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RINGKASAN 

 

Tema penelitian ini adalah pangan mengacu pada potensi sumber daya alam hulu 

DAS Brantas Jawa Timur. Tujuan penelitian jangka pendek penelitian MP3EI tahun I adalah 

melakukan identifikasi pemahaman stakeholder atas pengembangan hulu DAS dan kawasan 

ekonomi masyarakat berbasis buah tropis. Tujuan penelitian jangka panjang adalah untuk 

mengembangkan model sinergi peningkatan perekonomian masyarakat berbasis  buah tropis 

dan pengembangan hulu DAS Brantas.  Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui 

observasi partisipatif di lapang, wawancara mendalam dengan warga Kelompok Petani 

Peduli DAS (KPPDAS) Brantas, diskusi dengan ahli, dan Focus Group Discussion (FGD), 

penelitian ini berhasil menggali informasi dan potensi masyakat lokal berbasis potensi 

kekayaan alam. Jenis Data  primer dan sekunder juga digunakan sebagai informasi mendasar 

terutama untuk data makro. Subyek penelitian yang berhasil ditemui adalah Pemerintah Kota 

Batu,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusaka, dan  KPPDAS.  Analisis data 

dilakukan secara diskripsi kualitatif, yang telah berhasil mengumpulkan informasi secara 

mendalam. 

Pada tahun pertama, penelitian ini telah  menghasilkan pola/identifikasi pemahaman 

base  pemahaman stakeholder atas  peningkatan perokonomian warga mengacu pada potensi 

Hulu-DAS. Terdapat 2 (dua) kategori pemahaman yakni stakeholder yang peduli terhadap 

pengembangan kawasan ekonomi berbasis konservasi dan stakeholder  yang memiliki cara 

pandang pragmatis, yakni pengembangan ekonomi tanpa peduli konservasi. Temuan 

berikutnya adalah analisis perekonomian masyarakat lokal hulu DAS berbasis buah tropis 

sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasar hasil penelitian lapang 

diperoleh model subtantif pengembangan kawasan ekonomi berbasis konservasi. Rencana 

selanjutnya, pada tahun kedua, dilakukan: (1) evaluasi hasil, (2) operasionalisasi dan uji 

coba model, (3) revisi model, (4) desain final dan validasi model, yang siap didiseminasikan 

melalui poster, buku ajar, dan jurnal. 

 

Key word:  pengembangan DAS,  kawasan ekonomi masyarakat,  dan  buah tropis.  



PRAKATA 
  
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha tinggi ilmunya, dengan Rahmat dan 

Karunia-Nya, tim peneliti berhasil menyusun laporan tahunan,  tahun 1 dari rencana 2 tahun 

penelitian Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Penprinas MP3EI 2011-2025),  Dengan Judul 

Pengembangan Hulu Daerah Aliran Sungai (Das) Brantas Sebagai Kawasan Ekonomi 

Masyarakat Berbasis Buah Tropis  Di Kota Batu Jawa Timur. Melalui metode pengumpulan 

data observasi, wawancara, dokumentasi dan Focuss Group Discussion (FGD) ke-1, Tim 

peneliti telah melaksanakan kegiatan  sesuai dengan tahapan yang direncanakan sebagai 

berikut. 1) Melakukan studi  identifikasi dan pemetaan tentang pemahaman warga atas 

permasalahan DAS Brantas dan pengembangan ekonomi. 2) mengelaborasi dan 

menghasilkan model pengembangan kawasan ekonomi berbasis konservasi yang ada selama 

ini. 3) pengumpulan data sekunder dan primer, dan 4) melakukan analisis terhadap data yang 

telah terkumpul. 

 Rencana pada tahun kedua (2016) adalah memanfaatkan temuan data sekunder dan 

primer untuk memperkuat temuan model Pengembangan Kawasan Ekonomi berbasis 

Konservasi. Disamping itu juga akan  melaksanakan FGD ke-2 untuk mendiskusikan model, 

dan uji coba model untuk mendapatkan keterhandalan model.  Ouput penelitian yang 

direncanakan  pada tahun kedua adalah Revisi dan Finalisasi Model Pengembangan Kawasa 

Ekonomi berbasis Konservasi Model Pengembangan Kawasan Ekonomi berbasis Konservasi 

ini berpotensi untuk memperoleh HAKI. Luaran penelitian berupa artikel jurnal telah 

didesiminasikan pada seminar internasional ICOPAR pada 21-22 Agustus 2015. 

 Ucapan terimakasih yang setingginya-tingginya kami sampaikan kepada Ditjen 

DIKTI yang telah mendanai penelitian ini, pimpinan universitas, pimpinan dan segenap staf 

Direktorat Penelitian dan pengabdian (DPPM) UMM, subyek penelitian, Pemerintah Kota 

dan Kabupaten di Jawa Timur, Lembaga Penggiat Lingkungan, dan Mitra penelitian ini. 

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan keberlanjutan DAS 

Brantas Kawasan Ekonomi. 

                                                             Malang, 10 November 2015 

                       Ketua Peneliti, 

 

                       Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. 



BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian masyarakat di hulu DAS Brantas sangat berpengaruh terhadap 

kelestarian dan keberlanjutan DAS. Masyarakat saat ini acap kali menganggap sumberdaya 

air menjadi sebuah komoditas/barang ekonomi yang harus dieksploitasi, maka tak jarang kita 

melihat pelanggaran aturan pengelolaan DAS yang menyebabkan rusaknya kawasan 

konservasi di daerah Hulu. Pengelolaan hulu DAS merupakan sebuah keniscayaan. 

Pengelolaan DAS merupakan suatu aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

DAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat dengan tetap menjaga kelestarian dan 

keberlanjutan DAS (Sunaryo, dkk. 2002) 

DAS Brantas memiliki potensi dan fungsi yang sangat strategis bagi sebagain besar 

wilayah Jawa Timur. Kerusakan di bagian hulu dapat dipastikan berdampak secara luas pada 

berkurangnya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan banjir pada musim 

penghujan. Indikasi kerusakan DAS Brantas diantaranya yaitu  menyusutnya jumlah mata air 

di Daerah-daerah hulu kawasan di Lima gunung  yang menjadi sumber Brantas yaitu G. 

Arjuno-Welirang, G Kelud, G. Kawi, G. Wilis dan G. Sumber mata air yang terdapat di Kota 

Batu telah mengering.   11 mata air mengering sedangkan 46 mata air mengalami penurunan 

debit dari 10 m3/det menjadi kurang dari 5 m3/det.  Apabila tidak ada perbaikan pengelolaan 

Brantas yang baik pada tahun 2020 Jawa Timur akan   mengalami defisit air (Berita Jatim, 

2012).  

Kondisi daerah tangkapan hujan di bagian hulu DAS Brantas semakin memburuk 

akibat dari perambahan hutan dan pemanfaatan lahan yang tidak mengindahkan kaidah 

konservasi tanah maupun konservasi air. Hal ini menyebabkan peningkatan erosi tanah yang 

pada akhirnya dapat mengakibatkan sedimentasi pada sungai dan prasarana sungai seperti 

waduk dan bendungan, penurunan base - flow, dan kekeringan pada saat musim kemarau dan 

terjadinya banjir di musim penghujan seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Permasalahan lain 

adalah menurunnya debit atau bahkan hilangnya banyak mata air di DAS Brantas, degradasi 

dasar sungai dan penurunan kualitas air. Menurut Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov 

Jatim, ada sekitar 111 mata air yang mengalir ke Sungai Brantas. Adanya aktivitas 



penebangan hutan dan alih fungsi hutan menyebabkan keringnya 54 mata air. Kini, tinggal 

57 mata air yang masih tetap mengalir.  

Seperti yang banyak ditemui pada DAS yang lain, pada DAS Brantas penebangan 

hutan dan alih fungsi hutan dilakukan untuk membuka lahan pertanian dan kawasan 

terbangun, misalnya pemukiman atau perkantoran. Imbasnya, fungsi resapan air lahan 

tersebut hilang. Akibatnya, air larian (run off) yang menggenangi permukaan tanah semakin 

besar. Sehingga, banjir, erosi lahan, dan longsor sering terjadi. Sementara, di daerah 

tengahan, seperti Kediri, Jombang hingga Mojokerto, banyak aktivitas penambangan pasir 

yang bersifat merusak. Tanggul sungai banyak yang longsor. Sejumlah biota sungai yang 

punah, juga degradasi dasar sungai. Hal itu kian sulit ditanggulangi ketika penambangan 

pasir menjadi sumber pendapatan masyarakat. Memasuki hilir, dapat dikatakan ketika Kali 

Brantas pecah di Mojokerto menjadi Kali Porong dan Kali Surabaya. Di daerah ini, air 

sungai bercampur dengan berbagai limbah dari industri dan pemukiman yang tumbuh di 

daerah aliran sungai. Luasnya lahan kritis di kawasan hulu Sub DAS Brantas Hulu dapat 

dijadikan indikator terganggunya fungsi hutan dan lahan baik sebagai fungsi produksi, 

ekologi dan sosial. 

Menghadapi permasalahn tersebut Pemerintah Propvinsi Jawa Timur melakukan 

berbagai upaya dan kebijakan sebagai berikut.  

      1)   Pada tahun 2011 disusun Rencana Tindak Pengelolaan DAS Brantas  

2) Pada tahun 2014 telah disusun Naskah Akademik Peraturan Daerah Pengelolaan 

DAS Provinsi Jawa Timur yang menggabungkan antara RPDAST Solo, Brantas, dan 

Sampean  

3) Naskah Akademik ini selanjutnya akan dijadikan starting point untuk proses 

penyusunan Perda Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Timur  

Namun dalam pelaksanaan pengembangan kawasan ekonomi di hulu DAS Brantas 

berbasis konservasi tanaman buah  masih ditemui berbagai kendala diantaranya: 1) Peran 

para pihak dalam pengelolaan DAS belum sesuai dengan rencana tindak yang telah disusun; 

2) Belum adanya sinkronisasi antar sektor dalam kegiatan pengelolaan DAS;  3) Anggaran 

pengelolaan DAS masih terbatas pada sumber dana Pusat; 4) pemahaman stake holder dalam 

implementasi RPDAST masih rendah akibat seringnya pergantian pejabat di daerah; 5) 



Belum semua kabupaten/kota terbentuk Forum DAS, sedangkan Forum DAS yang sudah 

terbentuk belum berfungsi secara optimal; 6) Kurangnya sosialisasi RPDAST.  

Untuk itu diperlukan pengembangan model sinergi dengan memadukan potensi hulu 

diantaranya konservasi tanaman keras buah jambu merah DAS Brantas dan peningkatan 

perokonomian masyarakat. Dengan demikian, pada gilirannya akan terwujud DAS Brantas 

berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan mayarakat.  

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka sangat menarik untuk dilakukan 

penelitian  Pengembangan Hulu Das Brantas sebagai kawasan ekonomi berbasis buah tropis. 

Hal ini akan mensinergikan kelestarian hulu DAS Brantas dan kesejahteraan masyarakat. 

Pilihan  tanaman buah tropis, karena ia tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelestarian hulu 

tetapi sekaligus memiliki manfaat untuk meningkatkan perekonomian  masyarakat.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara pandang stakeholder terhadap pengembangan Hulu Daerah Sungai 

(DAS) Brantas berbasis Tanaman Buah Tropis? 

