengetahuan maupun 

pembelajaran dari berbagai sumber, baik dengan cara mengamati, belajar 

langsung maupun belajar kepada orang lain. Segala objek bisa dimanfaatkan 

sebagai bahan-bahan pembelajaran sosial. Hanya yang menjadi syarat penting 

bahwa pembelajaran tidak bersifat individual, melainkan harus dibentuk 

bersama-sama. 

Pembelajaran sosial berperan sangat penting dalam menggerakkan co-

management dan mendorong pengelolaan  co-management secara adaptif, tata 

kelola reflektif dan managemen transisi (Mulder,  Biesiot & Smith dalam  

Siebenhuner, Bernd & Heinrich Harald, 2010). Mc Fadden, Loraine, Sally 

Priest & Colin Green, 2008, menyatakan co-management adaptif yaitu sebuah 

proses dimana kerangka institusional dan pengetahuan ekologis direvisi 

melalui proses belajar sambil bertindak dinamis, terus menerus dan 

diorganisasi sendiri. Dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan 

menggambarkan co-management air minum masyarakat sekitar sumber air 

selama ini. Kemudian, menjelaskan bagaimana pembelajaran sosial 

dipraktikkan pada co-management air minum masyarakat sekitar sumber air? 

 

B.  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan PAR (Participatory Action Research), 

dimana tujuan penelitian ini mengembangkan model co-management berbasis 

pembelajaran sosial.   Pada tahap I akan dideskripsikan model co-management 

yang dipraktekkan selama ini, terutama menyangkut hubungan, sumbangan, peran 
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aktor-aktor dan stakeholders pada pengelolaan air minum. Dengan teknik 

pengumpulan data meliputi,  wawancara, observasi, studi dokumen dan FGD 

(Focus Group Discussion)  tergambarkan bentuk/struktur co-management selama 

ini.  

Untuk pembuatan model di atas perlu digali konsep co-management 

seperti tergambarkan dalam data-data, terkait dengan :  

6. Gambaran co-management selama ini 

7. Tugas dan kewajiban aktor/ stakeholders yang terlibat 

8. Bentuk pertukaran sumber daya 

9. Pembagian (sharing) resiko & tanggung jawab antarstakeholder 

10. Regulasi yang mengatur struktur hubungan antaraktor dan antarstakeholders 

Dengan pendekatan PAR (Participatory Action Research) model co-

management dikembangkan melalui metode  refleksi dan perencanaan (seperti 

gambar 1.1). Adapun subjek penelitian yaitu semua aktor yang terlibat pada co-

management, seperti pada level desa, meliputi: Kepala Desa, Sekretaris desa, 

Ketua BPD, Ketua LPMD dan Ketua-Ketua HIPPAM Dusun (Dusun Pandan, 

Dusun Kajar, Dusun Dadapan dan Dusun Ngujung). Sementara itu, dari level kota 

terdapat Dinas PU Pengairan & Binamarga, Kantor Lingkungan Hidup, 

BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, NGO (Non Governmental 

Organization) yang bergerak pada isu lingkungan, PDAM Kota Batu, Desa yang 

diambil sumber air dan desa yang mengambil air dari sumber air yang ada di Desa 

Pandanrejo. Sedangkan, teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, 

observasi  dan FGD, baik pelaku co-management di level dusun maupun yang ada 

di level desa. 



85 
 

 

Gambar 1.Siklus Penelitian  

 Dengan cogenerative dialogue peneliti akan mengembangkan co-

management berbasis pembelajaran sosial, dimana model ini tidak hanya 

dibangun oleh masyarakat lokal sebagai insiders atau hanya dibangun peneliti 

sebagai outsiders, tetapi dilakukan bersama-sama sesuai peran dan fungsi masing-

masing (Elden, Max & Morten Levin dalam White, Foote William (editor),  

1991:134-135). 