2. Bagaimana pengembangan kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai berbasis Tanaman 

Tropis? 

3. Apakah pengembangan kawasan Hulu Daerah Aliran Sungai berbasis Tanaman 

Tropis telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi 

masyarakat? 



BAB 2 

STUDI PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengembangan Hulu-DAS Brantas  

 Pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah  daratan  yang 

merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya  yang berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai 

dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No 7/2004 Ps 1). 

Hulu-DAS memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, maka 

pengelolaan DAS merupakan sebuah keniscayaan. Kondisi hulu berkelanjutkan akan 

menentukan keberlanjutan DAS di bagian tengah dan hilir. Untuk itu diperlukan 

pengembangan model sinergi untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS berkelanjutan. 

Tujuan umum pengelolaan DAS adalah keberlanjutan yang diukur dari pendapatan, 

produksi, teknologi dan erosi. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang dapat 

dilakukan oleh petani dengan pengetahuan lokal tanpa intervensi dari pihak luar dan 

teknologi tersebut dapat direplikasi berdasarkan faktor-faktor sosial budaya petani itu 

sendiri. Erosi harus lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransikan agar kelestarian 

produktivitas dapat dipertahankan (Sinukaban, 2007). 

 Sejumlah data mengindikasikan kerusakan hutan dan lahan telah lebih dari 43 juta 

hektar dengan laju deforestasi 2,83 juta hektar/tahun.  Kondisi yang memprihatinkan ini, 

tidak saja dari sisi dampak yang ditimbulkan, namun juga kondisi sosial budaya dan 

ekonomi masyarakat sekitar hutan. (Badan Pemberdayaan Masyarakat Jatim, 2014). Model 

sinergi antara pengelolaan Hulu-DAS dan peningkatan perokonomian masyarakat harus 

diawali dari kesamaan pemahaman diantara stakeholder (Sulistyaningsih, 2012). Menurut 

Notoatmodjo (2003), sinergi adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, 

kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan 

tertentu.  

  Sistem DAS harus dapat menampung kepentingan berbagai sektor dalam 

pemanfaatan sumberdaya. Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting, karena 

mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS.  Perubahan tata guna lahan 



di daerah hulu DAS tidak hanya berpengaruh pada kegiatan yang berlangsung  di hulu DAS, 

tetapi juga akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi 

debit dan transport sediment, serta material terlarut dalam system aliran air lainnya  

2.2 Landasan Hukum. 

Landasan hukum pengelolaan DAS terpadu terdapat didalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) 

menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, pengelolaan DAS sebagai ekosistem 

pada hakikatnya ditujukan untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya alam 

terutama hutan, lahan dan air untuk kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga 

kelestarian DAS itu sendiri.  

Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, dituliskan bahwa tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah 

untuk meningkatkan daya dukung DAS dan seluas 30 % dari total luas DAS 

berupa kawasan hutan. Sementara, pemanfaatan kawasan pada hutan 

lindung, hutan konservasi dan hutan produksi harus dilakukan dengan 

kehati-hatian. Demikian juga pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan 

pada semua fungsi kawasan hutan lindung harus dilakukan secara lestari 

(berkelanjutan) tanpa mengganggu kelestarian fungsi ekosistem hutan 

sehingga hutan sebagai bagian dari DAS ikut meningkatkan daya dukung 

DAS.  

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan 

peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Perpres Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Dewan Sumberdaya Air, DAS memang didefinisikan secara rinci dan 

kemudian DAS menjadi bagian dari Wilayah Sungai (WS) yaitu kesatuan 

wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih DAS dan/atau 

pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 

Undang-undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya tersebut 

lebih banyak mengatur tentang konservasi, pembangunan, 



pendayagunaan/pemanfaatan, distribusi dan pengendalian daya rusak air 

serta kelembagaan sumber daya air.  

Dalam UU  Nomor 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  disebutkan 

bahwa perencanaan penggunaan ruang/wilayah berdasarkan fungsi lindung dan 

budidaya, daya dukung dan daya tampung kawasan, keterpaduan, keterkaitan, 

keseimbangan, dan keserasian antar sektor. Perencanaan tata ruang wilayah 

(RTRW) dilakukan dalam batas-batas wilayah administrasi nasional, Propinsi, 

kabupaten/kota sampai kecamatan, tetapi pertimbangan DAS sebagai kesatuan 

ekosistem lintas wilayah administrasi masih sangat kurang diperhatikan 

walaupun definisi DAS (PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah 

Nasional) sepenuhnya merujuk UU Nomor 7 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Sumberdaya Air.  

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Pemerintah 

mempunyai kewenangan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

Pengelolaan DAS, penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu dan penetapan 

urutan DAS prioritas. Pemerintah Propinsi berwenang menyelenggarakan 

pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota dan Pemerintah Kabupaten/kota 

menyelenggarakan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.  

Beberapa peraturan-perundangan lain yang terkait dengan pengelolaan 

DAS antara lain UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP 

Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dan PP 

Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.  

Penyelenggaraan pengelolaan DAS juga sangat terkait dengan isu global 

yang telah menjadi perhatian dunia seperti konvensi tentang perubahan iklim 

(UNFCCC), keanekaragaman hayati (UNCBD) dan degradasi lahan (UNCCD) yang 

semuanya telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.  



Disamping peraturan perundangan tersebut di atas menjadi dasar dalam 

penyelenggaraan pengelolaan DAS, dalam pelaksanaannya sangat diperlukan 

komitmen dan dukungan politik dari para pihak pembuat keputusan terutama 

kepala pemerintahan baik di pusat, Propinsi maupun kabupaten/kota (unsur 

eksekutif), dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah (unsur 

legislatif) dan penegak hukum (unsur yudikatif). Dukungan politik tersebut dapat 

diwujudkan dalam pengarusutamaan pengelolaan DAS ke dalam kebijakan, 

program dan penganggaran pada semua tingkat pemerintahan.  

2.3  Prinsip – Prinsip Pengelolaan DAS Terpadu 

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan dalam pengelolaan DAS terpadu antara 

lain : 

2.3.1 Pengelolaan DAS dilakukan dengan memperlakukan DAS sebagai satu 

kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir, satu perencanaan, satu sistem 

pengelolaan. 

Dalam satu DAS sebagai satu kesatuan ekosistem terdapat keterkaitan 

hulu-hilir DAS maka aktivitas pengelolaan sumberdaya dan dampak yang 

ditimbulkannya (”on-site” maupun ”off-site impact”). Hal ini dikarenakan 

adanya air sebagai sumberdaya alam DAS yang mengalir dari hulu sampai 

dengan hilir. Keterkaitan hulu-hilir ini juga mendasari digunakannya 

ekosistem DAS sebagai satuan terbaik dalam pengelolaan sumberdaya 

berbasis ekosistem. Untuk itu harus ada satu rencana pengelolaan DAS 

terpadu dari hulu sampai hilir sehingga terdapat satu sistem pengelolaan 

sumberdaya DAS yang disepakati oleh para pihak yang terlibat untuk 

menjamin kelestarian DAS dalam jangka panjang.  

2.3.2 Pengelolaan DAS terpadu melibatkan multipihak, koordinatif, holistik dan 

berkelanjutan. 

Sumberdaya alam DAS yang sangat beragam (hayati dan non hayati) 

merupakan sistem yang kompleks sehingga pengelolaan DAS secara 

terpadu memerlukan partisipasi berbagai sektor dan multipihak dengan 

pendekatan inter-disiplin, lintas bidang keilmuan dan lintas wilayah 

administrasi pemerintahan. Kewenangan pengelolaan sumberdaya dalam 

DAS berada pada lebih dari satu sektor. Oleh karena itu, pengelolaan DAS 

terpadu memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar 



para pihak baik dalam penetapan kebijakan, perencanaan program dan 

kegiatan maupun dalam implementasi dan pengendalian penyelenggaraan 

pengelolaan DAS. Pengelolaan juga tidak hanya mencakup kegiatan 

pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam tetapi juga harus 

mengandung kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam agar 

manfaatnya bisa berkelanjutan serta upaya-upaya pengendalian terhadap 

daya rusak yang mungkin timbul/disebabkan oleh kondisi ekstrim dari 

sumberdaya alam, karena itu pengelolaan DAS harus dilakukan secara 

holistik, komprehensif dan berkelanjutan.  

2.3.3 Pengelolaan DAS bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis 

dan sesuai dengan karakteristik DAS. 

DAS merupakan satu kesatuan ekosistem yang bersifat dinamis dimana 

unsur biofisik (misalnya : flora, fauna, iklim, lahan, air, bangunan sarana 

prasarana), sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat selalu berubah seiring 

dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu apabila terjadi perubahan 

unsur-unsur ekosistem di dalam DAS maka diperlukan respon dari para 

penyelenggara pengelolaan DAS baik dalam hal kebijakan maupun 

implementasi program dan kegiatan sehingga tujuan pengelolaan DAS 

dapat tercapai.  

2.3.4 Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban 

biaya dan manfaat antar multipihak secara adil. 

Dalam pengelolaan DAS terdapat berbagai pihak yang terlibat dan banyak 

pihak yang memperoleh manfaat dari barang dan jasa DAS sekaligus juga 

terdapat pihak yang membuat pencemaran atau kerusakan terhadap 

ekosistem DAS. Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan DAS tidak adil 

jika hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga harus dibiayai oleh 

para penerima manfaat barang dan jasa DAS dan pencemar ekosistem DAS 

terutama untuk kegiatan rehabilitasi, restorasi dan/atau reklamasi 

sumberdaya hutan, lahan dan air bagi kepentingan kelestarian ekosistem 

DAS itu sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat 

secara luas. Prinsip keadilan juga harus mempertimbangkan keterkaitan 

hulu dan hilir DAS dimana seringkali daerah hulu DAS harus melakukan 

konservasi hutan, tanah dan air untuk kepentingan kelestarian 

sumberdaya air di daerah hilir DAS.  



 

2.3.5 Pengelolaan DAS berdasarkan akuntabilitas para pemangku  

kepentingan. 

Pengelolaan DAS pada dasarnya adalah keterpaduan lintas sektor dan 

lintas wilayah administrasi pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya 

dalam kerangka pembangunan secara berkelanjutan. 

Untuk mendapatkan manfaat manfaat yang optimal dari sumber daya alam 

untuk manusia dan kehidupan lainnya secara berkelanjutan tersebut 

diperlukan akuntabilitas dari setiap sektor atau para pemangku 

kepentingan.  

Setiap sektor dalam melaksanakan misi dan kegiatannya tidak boleh 

berlawanan atau kontradiktif dengan tujuan pengelolaan DAS terpadu yang 

telah disepakati bersama, tetapi harus sejalan atau menunjang pencapaian 

tujuan pengelolaan DAS terpadu. 