  

C.  PEMBAHASAN  

a. Co-management dan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum 

Sekalipun secara sederhana co-management diartikan sebagai 

pengelolaan bersama, tetapi konteks   co-management terkait pengelolaan 

sumber daya alam, terutama sumber daya-sumber daya kolektif, baik pada  
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pemilikan maupun  pemanfaatan, seperti padang luas, hutan, 

pemeliharan/perlindungan binatang-binatang/tumbuh-tumbuhan dan sumber 

daya air minum.   

Urgensi pemilihan co-management  karena ia mampu mendamaikan 

banyak perbedaan, diantaranya: Pertama, perbedaan kepentingan, seperti pada 

pengelolaan air minum, pemerintah sering mendasarkan aturan-aturan formal 

positivistik dimana  kurang memperhatikan keragaman dan penghormatan 

kepentingan-kepentingan pihak lain, terutama masyarakat sekitar sumber daya. 

Ketika orientasi pebisnis yaitu mencari keuntungan mengundang keberatan 

banyak pihak, sering pemerintah sebagai pemberi izin, tidak mendengar 

masukan-masukan dari masyarakat.  

Kedua, perbedaan pengetahuan, yaitu pemanfaatan pengetahuan ilmiah 

sering berbenturan dengan pengetahuan tradisional karena logika dan 

kepentingan yang tidak sama. Perbedaan ruang yang turut  menyebabkan 

perbedaan cara berfikir tersebut. Pada saat masing-masing pihak tidak bisa 

menerima pendapat atau masukan-masukan dari pihak lain, maka rentan 

melahirkan konflik. Dengan demikian co-management mampu mencegah dan 

meminimalisir potensi-potensi konflik. Co-management merupakan bentuk 

mekanisme demokratis yang terjadi pada pengelolaan sumber daya alam 

karena hak-hak dan kewajiban semua pihak diakui. Sementara itu, model co-

management yang ditemukan peneliti di Desa Pandanrejo, Kota Batu seperti 

tergambarkan dalam bagan berikut, 
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Gambar 2. Model Co-management di Desa Pandanrejo 

 Dari gambar di atas, kita bisa menjelaskan co-management terjadi karena 

adanya aktor-aktor yang terlibat, dimana bukan satu individu melainkan 

kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang. Latar belakang aktor bisa 

dibagi menjadi dua kelompok, yakni aktor pada level desa dan aktor pada level 

supra desa.  Kemudian, yang juga berperan penting yaitu variasi hubungan antara 

aktor, baik hubungan  formal maupun hubungan informal. Hubungan formal 

misalnya antara dinas-dinas pemerintah. Sementara itu, hubungan informal 

misalnya, antara aktor-aktor pada level desa. Seperti, hubungan informal antara 

kepala dusun dengan Ketua HIPPAM. Sementara itu, hubungan antaraktor belum 

terlihat dinamis. Dari gambar bisa pula dilihat tidak ada hubungan antarHIPPAM. 

Hal ini berarti bahwa pengelolaan HIPPAM dusun berjalan sendiri-sendiri, seakan 

tidak ada kepentingan sebagai sesama warga desa. Selain itu  koordinasi belum 

kuat  atau belum saling belajar satu dengan lain. 

 Dengan demikian bisa dikatakan yang menjadi kelemahan yaitu co-

management dengan koordinasi minim. Hal ini disebabkan tidak adanya lembaga 

khusus yang mengatur aktor-aktor. Dalam co-management belum ada organisasi 
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penghubung (bridging organization) yang mengatur arah dan gerak co-

management itu. Sebenarnya organisasi semacam ini berperan penting untuk 

mengatur hubungan antaraktor, mengatasi persoalan bersama, mengkombinasikan 

semua pengetahuan dan membangun dukungan semua  sumber daya (Per Olsson, 

Carl Folke, Victor Galaz, Thomas Hahn dan Lisen Schutz, 2007).  

 Selain itu, faktor yang penting pula tidak ada legalitas yang  menyerahkan 

sepenuhnya pegelolaan air minum kepada pelaku-pelaku yang bertempat tinggal 

di sekitar sumber daya alam menunjukkan dukungan pemerintah yang masih 

lemah. Hal ini membenarkan tesis Mc Conney, Pomeroy, Mahon, 2003 yang 

menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk dari co-management itu, yakni Consultative 

co-management, collaborative dan delegated co-management.  

 Jika pada model consultative dan collaborative co-management 

kewenangan masyarakat pada pengelolaan sumber daya alam masih dibayang-

bayangi kekuasaan negara, tetapi pada  delegated co-management kemitraan lebih 

kuat. Baik pemerintah maupun komunitas sama-sama sebagai pengambil 

kebijakan. Beberapa kalangan menyamakan konsep ini dengan cooperative co-

management lebih menunjuk Stakeholders di luar negara diserahi kekuasaan 

untuk mengambil keputusan penuh. Tipe ini menyatakan bahwa komunitas 

memegang kendali penuh dalam managemen. 

 

 

B. Praktik Pembelajaran Sosial dalam Co-Management Air Minum Desa 

Pembelajan sosial tidak dipahami sebagai model pembelajaran seperti 

dipraktikkan di dalam ruang kelas, tetapi pembelajaran ini berproses di kelompok-

kelompok masyarakat. Dimana tidak memandang status atau kedudukan, semua 

aktor terlibat pada pembelajaran bersama. Pembelajaran merupakan proses sosial 

dimana berkembang pengetahuan, pemahaman dan kesadaran baru berasosiasi 

dengan interaksi personal dari lingkungan pembelajaran. Bisa dikatakan materi 

pembelajaran meliputi kepentingan, pengetahuan, ketrampilan dan kapabilitas.  

Goldstein menjelaskan fokus pembelajaran sosial pada aspek kognitif 

sebagaimana aspek yang terkait dengan nilai. Pemahaman ini hampir sama dengan 

pengertian pembelajaran secara umum yaitu suatu proses dimana sebuah aktivitas 
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muncul atau dirubah lewat cara menanggapi situasi. Penyediaan perubahan tidak 

dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan 

sementara seseorang.  Kemudian terpenting, perubahan kegiatan belajar 

mencakup aspek pengetahuan (kognitif), kecakapan dan tingkah laku (Janawi, 

2013). 

Pembelajaran sosial bisa berjalan dengan sendirinya pada sebuah komunitas 

yang memiliki sistem pengetahuan lokal yang kental. Seperti bisa digambarkan 

dari temuan-temuan lapangan bahwa  pembelajaran sosial sudah ada sejak pelaku-

pelaku co-management berkeinginan mengelola air minum sendiri. Keinginan dan 

semangat tersebut teruji ketika menata organisasi HIPPAM pada level dusun-

dusun. Pengetahuan maupun pengalaman penataan air, terutama terkait pipanisasi 

dipelajari sendiri. Upaya mencari bantuan maupun hutang untuk organisasi juga 

dicari sendiri. Demikian juga ketika menemui persoalan-persoalan di lapangan 

juga diselesaikan sendiri. Bisa dikatakan dengan kalimat yang lain, bahwa awal 

dari pembelajaran sosial yaitu keberanian Pemerintah Desa Pandanrejo untuk 

menyetujui berdirinya HIPPAM di desa tersebut dengan melepaskan diri sebagai 

pelanggan PDAM Kota Batu. Keinginan Kepala Desa waktu itu agar keuangan 

pada pengelolaan air ini kembali ke masyarakat.  Di samping  tarif air minum 

yang mahal dan pelayanan PDAM yang tidak memuaskan. Beberapa praktik 

pembelajaran sosial yang diinisiasi masyarakat, sebagai berikut,   

e. HIPPAM Dusun Kajar 

Pengurus sudah mampu mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya demi 

mengatasi pemenuhan kebutuhan air bersih. Selain itu, pengurus HIPPAM juga 

sudah mampu melobi ahli yang memiliki ketrampilan pengelolaan air lebih. Ahli 

tersebut diminta membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi HIPPAM. 