 

2.4   Kawasan Ekonomi Berbasis Buah Tropis 

 Pentingnya pengembangan di hulu adalah: 1) ekosistem DAS hulu merupakan bagian 

penting, karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS.; 2) 

perubahan tata guna lahan di daerah hulu DAS tidak hanya berpengaruh pada kegiatan yang 

berlangsung  di hulu DAS, tetapi juga akan menimbulkan dampak di daerah hilir.; 3) 

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting, karena mempunyai fungsi perlindungan 

terhadap seluruh bagian DAS, yaitu dari segi fungsi tata air. Hulu DAS memiliki potensi 

untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi. Kawasan ekonomi mayarakat adalah 

pembentukan  ekonomi berbasis potensi mayarakat untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dengan mempertimbangkan aspek ruang atau wilayah. 

 Untuk menopang kelestarian Hulu-DAS dan memberikan kemanfaatan ekonomi,  

tanaman jambu merah dinilai banyak kalangan sangat menguntungkan. Karakteristik 

tanaman buah jambu biji adalah memiliki: 1) akar yang kuat, sehingga bisa dijadikan ‘pagar 

hidup’ untuk aliran sungai di Hulu-DAS Brantas; 2) Mudah perawatanya, 3) Masa berbuah 

relatif cepat, dan 4) memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Parianom, 2014).  

 Peluang bisnis jambu kristal sangat cerah, Jika lihat lebih jauh, sebenarnya buah 

jambu biji ini merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan, mengapa seperti ini? 

Mengacu pada permintaan pasar yang kian hari semakin banyak membutuhkan pasokan 



jambu kristal ini karena memang jambu kristal ini disambut dengan baik 

dipasaran. Berdasarkan informasi dari lapangan yang didapatkan, beberapa toko buah di 

kota-kota besar, mengalami permintaan akan buah ini rata-rata per hari mencapai 50 kg–100 

kg. Jadi tidak bisa dipungkiri, jika harga jambu yang  mirip dengan buah pear ini menembus 

harga 25000 sampai 30000 per kilogramnya (Rohmanah, 2013).  

 Buah tropis lain yang cocok di tanamdi hulu yang memiliki ketinggian kurang lebih 

1500 m di atas permukaan laut adalah kopi arabica. Kopi arabica memiliki nilai ekonomis 

tinggi dan harga bibit relatif murah kurang lebih Rp 2.500 per batang. Hal terpenting dalam 

pengembangan kawasan ekonomi berbasis tanaman tropis di Hulu-DAS adalah: 1) 

diperlukannya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan; 2) kemampuan usaha 

budi daya; 3) optimalisasi atau membentuk lembaga keuangan dan usaha; 4) lembaga yang 

memfasilitasi pembinaan budidaya tanaman tropis. 

 

2.4.1  Pertumbuhan Tanaman 

Sejak tahun 2011 sampai sekarang jumlah tanaman yang ditanam telah mencapai 

20.700 batang tanaman dan tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman 90%, dengan rincian 

tanaman sebagai berikut: 

1. Jambu Merah     14.500 batang 

2. Kopi Arabica       5.200 batang 

3. Kopi Robusta          500 batang 

4. Kesemek           500 batang  + 

Total       20.700 batang 

 

2.4.2   Studi yang sudah dilakukan  

Beberapa penelitian terdahulu antara lain, penelitian Sumarmi (2006) yang berjudul 

”Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman di Kota 

Malang. Dengan pendekatan kuantitatif disimpulkan bahwa masih rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan RTH. Penelitian lain dilakukan oleh Muluk (2007) yang 

berjudul  ”Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah Sebuah Kajian dengan Pendekatan 

Berfikir Sistem”. Hasilnya adalah adanya faktor-faktor dominan yang dapat diposisikan 

sebagai pengungkit perubahan partisipasi publik.  



Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti yaitu 

Sulistyaningsih (2003) mengkaji tentang Pilihan model pembangunan di Kota Malang. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilihan kebijakan pemerintah tidak berpihak pada 

pulik. Penelitian Sulistyaningsih (2008) tentang Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota, 

berkesimpulan bahwa dalam implementati kebijakan tata ruang kota sangat dipengaruhi oleh 

cara pandang pemerintah yang top down dan dominatif.  

Selanjutnya, Sulistyaningsih pada tahun  2009 melakukan penelitian Model 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berbasis Demokratisasi Peran Aktor Sebagai 

Upaya Mewujudkan Kota Berkelanjutan  Di Malang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 

bahwa demokratisasi peran aktor pemerintah dan warga mulai mengarah pada pelibatan 

warga, namun, keterlibatan warga masih dalam tataran formalitas (semu). Penelitian yang 

sama pada tahun II, tentang  Demokratisasi Peran Aktor dalam Pengelolaan RTHPb tersebut 

menghasilkan bahwa tingkat partisipasi warga masih rendah (manipulative).  

Penelitian Sulistyaningsih 2011 tentang Elaborasi Model Citizen Control dalam 

Politik    Kebijakan Tata Ruang Kota di Malang meghasilkan bahwa control warga masih 

lemah dan pasif. Penelitian ini dilanjutkan pada tahun 2012 dengan memperdalam model 

citizen control dalam Pengelolaan tata. Hasilnya  menunjukkan bahwa  tata ruang sarat 

dengan politisasi kepentingan. Mekanisme citizen control belum terbentuk secara sistematis. 

Warga melakukan kontrol di luar struktur. Akibatnya kontrol dari warga seringkali kurang 

mendapat respon dari pemerintah. 

Penelitian Strategi Nasional (Sulistyaningsih, 2013), menemukan bahwa diperlukan 

model collaboration partnership dalam pengolaan DAS Brantas untuk mewujudkan DAS 

Brantas sebagai sungai strategis nasional. Ditemukan dalam penelitian tersebut berbagai 

lembaga baik pemerintah, masyarakat, dan swasta masih bekerja sendiri-sendiri dalam 

menjaga keberlanjutan DAS. Penelitian ini sedang dilanjutkan pada tahun 2014 untuk 

sampai pada temuan model collaboration partnership. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada penggalian fakta lapang untuk percepatan 

perekonomian nasional. Penelitian  ini lebih menyoroti  sinergitas peningkatan 

perokonomian dan keberlanjutan Hulu-DAS Brantas. Dengan kata lain penelitian ini 

merupakan penelitian terapan yang secara langsung dapat memberikan kemanfaatan bagi 

masyarakat. 



BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Khusus 

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

pengembangan kawasan ekonomi berbasis tanaman buah tropis serta pengembangan  potensi 

hulu DAS. Tujuan khusus penelitian ini adalah:  

1) Tahun I   : analisis pemahaman stakeholder atas pengembangan hulu DAS dan 

pengembangan kawasan ekonomi, 2) analisis perekonomian masyarakat lokal hulu DAS 

berbasis buah tropis, 3) menyusun model sinergi pengelolaan hulu DAS Brantas  melalui 

budidaya tanaman buah tropis. 

2) Tahun II : (1) evaluasi hasil pengembangan kawasan ekonomi masyarakat, (2) 

operasionalisasi dan uji coba model, (3) revisi model, (4) desain final dan validasi model, 

yang siap didiseminasikan melalui poster, buku ajar, dan jurnal. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Pengembangan  hulu DAS Brantas sebagai  kawasan ekonomi masyarakat.  

2.  Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat berbasis buah tropis.  

3.  Terjaganya DAS Brantas dari kerusakan dengan konversi tanaman buah tropis yang 

memberi manfaat ekomomis tinggi. 

4. Pada jangka panjang berpeluang ekspor buah tropis menyusul pengembangan kawasan  

Penguatan kawasan ekonomi masyarakat.  

 5. Penguatan kelembagaan ekonomi dan usaha ndan peran aktif masyarakat dalam menggali 

potensi ekonomi Hulu DAS Brantas 

6.  Strategi sinergis memecahkan persoalan perekonomian dan lingkungan. 

7.  Menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal Nasional (ISSN dan Terakreditasi) dan  

     jurnal Internasional. 

8. Menghasilkan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) 

9. Menguatkan networking antara dengan Mitra,  Pemerintah, dan warga. 

 

 



3.3. Urgensi (Keutamaan) Kegiatan 

Pengembangan hulu DAS Brantas dan peningkatan perekonomian masyarakat  

sangat penting dan relevan untuk diperjuangkan secara serius melalui upaya-upaya yang 

komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Pengembangan model sinergi  ini 

mendesak untuk dilakukan untuk mendukung percepatan ekonomi Indosesia dan kelestarian 

Hulu-DAS.  

 Tersusunnya model pengembangan Hulu-DAS sebagai kawasan ekonomi masyarakat 

berbasis buah tropis sangat bermanfaat bagi: 

1. Stakeholder pemerintah, society, dan privat sector dalam pengembangan  Hulu –

DAS untuk kesejahteraan rakyat. 

2. Pengembangan  potensi SDA hulu DAS dengan berbasis buah tropis. 

3. Peningkatan perekonomian warga masyarakat  melalui kawasan ekonomi 

masyarakat  mengacu pada potensi Hulu-DAS.  

4. Pengembangan sosial, budaya, dan kelembagaan dalam mendorong sinergitas 

kelestarian Hulu-DAS dan pengembangan kawasan ekonomi masyarakat. 

 

3.4. Luaran yang Ditargetkan 

Luaran penelitian yang ditargetkan adalah untuk mendapatkan HAKI. Selain itu hasil 

penelitian ini juga ditargetkan untuk diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (Jurnal 

Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (terakreditasi) dan internasional 

(Landscape and Urban Planning    Journal) , serta memperkaya bahan ajar. 

 

3.5. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan. 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang  tata 

ruang/lingkungan (urban politics) khususnya dalam menyikapi permasalahan pengembangan 

Hulu-DAS yang belum bersinergi dengan pengembang kawasan ekonomi masyarakat 

masyarakat. 

Peta perjalanan (roadmap) penelitian dengan judul “Pengembangan Model Sinergi 

Pengelolaan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Berbasis Budidaya Tanaman Buah  

untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lokal  Di kota Batu Jawa Timur” dapat dilihat 

pada Gambar 1. Penelitian dengan fokus pada kajian Urban Politics ini, telah ditekuni 

peneliti sejak tahun 2003.  
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Gambar 1. Roadmap Penelitian “Model Pengembangan  Hulu Sebagai Kawasan Ekonomi” 



BAB 4 

 METODE PENELITIAN 

 

Penelitian lapang rencananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis 

Konservasi tanaman buah Tropis ini dilakukan di daerah Batu Jawa Timur. Tahapan 

penelitian selengkapnya disajikan dalam bentuk Fishbone diagram kegiatan penelitian tahun 

2015 – 2016 seperti terlihat pada Gambar 2.  
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(Gambar. 2. Fishbone Kegiatan  Penelitan). 
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 Tabel 1. Prosedur Penelitian Selama 2 (dua) Tahun 

No. TAHAPAN 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

ANALISIS 

DATA 

LUARAN INDIKATOR 

CAPAIAN 

 

1 

 

Tahap I 

Base Line 

Study: 

Potret 

Pengembangan 

Hulu RTH-

DAS; 

identifikasi 

Kawasan 

Ekonomi 

Masyarakat 

 

Observasi, 

interview 

mendalam 

Focus Group 

Discussion (FGD), 

Diskusi Ahli 

 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif dan 

interaktif 

terdiri, dan  

dari: reduksi, 

display, dan  

Conclution 

drawing 

 

Model Sinergi 

Pengelolaan 

Hulu DAS dan 

berbasis buah 

Tropis  

 

1. Peran aktif 

masyakat 

terhadap  

pilihan  model 

2. Kemauan dan 

kemampuan  

pengembangan 

kawasan 

ekonomi 

3. Rintisan 

lembaga 

keungan dan 

usaha. 