Selain itu, HIPPAM Dusun Kajar, sudah memiliki pemikiran untuk 

menyelesaikan masalah distribusi air yang rentan konflik dengan HIPPAM Dusun 

Pandan. Selama ini tandon yang digunakan bersama antara HIPPAM Dusun Kajar 

dengan HIPPAM Dusun Pandan sering membuat hubungan keduanya kurang 

baik. Ketika air yang diterima Dusun Pandan kurang, yang menjadi objek 

kecurigaan HIPPAM Dusun Kajar, demikian kondisi sebaliknya. Agar lepas dari 

kondisi seperti ini, baik HIPPAM Dusun Kajar maupun Dusun Pandan 
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mengundang teknisi dari PDAM untuk mengatur agar air merata untuk kedua 

dusun. Sementara itu, HIPPAM Dusun Kajar sudah memiliki kemampuan dan 

kreativitas untuk menggali sumber-sumber produktif, seperti : menggali bantuan 

dari luar yaitu Sekolah Selamat Pagi yang berlokasi di Dusun ini. 

f. HIPPAM Dusun Pandan 

Untuk pencapaian tujuan  pemenuhan kebutuhan air, masyarakat sudah 

bisa memikirkan sendiri, mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya dan 

mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang mereka bisa tempuh.  

Misalnya, ketika air yang dirasakan oleh Dusun Pandan, semakin kurang  

memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara mereka mengecek bahwa pasokan 

air cukup, maka perlu menghubungi orang yang ahli untuk memecahkan masalah 

mereka.  

g. HIPPAM Dusun Dadapan 

 Sedangkan pada HIPPAM Dusun Dadapan, pembelajaran sosial terlihat 

pada keberanian warga untuk lepas dari PDAM yang tidak memberikan pelayanan 

yang baik. Ketua HIPPAM yang masih menjabat sebagai Ketua HIPPAM Desa 

Pandanrejo membentuk panitia di level dusun. Kemudian keorganisasian 

dibangun antara penitia dengan konsumen. Ia  berkomitmen agar hutang dari 

HIPPAM terbayarkan. Menariknya mekanisme komplain bagi konsumen sudah 

diatur secara baik. Ketua HIPPAM tidak segan-segan untuk menerima masukan 

dari pelanggan, sekalipun kadang ditandai pertengkaran. 

 Sekalipun berusia paling muda, HIPPAM Dusun Dadapan sudah mampu 

memenuhi kebutuhan air minum sendiri. Hutang dimanfaatkan untuk modal 

mengerakkan HIPPAM, berangsur-angsur bisa dikembalikan. Sekalipun belum 

semua anggota HIPPAM membayar. Bisa disimpulkan bahwa semangat untuk 

mengelola air secara mandiri sudah dimiliki dusun ini.   Sekalipun baik pengurus 

maupun tokoh masyarakat belum menggagapnya sebagai sesuatu yang ideal.  

h. HIPPAM Dusun Ngujung 

Pembelajaran sosial yang positif dari dusun ini yakni keinginan kuat 

pengurus untuk mendirikan HIPPAM, lebih dahulu dibanding HIPPAM-HIPPAM 

lain. Pengurus mencari sumber air sendiri dari Desa Bumiaji yang bersebelahan 

dengan Desa Pandanrejo. Seperti dinyatakan oleh Sekretaris Desa, kemunculan 
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HIPPAM ini yang mengambil air dari Desa Bumiaji juga memberikan 

kemanfaatan sosial. Pada saat pendiri HIPPAM Ngujung meminta air dari pemilik 

tegalan yaitu Pak Sakeh (Desa Bumiaji), ada syaratnya, yaitu diberikan pesan-

pesan bahwa Pemuda Dusun Ngujung dan Dusun Pandan tidak boleh berkelahi 

dengan Pemuda Dusun Binangun (Bumiaji). Ternyata bentuk kecerdasan lokal 

(local genuine) semacam ini berjalan efektif, terbukti sampai sekarang tidak ada 

perkelahian antar kampung.  

Pembelajaran sosial pada HIPPAM Dusun Ngujung, yaitu kesungguhan 

dalam mengelola HIPPAM ditunjukkan oleh kerja sekretaris yang meluangkan 

waktu untuk melayani pelanggan. Jika ada pengaduan langsung ditanggapi segera. 