 

2 

 

Tahap II 

Evaluasi Hasil,  

monitoring, dan 

revisi model, 

desain final 

model, validasi 

model 

 

Interview 

mendalam 

Focus Group 

Discussion (FGD), 

Diskusi Ahli 

 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif, 

Triangulasi 

Data, Metode 

dan Subyek 

 

Poster, Buku 

Ajar, jurnal 

nasional 

dan/internasional 

 

1. Model 

Pengembangan  

Hulu DAS 

2.Terwujudnya 

kawasan 

ekonomi 

masyarakat.  

3.Meningkatnya 

perekonomian 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Berbsis buah 

tropis 

 



BAB 5 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum DAS Brantas dan Pengembangan Kawasan Ekonomi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode 

pengumpulan data melalui observasi langsung ke  lokasi penelitian dan wawancara 

mendalam kepada pemerintah setempat dan masyarakat. Sebelum melakukan observasi, 

peneliti menghubungi informan kunci dari yakni  Ketua Yayasan Pusaka dan Ketua 

Kelompok Petani Peduli DAS Brantas. Disamping itu, untuk mendapatkan informasi secara 

lebih fokus dan mendalam, penelitian ini menggunakan metode focus Group Discussion 

(FGD)  dengan  stakeholder Pemerintah Kota Batu, masyarakat yaitu Yayasan Pusaka dan 

Kelompok Petani Peduli DAS Brantas, dan kalangan akademis peduli lingkungan. Dengan 

demikian sample dipilih secara purposive terhadap mereka yang memiliki karakteristik yakni 

mereka yang terlibat dalam pengembangan  hulu DAS Brantas baik sebagai pemerintah, 

kelompok tani, maupun  lembaga swadaya masyarakat. Adapun data sekunder dikumpulkan 

melalui teknik dokumentasi baik berasal dari pemerintah maupun dokumnetasi hasil 

penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat. Analisis data dilakukan secara diskripsi 

kualitatif (Miles and  Huberman, 1984). 

Dusun Sumberbrantas yang sebelumnya secara administratif ikut pemerintahan Desa 

Tulungrejo  Kecamatan Bumiaji Kota Batu diresmikan menjadi Desa Persiapan 

Sumberbrantas  Sekaligus  Pelantikan   Pj. Kepala  Desa  Persiapan  SumberbrantasOleh   

Walikota  Batu  Drs. Imam Kabul, Msi. MHum.  Tanggal  20  Desember  2005.  

Pengertian DAS menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2012 pasal 1 

menyebutkan bahwa DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpang dan 

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di 

darat merupakan peisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang 

masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS merupakan suatu aktivitas manusia 

dalam memanfaatkan sumber daya DAS untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS (Sunaryo, dkk. 2002). 

Data dokumnetasi menunjukkan bahwa wilayah sungai (WS) Brantas merupakan 

wilayah sungai strategis nasional dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan 



Peraturan  Pemerintah Pekerjaan Umum  No. 11A Tahun 2006. Luas WS Kali Brantas 

adalah 14.103 km2 melintasi 15 Kab/Kota (9 kabupaten dan 6 kotamadya), terdiri atas 4 

DAS yaitu:1. DAS Kali Brantas seluas 11.988 km2 (25% dari luas Propinsi Jawa Timur), 

terdiri atas 6 Sub DAS, 32 Basin Block; 2. DAS Tengah seluas 596 km2, terdiri atas Kali 

Ngampo, Kali Tengah, dan Kali Tumpak Nongko; 3. DAS Ringin Bandulan seluas 595 km2, 

terdiri atas Kali Klathak, Kali Kedungbanteng, Kali Ngrejo, dan Kali Sidorejo;4. DAS 

Kondang Merak seluas 924 km2, terdiri atas Kali Glidik dan Kali Bambang Jumlah 

penduduk di WS Kali Brantas pada tahun 2005 adalah sebesar 15.884.000 jiwa (43% Jawa 

Timur), dengan pertumbuhan rata-rata 0,99 % dan kepadatan 1.272 jiwa/km2 (BBWS, 2013). 

Salah satu wilayah DAS Brantas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah Wilayah 

Desa Sumber Brantas (lihat gambar 2. (a) dan (b)). 

 

Gambar. 2. (a) Wilayah Desa Sumber Brantas; (b) Lahan Kritis Hulu DAS Brantas 

Penelitian ini  menghasilkan model pengembangan kawasan ekonomi hulu DAS Brantas 

melalui konservasi ini memiliki manfaat yang besar bagi pelestarian lingkungan Hulu DAS 

Brantas dan pengkatan kesejahteraan  masyarakat. Tersusunnya model pengembangan Hulu-

DAS sebagai kawasan ekonomi masyarakat berbasis tanaman buah tropis sangat bermanfaat 

bagi: 

1. Stakeholder pemerintah, society, dan privat sector dalam pengembangan  Hulu –

DAS untuk kesejahteraan rakyat. 

2. Pengembangan  potensi SDA hulu DAS Brantas dengan berbasis konservasi 

melalui tanaman buah tropis. 



3. Peningkatan perekonomian warga masyarakat  melalui kawasan ekonomi 

masyarakat  mengacu pada potensi Hulu-DAS.  

4. Pengembangan sosial, budaya, dan kelembagaan dalam mendorong sinergitas 

kelestarian Hulu-DAS dan pengembangan kawasan ekonomi masyarakat (Box, 

1998). 

Wawancara secara mendalam terhadap subyek penelitian, yakni pemerintah Batu, 

Ketua Yayasan Pusaka, dan Ketua Kelompok Tani Peduli DAS Brantas mereka 

semuanya memberikan informasi yang terbuka dan mendalam. Secara garis besar, 

mereka memiliki pendapat yang sama bahwa hulu DAS Brantas harus dilestarikan 

melalui konservasi. Namun disisi lain, adanya kepentingan pragmatis berupa 

kepentingan ekonomi sesaat, berbagai pihak seringkali mengorbankan kelestarian hutan 

hulu Brantas. Berdasarkan hasil analisa BP DAS Brantas 2004 dan Studi SBWS Brantas 

2007 menyebutkan bahwa luas lahan kritis kawasan hutan di Kecamatan bumiaji 

menginformasikan sebagaimana tabel 1. 

 

Tabel 1. Lahan Kritis Kawasan Hutan Kecamatan Bumiaji 

 

Dampak deforestasi dan degradasi lahan yang tak terkendali pada tahun 2004 terjadi 

banjir bandang di Hulu Sungai Brantas. Area pemukiman dan pekarangan yang terdapat di 

ketinggian 1.500 mdpl diterjang air bah dan menimpa beberapa desa di sekitar aliran Sungai 

Brantas di Kota Batu yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir. Hal tersebut seolah 

merupakan teriakan alam untuk tidak mengabaikan konservasi di Kota Batu dan sekitarnya. 

Di Pujon, Kabupaten Malang tetangga dekat Kota Batu, pada tahun 2010 dan awal tahun 

2014 juga dilanda banjir yang menelan banyak korban (Gambar 2. (a) dan (b)). 

 



  

Fig. 2. (a) Banjir Hulu DAS menrjeng pemukiman; (b) Ironi: Banjir di Hutan Hulu DAS 

Brantas. 

Permasalahan lahan kritis DAS Brantas tidak dapat dilepaskan  dari adanya peningkatan 

penduduk yang cepat, tetap tidak diiringi dengan tingginya tingkat pendidikan dan 

penyediaan lapangan pekerjaan yang memadahi bagi masyarakat (Rahardjanto, 2013). Hal 

ini memicu pergerakan masyarakat di DAS untuk merambah hutan, dan berakibat pada 

degradasi fungsi hulu DAS sebagai daerah konservasi. Pada bahasan selanjutnya dibahas 

tentang pemahaman stakeholder dan pengembangan kawasan ekonomi berbasis konservasi 

dari pendekatan struktural, kultural, dan teknis. 

 

5.2. Pemahaman Stakeholder  

 

Berbagai pihak yang hendak melakukan pengembangan kawasan ekonomi berbasis 

konservasi di hulu Brantas memerlukan perjuangan yang panjang. Sebagian besar 

masyarakat di hulu memiliki cara berfikir pragmatis. Mereka melakukan perambahan hutan 

tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan.  Daerah Hulu Brantas khhususnya di 

Kecamatan Bumiaji  memiliki Ketinggian  di atas 1.500 mdpl, sehingga cocok ditanami 

tanaman pohon seperti jambu merah dan kopi. Luas area: 20-30 Ha. Adapun kepemilikan 

lahan adalah milik  Perhutani dan  tanah milik warga. Struktur tanah berupa  tebing dengan 

derajat kemiringan tinggi, rawan erosi, kawasan pertanian intensif. Kendala masyarakat 

masih banyak yang tidak bersedia menanam tanaman keras. Mereka lebih memilih tanaman 

sayur, karena lebih cepat panen. Namun dari sisi lingkungan menanam sayur di lahan dengan 



kemiringan tinggi sangat membahayakan terjadi longsor. Oleh karena itu dperlukan 

komitmen dan kesadaran bersama semua pihak (Graham, et.al, 1998).  

Salah seorang petani sayur ketika dikonfirmasi oleh peneliti  tentang kesediaannya untuk 

menanam tanaman keras seperti jambu, kopi, dan kesemek, dia menolak. Menurutnya 

menanam tanamankeras  memerlukan waktu yang lama, sementara mereka membutuhkan 

penghasilan yang cepat dengan menanam sayur (Wawancara 17 April 2015). Hal ini bisa 

dipahami, tanaman sayur memberikan hasil yang luar biasa besar bagi petani, sehingga 

sangat rasional jika mereka enggan untuk menanam tanaman keras. Oleh karena itu, proses 

penghutanan kembali terhambat oleh kegiatan masyarakat sekitar hutan yang  menanami 

tanah tanah gundul tersebut dengan tanaman semusim khususnya sayur sayuran. Untuk itu 

diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat khususnya petani sayur-sayuran untuk ikut 

serta berpartisipasi memikirkan kelestarian hutan (lihat gambar 2 (a) dan (b)). Di sisi laian 

stakeholder pemerintah harus memiliki kebijakan yang memberikan ruang bagi petani untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

 

 

     

 

Fig. 3. (a) Tanaman Sayur di Sumber Brantas; (b) Konservasi Hulu DAS Brantas, 

Tumpangsari Pohon Jambu dan Sayur. 

Semua komponen di Kota Batu tampaknya sepakat bahwa penurunan fungsi hidrologi di 

kawasan ini disebabkan oleh penebangan pohon di hutan kawasan Perhutani yang tidak 

segera dihutankan kembali. Hampir semua komponen masyarakat dan pemerintah  

menyadari bahwa untuk memperbaiki keadaan tersebut adalah dengan cara menghutankan  



kembali kawasan Perhutani dan Tahura yang gundul dan rusak. Namun kesepakatan 

semacam  ini tidak langsung bisa diimplementasikan. Program program yang dikembangan  

pemerintah untuk membatasi penanaman sayur ternyata tidak mampu menghentikannya.  

Penghutanan kembali atau menanam pohon kehutanan 100% di lahan Perhutani jelas sudah 

tidak memungkinkan lagi akibat adanya keterlibatan masyarakat didalam kawasan hutan. 

Masyarakat tidak mungkin disingkirkan atau diusir dari kawasan itu, sehingga satu-satunya  

jalan adalah melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan yakni konsep Pengelolaan Hutan 

Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perhutani. Konsep PHBM ini tidak dapat berjalan 

dengan baik, jika partisipasi masyarakat masih besifat formalitas. Hal ini sebagaimana 

dikemukkan Arnstein  (1971) dengan konsep 8 anak tangga partisipasi. Menurutnya 

partisipasi formalitas hanya perupakan partisipasi yang tidak memiliki makna atau  

5.3   Strukur: Kebijakan yang Tidak  Berpihak  pada Krisis Hulu DAS Brantas 

Permasalahan pengembangan kawasan ekonomi hulu DAS Brantas bukan saja 

tergantung pada pemahaman stakeholder masyarakat sekitar hutan hulu DAS, namun juga 

sangat ditentukan oleh struktur. Struktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kebijakan atau regulasi yang dilahirkan oleh institusi pemerintah. Payung hukum merupakan 

hal yang sangat penting bagi kelestarian lingkungan DAS. Costanza et.al (2001) 

menyebutkan pentingnya keterpaduan institutions, ecosystems, dan sustainaibility. 

Komitmen stakeholder pemerintah untuk berpihak pada kelestarian hulu DAS Brantas 

adalah sebuah keharusan. Namun fakta di lapang menunjukkan bahwa institusi pemerintan 

acapkali memiliki kepentingan tersendiri yang tidak berpihak pada kepentingan kelestarian 

hulu DAS. Terkait dengan aspek politik, dalam penentuan kebijakan, negara cenderung 

untuk mendukung kelompok borjuis kapitalis sehingga negara lebih banyak disetir oleh 

kekuatan-kekuatan pemilik modal. Keberpihakan negara tentu tidak bias dihindari karena 

kebijakan publik bukanlah berada dalam ranah kosong, tetapi pada hakekatnya kebijakan 

publik merupakan proses politik (Wahab, 2004).  

Dalam pembuatan kebijakan publik tentu saja negara berpihak pada kelas tertentu. 

Pertanyaan yang muncul adalah kepada siapa negara berpihak. Negara jelas berpihak, bukan 

saja sekedar berpihak, tetapi negara adalah alat kelompok yang dominan di masyarakat. 

Marx mengemukakan suatu teori, yang diikuti oleh teori Marxis lainnya, bahwa “negara 

hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis secara menyeluruh” 



(Budiman, 1996). Pandangan tersebut sesuai dengan paradigma administrasi publik lama 

(Old Public Administration) dimana kekuasaan hanya terpusat pada negara. Dalam 

paradigma ini, negara adalah aktor tunggal yang mendominasi setiap keputusan atau 

kebijakan publik yang dipilih dan karena itu warga dalam posisi yang sangat terpinggirkan 

(Thoha, 2005). 

Berdasarkan Batu dalam Angka (2008), Kota Batu memiliki hutan seluas 11.227,40 Ha 

(56,40%) dari luas Kota Batu tetapi eksistingnya tercatat dalam RTRW Kota Batu 2010-

2030 tinggal 6.550,61 Ha. Untuk itu konservasi harus mendapat perhatian serius. Pemerintah 

dan Masyarakat harusnya advokatif untuk memperkuat konservasi. 

Dalam konteks kebijakan pengelolaan hulu yang tidak berpihak terhadap krisis wilayah 

di Malang Raya dapat dinilai dari : 

1. Penetapan kawasan wisata di bagian selatan Kota Batu (Kecamatan Batu dan 

Junrejo) dengan mengalihfungsikan kawasan lahan lereng Gunung Panderman 

menjadi kawasan pembangunan fisik sebagai sentra tujuan pariwisata.  

2. Memberikan izin bagi tempat wisata di wilayah tersebut untuk menggunakan Sumur 

Air Bawah Tanah sehingga berdampak secara langsung terhadap keberadaan debit 

sumur air penduduk yang berada di lokasi di bawahnya.  

3. Malang Raya sebagai Hulu Sungai Brantas 

4. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan belum mampu untuk mewujudkan peningkatan 

perekonomian yang berwawasan lingkungan. 

5. Sungai Brantas adalah penyedia air yang cukup besar bagi Ibukota Provinsi Surabaya 

dan melewati 8 Kabupaten serta 6 Kota di Jawa Timur. Hulu sungai Brantas terletak 

di Malang Raya tepatnya dari sumber mata air di wilayah Desa Sumber Brantas – 

Kecamatan Bumiaji – Kota Batu.  

6. Secara topografis Kecamatan Bumiaji merupakan bagian tertinggi dari wilayah Kota 

Batu dengan luas lahan diatas 50 Ha, jumlah penduduk 1500 orang yang sebagian 

besar bekerja di sektor pertanian (apel, sayur, bunga). Kecamatan Bumiaji 

merupakan daerah hulu. Terdapat sekitar 111 sumber air, yang hari ini tersisa sekitar 

57 sumber dengan rincian 20 sumber berada di wilayah perhutani dan 37 sumber 

tersebar di lahan milik penduduk.  



Di sisi lain, perumusan kebijakan atau regulasi sangat ditentukan oleh siapa pejabat 

publik dan pejabat politik. Pada awalnya, salah satu kompromi yang ditawarkan oleh 

Perhutani dalam menghadapi krisis hulu DAS Brantas adalah mengganti tanaman sayuran  

dengan tanaman tahunan. Dari berbagai pilihan, ditawarkan porang dan kopi untuk ditanam 

disela-sela tanaman pokok (tegakan). Namun usulan masyarakat dan Perhutani ini tidak 

disetujui oleh birokrasi Pemerintah Kota Batu. Namun setelah pergantian walikota, justru ide 

ini menjadi program Pemkot Batu untuk menghentikan penanaman sayur sebagai tanaman 

sela di lahan Perutani dan menggantinya dengan tanaman kopi. Bahkan di awal tahun 2009 

ini Pemkot Batu memberikan berbagai bentuk insentif untuk mempercepat pelaksanaan 

penanaman kopi.  

Beberapa kendala pengelolaan DAS Brantas diantaranya dikemukakan oleh Ayunda 

Richana S.Hut (Kasi bidang kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota batu),  bahwa 

Peran dinas pertanian dan kehutanan kota batu telah dibatasi ruang lingkup kerja bidang dan 

tanggung jawabnya sejak diterbitkanya UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. Dalam UU no 23 tahun 2014 banyak wewenang daerah yang dikembalikan kembali 

ke pusat, termasuk dalam kepengurusan hutan. Jadi peran Dinas tidak sebesar dulu lagi 

untuk mengurus daerah. Namun untuk saat ini dinas masih menunggu dimunculkannya 

Perpres untuk mengatur kembali aturan mereka. Dinas masih mengacu ke aturan Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) sebagai lembaga dibawah kementrian 

Kehutanan. 

SK walikota untuk larangan tebang. SK Walikota terkait Perlindungan Hutan 

Terpadu. Adanya tim Kebakaran hutan. Forum DAS Brantas, forum ini lah yang 

menjebatani semua stageholder yang terkait dengan kepengurusan hutan, mulai dari 

BAPEDA, Dinas Pertanian dan Kehutanan, LK, Perguruan, LSM, dan Masyarakat. 

Untuk masterplan dinas pertanian dan kehutanan kota batu mengacu pada RPDAS 

terbadu yang sudah dibuat untuk JATIM(data ada di flash). Isi perda sudah cukup, 

namun masalah yang dihadapi dilapangan adalah kurangnya penegakan hukum 



kepada pelanggar. Kurang sadarnya masyarakat dalam merawat hutan. Dinas angkat 

tangan dalam mengatasi masalah ini. 

DAS Brantas sangat luas sekali lebih dari 19 kabupaten dan kota, untuk didaerah 

batu sendiri disana ada Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH) itu nanti iku 

mengelolah dikawashan perbatasan. dengan pola PHBM, LMDH mengacu pada 

Surat Perjanjian Kerja Sama dengan membentuk perjanjan untuk mengatur 

masyarakat berbuat apa dan mendapat apa, dnegan catatan mereka dapat bekerja di 

kawasan tapi harus mengikuti aturan yang ada (untuk hutan Lindung dan Produksi). 

Untuk hutan konservasi ada TAHURA R.Surya yang mengurusi. Ada juga hutan 

rakyat, Dinas memberi bantuan kepada hutan rakyat apabila keadaan hutan memang 

sudah kritis, yang dimaksud kritis disini adalah keadaan tanah yang sangat miring 

sehingga bisa mengakibatkan sedimen tanah akan turun ke sungai saat hujan. Dalam 

hal ini Dinas mendapatkan masalah karena kebanyakan masyarakat menanam 

sayuran seperti kentang dan wortel yang sebenarnya jika menanam sayuran maka 

keadaan tanah harus miring, hal ini bisa mengakibatkan sedimen tanah akan banyak 

yang turun ke sungan dan membuat sungai menjadi dangkal dan memenuhi 

bendungan. Dinas sudah berusaha untuk memberi wawasan lebih tentang hal 

tersebut, dan berusahan untuk memberikan tanaman baru untuk ditanam oleh 

masyarakat yang lebih ramah kepada keadaan tanah.  

LSM, Hari Pangan Sedunia(HPS), Ijo Royo-Royo, PUSAKA, PJT(BUMN). Dana 

CSR, Sampoerna, Telkom, Bank swasta dan pemerintah, Katering(menanam 1000 

pohon), Jatim Park. Untuk jatim park yang diberikan tidak sebanding dengan yang 

telah dikorbankan untuk tempat pariwisata jatim park.  

 



 

 

5.4.Konservasi Hulu DAS dengan Tanaman Keras 

Upaya melakukan konservasi DAS Brantas oleh berbagai pihak mengalami berbagai 

kendala. Terdapat beberapa indikator kelemahan maupun problem sosial dalam rangka 

pengelolaan lingkungan dikawasan SubDas Brantas Hulu. Adapun problematika yang ada 

antara lain:  

1. Dominasi orientasi ekonomi mengalahkan ekologi 

2. Aksi lingkungan belum menjadi agenda yang berkelanjutan (Ceremonial-Sporadis) 

3. Rendahnya kesadaran masyarakat pada konservasi hutan dan air 

4. Sistem pengelolaan tanah dan hutan yang tidak Pro-Konservasi (Regulasi Non-

Environmentalist) 

Permasalahan konservasi SubDAS Brantas dan pengelolaan hutan di Kecamatan 

Bumiaji didasarkan pada urgensitas maupun vitalnya fungsi hutan sekaligus sumber air bagi 

kehidupan masyarakat, tidak hanya yang ada di Bumiaji, akan tetapi juga berpengaruh 

terhadap kehidupan masyarakat Jawa Timur. Yayasan Pusaka dan Kelompok Petani Peduli 

DAS Brantas telah memulai melakukan konservasi dengan tanaman keras. Tanaman yang 

dipilih adalaH jenis tanaman jambu merah, kopi arabica dan kesemek dengan alasan:  

1. Merupakan tanaman buah yang bernilai konservasi dan ekonomi sesuai dengan 

ketinggian (terletak 1.500 mdpl) dan kondisi tanah.  