Jika ada instalasi yang rusak maka langsung diperbaiki oleh tim teknis.  Pada 

kasus pengaduan   pelanggan terkait tidak lancarnya air, sekretaris langsung 

meminta kepada pelanggan untuk mengajak Ketua RT untuk datang. Langkah ini 

dilakukan mengingat, selama ini ada Ketua RT yang tidak menyerahkan retribusi 

konsumen ke pengurus. Ternyata  sekretaris langsung menghubungkan dengan 

tidak terbayarkannya rekening pelanggan. 

Keadaan yang sama ketika potensi konflik terjadi antara Dusun Ngujung 

dengan Desa Bumiaji, gara-gara pipa air putus. Sekalipun awalnya, HIPPAM 

Dusun Ngujung mencurigai pelaku dari Desa Bumiaji, tetapi akhirnya bisa 

dilokalisir dan diselesaikan dengan baik sehingga tidak terjadi konflik sosial. 

Hanya saja yang masih menjadi masalah bahwa pengorganisasian HIPPAM ini 

belum maju, sebagian besar kerja organisasi banyak berkutat pada persoalan 

tunggakan yang ditanggung konsumen dan Ketua RT. Hanya saja ketika diajak 

FGD, RT-RT yang “bermasalah” tidak datang, sehingga untuk sementara peneliti 

belum bisa menganalisis dan mendiagnosa.   

Peran atau posisi pembelajaran sosial lebih banyak memfasilitasi para 

pelaku co-management untuk melakukan sharing antara satu dengan lain. 

Pembelajaran sosial dibentuk ketika aktor-aktor mengamati kelompok lain dan 

karena ada pengaruh-pengaruh situasional.  Selain itu, bagian yang penting yakni 

berfungsinya jaringan sosial. Sekalipun, relasi sudah ada, tetapi tidak adanya 

koordinasi sering menjadi sebab jaringan sosial kurang berfungsi. Bentuk-bentuk 

pertukaran yang seharusnya membuat pengelolaan kolektif ini berjalan baik 
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menjadi tidak berjalan. Untuk mengaktifkan ini diperlukan pembelajaran sosial 

dimana menyadarkan semua pihak untuk  saling belajar, saling bergantung dan 

memahami persepsi masing-masing. Dengan demikian menghasilkan formula 

pengelolaan air dari banyak pihak. Beberapa kegiatan yang ditujukan untuk  

pembelajaran sosial, sebagai berikut: 

1. FGD  (Focus Group Discussion)  sebagai Instrumen Penyamaan Persepsi 

FGD dilakukan untuk dua tujuan yaitu memahami model co-management air 

minum yang selama ini dipraktekkan. Selain itu, membangun kesadaran akan 

pengelolaan air minum bersama-sama.  FGD juga dimaksudkan mencari 

masukan-masukan dari pengurus HIPPAM level dusun tentang model pengelolaan 

air minum yang diharapkan ke depan.  

Pada FGD HIPPAM di Dusun Pandan yang dihadiri pengurus HIPPAM dan 

perangkat Pemerintah Desa membahas tentang kelahiran HIPPAM dan 

pemenuhan kebutuhan air yang belum merata. Sekalipun telah diketahui 

penyelesaiannya, tetapi tetap menjadi kendala disebabkan persoalan anggaran. 

Selain itu, melalui refleksi bersama diketahui bahwa keorganisasian HIPPAM 

belum baik. Sementara itu pada FGD HIPPAM Dusun Ngujung dibahas kualitas 

air minum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.  Selain itu, retribusi 

HIPPAM tidak pernah utuh dikarenakan masih banyak yang berhenti di Ketua 

RT. Untuk penyelesaian masalah ada masukan untuk mencari sumber air yang 

baru. Sedangkan, untuk persoalan retribusi dibutuhkan aturan main yang 

membolehkan Ketua HIPPAM untuk bertindak lebih tegas. 

Dalam FGD Dusun Kajar didiskusikan sistem pengelolaan air minum yang 

dijalankan selama ini. Penarikan reftribusi berjalan dengan baik karena 

optimalisasi peran Ketua RW. Sementara itu persoalan yang masih dihadapi yakni 

satu tandon yang digunakan bersama dengan HIPPAM Dusun Pandan.  

Menariknya, hanya di FGD dusun ini, Kepala Desa Pandanrejo hadir, sehingga 

mendukung dikeluarkannya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur HIPPAM.  

Sedangkan FGD di Dusun Dadapan, didiskusikan tentang konsumen HIPPAM 

yang belum tertib sehingga mempengaruhi keuangan yang belum seperti 

diharapkan. Selain itu, HIPPAM di dusun ini masih berbentuk panitia, jadi belum 

sebagai kepengurusan.  
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Sekalipun tujuan utama FGD untuk pencarian data-data dan pendalaman 

persoalan, tetapi melalui FGD ini terbangun  kesadaran arti pentingnya 

pengelolaan air minum berbasis pembelajaran sosial.  Dari FGD ini akhirnya 

disepakati untuk menata organisasi lebih maju. Sebagai kebutuhan akan adanya 

satu HIPPAM pada level Desa Pandanrejo, maka  semua aktor co-management 

desa menyetujui dibentuknya HIPPAM Desa Pandanrejo. Di samping itu, sepakat 

dengan adanya ketentuan/mekanisme organisasi semua HIPPAM dan peraturan 

desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan air minum desa. Hal ini menunjukkan 

bahwa FGD pada level dusun pada tahapan  mendefinisikan persoalan. Brown dan 

Timmer (2006) menyatakan bahwa terdapat empat tahapan pada pembelajaran 

sosial itu, yakni mendefinisikan persoalan, menyeting arah, implementasi & 

melakukan tindakan serta evaluasi-revisi.   

 

2. Sarasehan Antaraktor Co-Management Desa  

Kegiatan sarasehan merupakan hasil evaluasi dan refleksi lanjutan peneliti, 

terutama ketika  menemukan fenomena lapang yaitu tidak adanya koordinasi 

antarHIPPAM. Selama ini HIPPAM dusun berjalan sendiri-sendiri, sehingga 

pengelolaan swadaya belum membuka diskusi satu dengan lain, maka keadaan 

atau kondisi ini perlu dicairkan. Pengurus HIPPAM se-desa perlu bertemu 

bersama pelaku-pelaku pemerintahan desa demi menghasilkan keputusan penting.  

Dari kegiatan ini tumbuh sikap saling belajar, menyamakan persepsi, saling 

memahami dan peduli tentang kondisi air yang mulai memprihatinkan di Kota 

Batu. Peran peneliti lebih banyak menjembatani dengan menampung masukan-

masukan dari pengurus HIPPAM, mantan pengurus HIPPAM dan pengurus 

lembaga-lembaga desa yang lain. 

Peserta sarasehan berjumlah 18 orang, terdiri dari: Sekretaris desa, Ketua 

BPD, Ketua LPMD, Anggota-anggota BPD, mantan pengurus HIPPAM dan 

pengurus HIPPAM dusun. Perwakilan semua pihak memberikan masukan untuk 

bahan pembuatan mekanisme organisasi, peraturan desa dan format HIPPAM 

Desa Pandanrejo. Jika HIPPAM desa menjadi satu maka pelayanan akan semakin 

baik karena satu tujuan dan  satu harapan. Untuk itu perlu dibuat peraturan yang 

mengatur semua HIPPAM. Dalam kaitan ini BPD bersedia menjadi pencetus, 



94 
 

dimana akan merancang  draft Perdes air, untuk kemudian kerja sama dengan 

Pemerintah Desa menjadikan peraturan desa. Sementara itu Ketua BPD meminta 

keterlibatan pemerintah desa dimana sebagai pihak yang menerbitkan produk 

hukum.  