2. Pada tanaman jambu merah dan kopi memiliki perawatan yang mudah, biaya ringan 

dan masa tumbuhnya  relatif pendek. Diselingi pula oleh tanaman kesemek sebagai 

tanaman penguat jangka panjang.  

3. Bisa dirintis menjadi kampung wisata petik jambu dan sentra kopi menginggat 

potensi pariwisata di kawasan Kota Batu sedangkan jambu masih belum 

dikembangkan.  

Upaya yang dilakukan pihak yayasan pusaka tidak terlepas dari kerjasama 

denganberbagai pihak. Diantara para pihak yang terlibat diantaranya adalah Yayasan 

Dompet Dhuafa, Kelompok Petani Peduli DAS Brantas, Kelompok Lintas Agama, dan 

kalangan Perguruan Tinggi. Penanaman pohon tegakan oleh Yayasan Pusaka tersebut 

dimulai dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada petani sayur-sayuran agar 

bersedia menanam pohon  tegakan untuk menjaga kelestarian Hulu DAS. Penolakan dari 



warga untuk menanam tanaman tegakan cukup besar. Ketua Yayasan Pusaka, Bambang 

Parianom mengatakan bahwa: “diperlukan kesabaran dan perjuangan yang gigih untuk 

memberikan pemahaman pada warga agar bersedia menanam pohon tegakan ini. Karena 

faktanya warga petani telah merasakan nikmatnya hasil menanam sayur. Sehingga tidak 

mudah untuk mengubah pemahanan mereka secara serta merta. Untuk itu kita perlu 

merangkul masyarakat petani dan membuktikan bahwa konservasi dengan tanaman tegakan 

dan produktif dapat mensejahterakan mereka, ini tantangan ungkapnya” (Wawancara, 8 Juni 

2015).  

Tabel  Luas hutan Lindung, Produksi, dan konservasi di Kota Batu 

 

Hutan Lindung Produksi Konservasi Jumlah 

Batu 387.20 728.60  1115.80 

Bumiaji  1164.4 2338.6 4641.70 8644.20 

Junrejo 918.20 392.90  1311.10 

Total 2969.80 3460.10 4641.20 11071.10 

 

          Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota batu, 2015  

 

Hutan tidak bisa dianalogikan dengan kesejahteraan masyarakat, karena hutan lebih 

berfungsi ekologi dan itu manfaatnya tidak bisa diukur dengan langsung. Karena 

keberadaan hutan meliputi Air, Udara, Karbon, plasmanutta(makhluk dibawah tanah) dan 

satuan(elang, harimau dan makhluk yang tinggal di hutan), itu untuk hutan konservasi. 

Masyarakat boleh masuk hutan itu diwacanakan tahun 2007, dan 2011 udah mulai daerah 

sudah dibentuk. Kalau dihitung sangat seknifikan untuk ekonomi masyarakat dengan 

LMDH. 

1. Dana Total untuk semua Dinas sebesar kurang lebih 20M, untuk Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Cuma 1 M dan dibagi menjadi 3 Seksi(Hutan, Rehabilitasi, dan 

Perlindungan) 



2. Sesuai dengan visi misi Wali Kota yaitu Pertanian dan Pariwisata, namun dalam 

praktiknya pengembangan pertanian dan pariwisata terpentok oleh lingkungan yang 

ada karena kebijakan pengembangan kota tentu saja butuh lahan lingkungan yang 

besar untuk dikorbankan. Pemerintah Kota harus pandai-pandai dalam 

mengimbanginnya. Tantangan selanjutnya adalah mengubah cara pikir masyarakat 

agar mau untuk berpindah menanam tanaman selain kentang dan wortel(telah 

menjadi dominasi) dengan tanaman lainnya. Karena dampak yang diberikan oleh 

kentang dan wortel sangat buruk untuk keadaan DAS brantas. Seperti dijelaskan 

sebelumnya sedimen tanah memenuhi sungai. Untuk solusi daripada memakai 

metode vegetative (tanam-tanaman), tapi dengan metode sipil teknis dengan ini 

setidaknya bisa menghambat sedimen yang turun ke sungai dan bendungan dibuatlah 

bangunan sipil teknis seperti DAM penahan untuk menampung endapan tahan ke 

sungai. Dinas membantu 10 unit DAM, BPDAS 5 unit.  
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 Berdasarkan wawancara salah seorang birokrat di Dinas Pertanian dan kehutanan tersebut, 

terdapat dua hal yang patut dikritisi, pertama terkait dengan pernyataan bahwa tidak adanya korelasi 

antara hutan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara secara teoritik dan hasil penelitian di lapang 

menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis konservasi memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kesejahteraan rakyat. Hasil Hutan terutama tanaman produktif berupa buah, disamping 

mampu menjaga kelestarian alam, memcegah longsor, tanaman tersebut juga dapat dimanfaatkan 

hasilnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Sebagaimana pernyataan Ketua Kelompok 

Petani Peduli Daerah Aliran Sungai Brantas (KPPDAS) Brantas: 

 “ Petani di sini sebagaian (walaupun masih relative sedikit jumlahnya yaitu 41 kepala 
keluarga), telah memiliki komitmen untuk menjadikan lahan lereng di dusun Sumber Bratas  
Kecamatan Bumiaji ini sebagai kawasan tanaman Jambu, kopi, dan kesemek. Hal ini telah 
kami perhitungkan bahwa produksi tanaman tegakan buah-buahan tersebut. Kami telah 
mengupayakan penanaman tanaman  buah-buahan tersebut dengan bekerjasama dengan 
Yayasan Pusaka dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap konservasi dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Dan saat ini mulai tampak hasilnya” (Wawancara,  7 Juni 2015). 

 

Adapun Jumlah Produksi tanaman buah adalah sebagai berikut (Tabel… ) 

Tabel.   Jumlah Produksi Tanaman Buah  

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, 2015 

 

No  Komoditi  

Jumlah 

Tanaman 

Menghasilkan  

(pohon)  

Produksi (Ku)  
Produktivitas    

(Kg/pohon)  

1  Apel  1.398.851  838.915  14,99  

2  Jeruk Siam/Keprok  288.688  154.897  53,66  

3  Alpukat  41.560  43.625  104,97  

4  Jambu Biji  34.773  10.313  29,66  

5  Belimbing  114  23  20,18  

6  Nangka  71.795  36.966  51,49  

7  Pisang  21.521  4.593  21,34  

8  Pepaya  5.459  1.314  24,07  



Kecamatan Bumiaji merupakan satu-satunya kecamatan yang masih sangat kental dengan 

budaya pertanian dimana sebagian besar penduduk di kecamatan ini sehari-hari berkecimpung 

dengan kegiatan sektor pertanian baik di lahan terbuka, di pekarangan maupun di rumah-rumah. 

Adapun Gabungan Kelompok Tani di wilayah Bumi aji adalah sebagai berikut. 

 

Tabel..  Gapoktan Kecamatan Bumiaji  

  

1.   SUMBER URIP    Ds. Giripurno       (anggota  335 org,  14 KT) 

 2.  TULUNGREJO BERSATU   Ds. Tulungrejo      (anggota  282 org,     9 KT) 

 3.  MITRA SEJATI    Ds. Pandanrejo                  (anggota  303 org,  10 KT) 

 4.  MERTAJAYA SARI   Ds. Sumbergondo       (anggota  285 org,    7 KT) 

 5.  BUMIJAYA ABADI   Ds. Bumiaji        (anggota  380 org,  10 KT) 

 6.  BUMIASIH    Ds. Bulukerto                  (anggota  439 org,  15 KT) 

 7.  SUMBER JAYA    Ds. Sbr.Brantas                 (anggota   224 org,    5 KT) 

 8.  PUNTEN MAKMUR   Ds. Punten                  (anggota  271 org,  11 KT) 

 9.  GUNUNGSARI MAKMUR  Ds. Gunungsari                  (anggota  464 org,  17 KT )  

 

 

 Para petani di Kecamatan Bumiaji sebagian besar menanam tanaman sayur. Hal ini sangat 

rasional mengingat tanaman sayuran memberikan keuntungan yang menjajikan dan tiak memakan 

waktu yang lama untuk berproduksi. Namun disi lain hal ini mengancam kelstarian lereng/hulu DAS 

Brantas yang menjadi rwan longsor. Upaya mengubah mindset  masyarakat untuk beralih dari 

menanam sayuran ke tanaman tegakan bukanlah perkara yang mudah. Mengingat warga berfikir 

sangat pragmatis yang membutuhkan penghasilan yang cepat. Sehingga untuk beralih untuk budi 

daya tanaman tegakan sangat sulit. Untuk itu jalan tengah yang diambil adalah dengan melakukan 

tumpang sari. Namu hal ini juga belum dapat diterima sepenuhnya oleh warga.  

 Adapun upaya yang dilakukan oleh berbagai stakeholder pemerintah, masyarakat peduli 

lingkungan, dan kalangan akademis harus memperhatikan 3 (variabel) yaiti struktue, kultur, dan 

teknis pertanian.  Produksi pertanian yang sangat menjanjikan tersebut sebagaimana dalam Tabel … 

Komuditas pertanian sayuran tersebut tidak dapat  membuat  petani untuk beralih ke pernaian 

perkebunan atau penanaman pohon tegakan 

 

 



Tabel… Komiditas Sayuran.. 

 

 

5.4 Perilaku Konservasi 

Adalah Bambang Parianom, Ketua Yayasan Pusaka yang memiliki kepedulian 

yang sangat besar terhadap kelestarian Hulu DAS Brantas. Dari sisi ekologisapa  yang 

dilakukan sangat strategis yaitu denganmelakukan konservasi tanpa meninggalkan 

kesejahteraan masyarakat.  itu sangat strategis karena kalau kita lihat batu, malang, 

blitar, mojokerto, kediri, ini daerah semuanya masih daerah hulu. Ini menjadi sumber 

energi yang baik. Sungai sebagai salah satu sumber utama, sungai berasa dari sumber 

mata air dari daerah hulu.  

Kopi memerlukan pohon-pohon pendampig. Nah disitu perlu ditanam pohon 

Ingkona. Yang dilakukan yayasan pusaka mengembalikan fungsi ekologis itu. Bagimana 

merubah maindset masyarakat di sekitar DAS. Ada kesadaran masyarakat untuk 

mengembalikan fungsi ekologis DAS. Pada konteks ini membutuhkan tanaman tropis, 

contoh akasia dan paitan. Yang kedua perbaiki pola pikir masyarakat di sekitar daerah 

DAS. Saat ini batu sudah tercemar pestisida yang cukup besar.  

No.  Komoditas  Luas 
Panen (Ha)  

Produksi (Ku)  Produktivitas 
(Ku/Ha)  

1.  Kentang  
413 76.251 184,63 

2.  Kubis  
222 40.664 183,17 

3.  Sawi  
225 39.947 177,54 

4.  Wortel  
449 82.732 184,26 

5.  Bawang Merah  206 24.691 119,86 

6.  Bawang Putih  45 4.134 91,87 

7.  Brokoli/Kembang 
Kol 215 34.744 161,60 

8.  Tomat  304 49.367 162,39 

9.  Cabe Besar  442 19.038 43,07 



Strategi yang bisa dilakukan adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar 

(meningatkan pendapatan secara reguler), LMD menanam tapi mebunuh pohon dengan 

cara-cara yang licik.  Pada konteks ini dibutuhkan perubahan maind set masyarakat. 