Dalam saresehan ini berkembang   masukan-masukan tentang Perdes yang 

diharapkan ada ke depan. Sekalipun pembuatan perdes agak sulit mengingat 

mewadahi HIPPAM-HIPPAM dusun tetapi bisa dibuat asalkan tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. BPD diminta merumuskan masukan-masukan draft 

peraturan desa untuk pengelolaan air minum, meliputi: 

8. Pengurus tingkat desa 

9. Syarat-syarat dan hak/kewajiban pengurus 

10. Masa jabatan 

11. Larangan pengurus dan konsumen 

12. Tarif air (rumah tangga dan non rumah tangga) 

13. Sanksi dan bentuk-bentuknya 

14. Kas digunakan untuk apa saja, dari mana sumbernya, pengelolaan dan 

pengalokasian. 

 Firmankira menyatakan bahwa pembelajaran sosial terdiri atas 5 ikatan 

(untaian yang teranyam), yaitu: orientasi dan berfikir sistem, refleksi, integrasi, 

kolaborasi dan negosiasi. Pembelajaran sosial bsia melalui pengalaman 

langsung, observasi pengalaman orang lain dan modeling (Marveled, Moleend 

& Constant Dangbegnon, 1999). Demi untuk menambah keyakinan atas 

kebutuhan kebijakan baru pada pengelolaan air minum, peneliti melakukan 

survei untuk menangkap aspirasi, harapan dan keinginan-keinginan konsumen. 

Sampel berjumlah 300 orang, dimana dari Dusun Dadapan (45 responden), 

Dusun Ngujung (75 responden), Dusun Pandan (100 responden) dan Dusun 

Kajar (80 responden). Survei dilakukan selama 15 hari (20 September- 4 

Oktober 2013) dengan hasil sebagai berikut: 

d. Pendapat responden  tentang pengelolaan air minum oleh  HIPPAM, yang 

menjawab bagus 266 (89%) responden, sementara itu yang menjawab tidak 

bagus 34 (11%) responden.  
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e. Pendapat responden tentang perlu/tidaknya aturan-aturan organisasi dalam 

HIPPAM, ada 232 (77%)  responden yang menjawab perlu, sedangkan yang 

menjawab tidak perlu 62 (21%) dan tidak menjawab hanya 6 (2%) 

responden. 

f. Pendapat responden  tentang perlu/tidaknya peraturan desa yang mengatur 

HIPPAM, ada 235 (78%) responden yang menjawab perlu, sedangkan yang 

menjawab tidak 46 (16%) dan tidak menjawab hanya 19 (6%) responden. 

Bisa disimpulkan bahwa konsumen HIPPAM semua dusun di Desa 

Pandanrejo mayoritas menginginkan pengaturan HIPPAM baik secara internal 

maupun eksternal (dalam relasi dengan Pemerintah Desa). Gambaran inilah 

yang mematangkan rencana penelitian ini berikutnya yakni melahirkan 

mekanisme organisasi dan Perdes yang mengatur pengelolaan air mimun di 

Desa Pandanrejo.  

 

3. FGD Aktor Co-Management Keseluruhan 

 FGD ini  selain bertujuan menggali  persoalan-persoalan pada praktik co-

management selama ini, juga sebagai forum untuk menyadarkan aktor-aktor untuk 

bekerja pada sebuah tim. Co-management selama ini dipraktikkan secara intensif 

hanya pada level desa saja, padahal pelaku co-management juga melibatkan level 

kota. Dengan demikian perlu dilakukan FGD dengan melibatkan pelaku-pelaku 

kota, seperti: Bagian Hukum Setda Kota Batu, Dinas Pengairan dan Binamarga, 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, BAPPEDA, Kantor Lingkungan Hidup, 

PDAM Kota Batu dan NGO (Non Governmental Organization).  

 Dari dinas-dinas pemerintah hadir 8 orang, sementara itu dari Pemerintahan 

Desa Pandanrejo hadir 16 orang, meliputi: kepala desa, sekretaris desa, kaur 

pemerintahan, Ketua BPD, Ketua LPMD, Bendahara LPMD, anggota-anggota 

BPD dan Ketua-Ketua HIPPAM se-Desa Pandanrejo.  

Persoalan-persoalan yang dibahas antara lain hubungan dinas-dinas dengan 

semua HIPPAM.HIPPAM Dusun Pandan mempertanyakan pengajuan bantuan 

yang jarang disetujui Dinas Pengairan dan Binamarga. Sementara itu, HIPPAM 

Dusun Ngujung mendapatkan masalah ketika mengurus perizinan pengambilan 

air. Masih dari HIPPAM Dusun Ngujung juga bertanya kepada KLH Kota Batu 
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terkait uji  air minum layak konsumsi. Kemudian, terkait  pembuatan Perdes 

pengelolaan air, Kaur pemerintahan meminta masukan dari Bagian Hukum Setda 

Kota Batu.  

Selain itu, menariknya FGD juga membahas masalah “terpendam” antara 

Pemerintahan Desa Pandanrejo dengan PDAM Kota Batu. Selama ini, 3 HIPPAM 

di Desa Pandanrejo berdiri dengan sebelumnya melepaskan diri dari sebagai 

pelanggan PDAM Kota Batu. Ternyata, masih ada pipa-pipa PDAM di Desa 

Pandanrejo yang belum jelas statusnya. Karena itu, Kepala Desa dan Ketua BPD 

meminta supaya aset PDAM tersebut diberikan HIPPAM. Dari PDAM 

menyatakan bahwa persoalan itu bisa diselesaikan secara baik asal adanya 

komunikasi antarinstansi. 

Dari FGD ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa langkah awal pembelajaran 

sosial yaitu mempertemukan semua pihak dalam diskusi pelaku-pelaku co-

management, baik  dari desa dengan pelaku dari kota. Wollenberg, Eva dan 

kawan-kawan (2005)  dan Wastl, Claudia Pahl & Matt Hare (2004) menjelaskan 

bahwa pembelajaran sosial memfasilitasi penyelesaian masalah bersama dengan 

cara mendorong lahirnya kesadaran  tentang tujuan dan persepsi tidak sama, 

memahami kompleksitas co-management, memahami kerja bersama dan 

mengkreasi baik hubungan formal maupun informal. Selain itu membangun  

persepsi tentang ketergantungan, kepercayaan dan saling menghargai.  

Pada FGD yang melibatkan semua aktor co-management ini, pihak-pihak 

yang memiliki latar belakang berbeda berupaya saling memahami dan saling 

belajar atas persepsi masing-masing. Latar belakang pelaku yang berbeda akan 

membuat banyak perbedaan persepsi yang harus didamaikan. Dari lapangan, 

masing-masing pihak sama-sama belajar dengan saling memahami persepsi 

masing-masing.Persoalan-persoalan yang selama ini belum terkomunikasikan 

mampu dicari titik temunya. Demikian pula, baik antara aktor level desa maupun 

level kota membangun kebersamaan dan kepercayaan (trust).  

 

E. KESIMPULAN 

Sekalipun co-management diyakini sebagai model pengelolaan sumber 

daya alam yang ideal disebabkan  pertukaran sumber daya, pengurangan biaya 
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dan resiko, mengatasi ketidakpercayaan, inefisiensi dan pencegahan konflik, tetapi 

sering masih ditemukan kelemahan yaitu jaringan sosial belum berperan secara 

efektif . Pembelajaran sosial mampu menutupi kelemahan ini sebab membuka 

kesediaan semua aktor  untuk melakukan pembelajaran.  

Pembelajaran sosial sudah ada pada aktor-aktor co-management karena 

kepemilikan pengetahuan lokal yang sudah dipraktekkan. Sekalipun demikian,  

dilapangan masih  ditemukan kelemahan pada pembelajaran sosial tersebut,  untuk 

itu diperlukan intervensi sosial, seperti:  FGD dan sarasehan, dimana kedua forum 

ini sebagai sarana saling memahami, saling belajar atas persepsi masing-masing, 

memecahkan persoalan-persoalan yang selama ini belum terkomunikasikan, 

membangun kebersamaan dan kepercayaan (trust).Kemudian, agar FGD ini 

benar-benar menghasilkan keuntungan baik secara ekologis, ekonomis maupun 

sosial, maka praktik pembelajaran tidak boleh berhenti, tetapi harus 

dikembangkan secara terus menerus. 
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