Perilaku konservasi masyarakat terhadap lahan yang dikelola pada prinsipnya 

dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian antara lain : 

5.5.1 Perilaku Konservasi Relatif Rendah 

Perilaku konservasi relatif rendah secara umum dicirikan oleh : 

a. Rata-rata tingkat pemilikan lahan oleh masyarakat sangat rendah sehingga tidak 

mampu lagi menopang kehidupan masyarakat yang bersangkutan  

b.  Areal lahannya berupa lahan kering dengan tingkat kesuburan yang relatif rendah 

c. Produk hasil pertaniannya baik kuantitas dan kualitasnya relatif rendah. 

Dari beberapa ciri tersebut tingkat inisiatif masyarakat terhadap konservasi lahan 

sangat rendah, untuk peningkatan kesadaran perlu dorongan intensif. Wilayah yang 

ada di DAS Brantas dimana perilaku konservasi tanah relatif rendah antara lain : 

-  Wilayah Brantas Bagian  Hulu 

Wilayah Brantas bagian Hulu yang tingkat perilaku konservasi relatif rendah adalah 

pada Sub DAS Lesti tepatnya di Kecamatan Dampit, Bantur, Gedangan dan sekitarnya 

serta Sub DAS Melamon berada pada Kecamatan Pagak dan Kalipare 

-  Wilayah Brantas Bagian Tengah 

Wilayah Brantas bagian Tengah yang tingkat perilaku konservasi 

tanahnya relatif rendah berada pada hampir Sub DAS kecuaIi Sub 

DAS Konto. Wilayah Sub DAS yang mencangkup perilaku relatif 

rendah adalah gugusan pegunungan Kapur/Karst sebelah selatan 

yang masuk Sub DAS Lahar dan Ngrowo-Ngasinan, Zona Wilis 

yang masuk Sub DAS Ngrowo-Ngasinan, Lahar dan  Widas dan 

wilayah gugusan pegunungan Kendeng.  

-  Wilayah Brantas Bagian Hilir 

Pada wilayah Brantas bagian Hilir yang masuk tingkat perilaku 

konservasi tanah relatif rendah berada pada Sub DAS Bluwek dan 

Sub DAS Maspo yakni pada wilayah gugusan Kendeng yang 

terletak di utara sungai Brantas 

5.5.2 Perilaku Konservasi Katagori Sedang 



Pada perilaku konservasi yang tergolong sedang ini dicirikan oleh 

beberapa faktor antara lain : 

a. Rata-rata tingkat penguasaan lahannya sedikit di atas 0,25 ha 

dimana masih mampu menopang kehidupan masyarakat walaupun 

masih sangat terbatas 

b. Areal lahannya masih relative subur dengan jeluk tanah cukup 

dalam 

c. Produk hasil pertanian masih dapat diupayakan sepanjang tahun 

dan kualitasnya masih dapat bersaing di pasar 

d. Para petani mulai mau mengelola lahannya 

Kondisi seperti beberapa ciri di atas tingkat inisiatif masyarakat 

terhadap perilaku konservasi mulai terbangun, dikarenakan hasil 

produk usaha pertaniannya relative cukup. Pada wilayah Brantas 

yang termasuk katagori ini antara lain : 

-  Wilayah Brantas Bagian Hulu 

Wilayah Brantas bagian Hulu yang tingkat perilaku konservasinya 

katagori sedang  berada pada Sub DAS Ambang tepatnya pada 

Kecamatan Tumpang dan Sub DAS 

Lesti pada Kecamatan Wajak.  

-  Wilayah Brantas Bagian Tengah 

Wilayah Brantas bagian Tengah dengan katagori tersebut meliputi 

gugusan kaki gunung Wilis yang masuk Sub DAS lahar, Ngrowo-

Ngasinan dan Widas 

-  Wilayah Brantas Bagian Hilir 

Wilayah Brantas bagian Hilir dengan katagori perilaku konservasi 

sedang adalah gugusan kaki gunung Welirang-Arjuno yang masuk 

Sub DAS Brangkal dan Maspo  

5.5.3 Perilaku Konservasi Katagori Baik – Sangat Baik 

Pada perilaku konservasi dengan katagori baik-sangat baik 

dicirikan oleh beberapa faktor antara lain: 

a. Rata-rata tingkat penguasaan lahanya > 0,25 ha, dimana lahannya 

mampu menopang kehidupan masyarakat  



b. Areal   lahannya   subur   dan  sangat subur dengan jeluk tanah 

sangat dalam. 

c. Produk  hasil   pertanian  dapat  diusahakan  sepanjang  tahun 

dengan sangat  baik dan kualitasnya sangat kompetitif di pasar.  

d. Tingkat semangat petani sangat tinggi dalam mengelola lahannya, 

sehingga hampir setiap hari waktunya berada pada lahan pertanian 

yang dikelolanya. 

Dari ciri-ciri tersebut upaya dan inisiatif perilaku konservasi sangat 

tinggi, karena masyarakat/ petani menyadari pengaruh konservasi 

terhadap pelestarian usaha dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

produk hasil pertanian-nya. Wilayah yang ada di DAS Brantas 

dengan perilaku konservasi katagori “baik” – “sangat baik” antara 

lain. 

-  Wilayah Brantas Bagian Hulu 

Wilayah Brantas bagian Hulu yang tingkat  perilaku konservasi 

katagori baik - sangat baik berada pada Sub DAS Ambang yaitu 

pada wilayah Kota Batu, Kecamatan Karangploso dan sekitarnya 

dan Kecamatan Poncokusumo. Pada wilayah Sub DAS Lesti 

berada pada Kecamatan Ampelgading dan sekitarnya serta Sub 

DAS Melamon 

berada pada Kecamatan Wagir, Ngajum dan sekitarnya.  

-  Wilayah Brantas Bagian Tengah 

Pada wilayah ini yang tingkat perilaku konservasi katagori 

baik-sangat baik berada pada zona Gunung Kawi, Zona Arjuno 

- Welirang dan zona Gunung Kelud yaitu pada Sub DAS Konto 

dan Sub DAS Lahar  

-  Wilayah Brantas Bagian Hilir 

Pada wilayah ini yang tingkat perilaku konservasi katagori baik 

-sangat baik berada pada gugusan sebagian besar Welirang - 

Arjuno-Penanggungan yang masuk Sub DAS Brangkal dan 

Maspo. 

 



5.6 Budaya Dalam Penerapan Hukum Adat 

Didalam aspek budaya penerapan hukum adat  yang berada 

pada wilayah DAS Brantas pada prinsipnya hampir seluruh 

wilayah baik yang berada pada Brantas bagian Hulu, Brantas 

bagian Tengah dan Brantas bagian Hilir pada tataran apabila 

terjadi pelanggaran biasanya hanya ditegur. 

Kedua, tingkat yang lebih rendah pelanggar cukup dicemooh, 

dan sebagian kecil pada wilayah tertentu dibiarkan tidak ada 

hukuman. Berdasarkan kondisi diatas budaya dalam 

penerapan hukum adat relatif sedang dan tingkat kerentanan 

karakteristik sosialnya relatif sedang.    

5.7  Kearifan atau Nilai Tradisional dalam Konservasi  

Pada wilayah DAS Brantas, masyarakat/ petani masih 

mempunyai kearifan atau nilai tradisional dalam konservasi 

walaupun mulai terjadi degradasi. Wujud  nyata kearifan atau 

nilai tradisional dalam konservasi adalah melakukan gotong 

royong pada wilayah-wilayah yang rentan terjadi morphoerosi 

dan melakukan pengendalian limpasan permukaan walaupun 

sangat sederhana. 

 

Yang pertama harus bangun konstruksi fisik dan sosial. Konstruksi fisik (alam) yaitu 

menanam tanaman alam, konstruksi tanah dengan menata batu di bagian bawah tanah 

sehingga tanah tidak dibawah air. Berkaitan dengan kehidupan mereka yaitu menanaman 

tanaman yang bersifat kelanjutan. Tanaman sayur tetap tapi juga harus tanaman yang bersifat 

jangka panjang. Di sana ada gunung biru yang memiliki potensi wisata spiritual dan 

pendidikan. Dengan wisata ini, dapat memelihara hutan dan dapat meningatkan pendepatan 

ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Konstruksi sosial, dengan sering orang melakukan 

seekah bumi dapat memberikan kesehatan fisik bagi orang dan memeliharan hutan menjadi 

yang lebih baik. Butuh komstruksi sosial budaya sehingga konservasi hutan dapat dilakukan. 

(Pulung: 2015) 



 

 

5.8  Kelembagaan 

Aspek kelembagaan terdiri dari tingkat pemberdayaan 

kelembagaaan konservasi dan tingkat pemberdayaan lembaga 

formal pada konservasi 

5.8.1 Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Konservasi 

Di wilayah DAS Brantas pada prinsipnya masyarakat 

telah 

mengetahui tentang konservasi namun demikian 

berdasarkan kondisi wilayahnya maka pada wilayah 

DAS Brantas terbagi dalam 3 (tiga) katagori antara lain : 

a. Pada  wilayah  yang  subur  dan  produksi  

pertaniannya sangat mempengaruhi nilai ekonomis 

yang tinggi, konservasi telah melembaga dalam 

masyarakat, diantaranya Kota Batu, Kec. Pujon Kec. 

Pacet dan sekitarnya Kec. Ngantang 

b. Pada  wilayah  yang  kurang subur dan  jeluk tanah  

tidak terlalu dalam dimana produksi pertaniannya 

tidak dapat banyak menopang kehidupan 

masyarakat, masyarakat diwilayah ini mengerti 

konservasi tetapi tidak banyak melakukan dan tidak 

melakukannya, diantaranya pada wilayah sebagian 

besar up land, baik yang berada pada wilayah 

Brantas bagian Hulu, wilayah Brantas bagian Tengah 

dan wilayah Brantas bagian Hilir 

c. Pada  wilayah  yang  sangat   tidak  subur  dengan  

jeluk   tanah sangat tipis dimana produksi 

pertaniannya sangat rendah sehingga secara umum 

sangat tidak dapat menopang kehidupan 

masyarakat/ petani maka masyarakatnya sulit untuk 

memahami konservasi dan tidak melakukan 



konservasi. Pada wilayah ini  apabila tidak ada 

dorongan dan bantuan yang kuat baik fasilitasi, dan 

pendampingan maka perlakuan konservasi tidak ada, 

diantaranya pada zona kapur/ karst bagian selatan 

Brantas baik yang berada pada Sub DAS Lahar dan 

Sub DAS Ngrowo-Ngasinan sedangkan yang berada 

pada utara Brantas yaitu pada gugusan pegunungan 

Kendeng  berada pada Sub DAS Widas, Sub DAS 

Bluwek dan Sub DAS Maspo   

5.8.2 Tingkat Pemberdayaan Lembaga Formal Pada 

Konservasi 

- Lembaga formal pada konservasi pada prinsipnya 

terdiri dari pertama lembaga yang dibentuk berupa 

forum DAS baik tingkat Kabupaten, Propinsi maupun 

Nasional dan beberapa tingkat Kecamatan, kedua 

Lembaga/ Instansi Pemerintah antara lain Dinas 

Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Lingkungan 

Hidup, Pengairan, Perum Perhutani, Sumberdaya Air 

dan Energi, Perum Jasa Tirta, Taman Hutan Raya R. 

Soerjo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

Lembaga Masyarakat dan Penyuluh Kehutanan, 

Perkebunan, Pertanian dan Penyuluh lainnya serta 

Kelompok Tani Hutan, Lahan Kering dan Lahan 

Basah. 

- Jika ditinjau konstribusi terhadap pemberdayaan 

pada konservasi, tingkat peranannya sangat relatif 

dan tergantung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-

nya masing-masing. Namun demikian dapat 

dikatagorikan sebagian besar tingkat pemberdayaan 

lembaga formal pada konservasi di wilayah DAS 



Brantas kesemuanya sangat berperan. Adapun 

Kelembagaan yang ada pada DAS  

5.9  Tingkat Kesejahteraan 

Berdasarkan data dari Kantor Statistik  Kabupaten/ Kota 

seluruh DAS Brantas dapat diketahui bahwa tingkat 

kesejahteraan pada wilayah DAS Brantas yang diawali oleh 

keberadaan jumlah desa tertinggal sebanyak  351 desa 

(11,35%) dari jumlah desa yang ada. Adapun tingkat 

kesejahteraan penduduk terdiri dari antara lain : 

5.9.1 Miskin 

Jumlah Kepala Keluarga katagori Miskin pada DAS 

Brantas sebanyak 836.316 KK atau 18,86% dari jumlah 

KK di  DAS Brantas. Jika dicermati setiap wilayah maka 

dapat diketahui pada wilayah Brantas bagian Hulu 

sebanyak 189.492 KK atau 4,27%, pada wilayah 

Brantas bagian Tengah sebanyak 344.831 KK atau 

7,78% dan pada wilayah Brantas bagian Hilir sebanyak 

301.993 KK atau 6,81%. Dari data tersebut sebagian 

besar penduduk miskin berada pada wilayah DAS 

Brantas bagian Tengah. 

5.9.2 Sejahtera 

Jumlah Kepala Keluarga tingkat sejahtera yakni mulai 

Sejahtera I sampai dengan Sejahtera III plus pada 

wilayah DAS Brantas sebanyak 3.597.492 KK atau 

sebesar 81,14% dari jumlah KK yang ada pada DAS 

Brantas. Adapun jumlah kepala keluarga tingkat 

sejahtera yang dimaksud diatas paling besar berada 

pada wilayah Brantas bagian Hilir sebanyak 1.533.620 

KK. 

 



Berdasarkan data penduduk miskin dan sejahtera tersebut 

mengindikasi-kan belum adanya keseimbangan antara  daerah Hulu, 

Tengah dan Hilir dan perlu adanya imbal balik dari Hilir ke wilayah 

Hulu dan Tengah karena Hilir sebagian besar banyak menikmati saja 

dari produksi Hulu dan Tengah, secara rinci tingkat kesejahteraan 

tertera pada Tabel 23. 

Tabel 23 : Tingkat Kesejahteraan Penduduk DAS Brantas Tahun 2009  

 No   DAS / Sub DAS  

 Jumlah 
Desa     
Ter- 

tinggal  

 Tingkat Kesejahteraan Penduduk ( KK )  
 Jumlah                               
( KK )  

 

  Miskin  
 Sejah- 

tera     
I  

 Sejah- 
tera     

II  

 Sejah- 
tera      
III  

 Sejah- 
tera 
III+  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 I.   BRANTAS BAGIAN HULU  
                  

71  
     

189.492  
      

298.723  
     

196.110  
   

  260.221  
        

49.764  
       

994.310  
 

 1.   Ambang               25       85.861     184.050      74.676       135.247       32.304        512.138   
 2.   Lesti             21       47.499   43.102      48.013      51.351         6.703       196.668   
 3.   Melamon              25      56.132   71.571      73.421    73.623       10.757       285.504   

 II.  
 BRANTAS   BAG. TENGAH  

                
113  

     
344.831  

      
506.112  

     
402.534  

     
321.670  

        
28.738  

    
1.603.885  

 

1. Ngrowo - Ngasinan              62    102.288       91.767    126.974         94.388        6.930        422.347   

 2.   Lahar             48      134.690     185.977     237.228     194.185       17.116       769.196   

 3.   Widas                -        83.141    206.332        8.139      10.115        1.091       308.818   

 4.   Konto               3        24.712      22.036      30.193      22.982        3.601       103.524   

 III.  
 BRANTAS BAGIAN HILIR  

                
167  

     
301.993  

      
362.418  

     
326.758       650.819  

      
193.625  

    
1.835.613  

 

 1.   Bluwek              63         9.047         1.103        5.670             777              74          16.671   

 2.   Brangkal             17        70.016      65.221     76.154      78.356        8.467       298.214   

 3.   Maspo             87      222.930    296.094    244.934    571.686     185.084    1.520.728   

 JUMLAH DAS BRANTAS            351      836.316  1.167.253     925.402   1.232.710     272.127     4.433.808   

             Sumber Data : Kantor Statistik Kab./Kota ‘09     
   

 

 



    DATA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) 

KOTA BATU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.  Total Luas Hutan dan Kekurangan Setiap Sub DAS di DAS Brantas 

No DAS / Sub DAS  
Luas Wilayah                    

(ha) 

Total Hutan Yang Ada 
Perlu Penambahan 

Hutan 

Luas                      
( ha ) 

( % ) 
Luas                         
( ha ) 

( % ) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. BRANTAS BAGIAN HULU        238.148,00       53.400,61       22,42      18.051,62          7,58  

1 Ambang        101.675,00       29.479,79       28,99        1.026,92          1,01  

2 Lesti          58.384,00       11.465,00       19,64        6.048,58        10,36  

3 Melamon          78.089,00       12.455,82       15,95      10.971,50        14,05  

II. BRANTAS BAGIAN TENGAH        606.290,00     176.271,31       29,07        5.638,50          0,93  

1 Ngrowo Ngasinan        145.198,00       53.508,40       36,85                     -                -  

2 Lahar        258.796,00       36.895,91       14,26      40.734,49        15,74  

NO DESA/KELURAHAN LMDH ANGGOTA LUAS (Ha)

I Kecamatan Batu

1 Desa Oro-Oro Ombo Dadi Asri 600 331.5

2 Desa Pesanggrahan Wana Tani 650 366

3 Kelurahan Songgokerto Wana Supa 400 434

4 Desa Sumberejo Hijau Lestari 150 129.7

II Kecamatan Bumiaji

1 Desa Tulungrejo Wono Lestari 950 854

2 Desa Punten Batu Makmur 279 293.1

3 Desa Sumbergondo Sri Rejeki 1200 714

4 Desa Giripurno Wana Tani 435 459

5 Desa Bulukerto Wana Mulya 450 326

6 Desa Gunungsari Sari Mulyo Rejo 450 500

7 Desa Sumberbrantas Wana Rahayu 375 244

III Kecamatan Junrejo

1 Desa Tlekung Wana Asri 750 1233

6689 5884.3Jumlah



3 Widas        151.532,00       62.147,00       41,01                     -                -  

4 Konto          50.764,00       23.720,00       46,73                     -                -  

III. BRANTAS BAGIAN HILIR        344.121,00       53.812,31       15,64      49.415,78        14,36  

1 Bluwek          21.482,00       11.630,47       54,14                     -                -  

2 Brangkal          96.097,00       11.552,33       12,02      17.278,24        17,98  

3 Maspo        226.542,00       30.629,51       13,52      37.334,12        16,48  

 DAS BRANTAS      1.188.559,00     283.484,23       23,85      73.096,38          6,15  

Sumber : Karakteristik DAS Brantas, 2009 

 

Pada wilayah pedesaan kelebihan penduduk (over populated) 

menyebabkan penguasaan lahan (land tenure) menjadi sempit dan 

berakibat pada pengelolaan lahan dilakukan sangat intensif sehingga 

sering menimbulkan dis-ekonomi eksternal seperti terjadinya erosi 

melebihi tingkat yang diperkenankan dan akhirnya menimbulkan 

sedimentasi yang akan mengganggu saluran sungai dan bangunan 

air lainnya.  

Disamping itu pertumbuhan penduduk yang over populated  di 

pedesaan  dimana tingkat ketergantungannya sebagian besar pada 

sektor pertanian akan menimbulkan lapar lahan. Kondisi demikian 

apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum maka akan terjadi 

penyerobotan lahan, illegal logging  dan gangguan lingkungan lainnya 

sehingga dimungkinkan menyebabkan bencana alam seperti banjir, 

tanah longsor dan kekeringan.  

Upaya-upaya memperbaiki kondisi DAS Brantas secara keseluruhan 

sebenarnya telah dimulai pada tahun 1984 malalui Proyek Penelitian 

Lahan Kering dan Konservasi Tanah (P3HTA/ UACP). Pada Medio 

tahun 2003, pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) juga telah 

menginisiasi sebuah gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan 

kesadaran dan kepedulian semua pihak di dalam masyarakat untuk 

melakukan upaya-upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan dan 

lahan yang telah mengalami kerusakan tersebut secara terintegrasi. 

Gerakan Nasional tersebut dikenal dengan nama Gerakan Nasional 



Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan). Disamping itu, 

diluncurkan pula kebijakan program pendukung lain yaitu gerakan 

Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA). Sebagai sebuah 

gerakan inisiasi, diharapkan penyelenggaraan GNRHL dan GNKPA 

dapat menjadi stimulator bagi upaya-upaya rehabilitasi hutan dan 

lahan serta penyelamatan sumber daya air lanjutan yang dilakukan 

secara swadaya, baik di tingkat lokal maupun regional.  

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian 

lingkungan dan keseimbangan ekosistem alam perlu diikuti dengan 

tingkat pemahaman yang memadai terhadap hal tersebut guna 

menghindari adanya salah persepsi dan pandangan apriori terhadap 

penyebab kerusakan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan ekses 

yang akan merugikan masyarakat sendiri. 

Bertolak dari salah satu tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (BP-DAS), yaitu menyediakan layanan informasi 

mengenai pengelolaan DAS serta sejalan dengan visi BP-DAS Brantas 

“Menjadi Pusat Pelayanan dan Informasi Hutan dan Lahan dalam rangka 

Pengelolaan DAS” maka dipandang perlu untuk menyusun rencana 

pengelolaan DAS secara terpadu sehingga mampu mengakomodasikan 

berbagai aspek dan kegiatan pengelolaan DAS. (Rencana Pengelolaan Das 

Brantas Terpadu Propinsi Jawa Timur: 2010) 

 

5.9 JEJARING STAKEHOLDER  DALAM PENGELOLAAN DAS DAN PENINGKATAN 

EKONOMI 

 

Evaluasi Pengalaman Stakeholder dalam membangun integrasi komunikasi dalam Menjalankan Jasa 

Lingkungan Kegiatan fasilitasi Fokal Mesra, LMDH, kegiatan GNKPA (perencanaan DAS Mikro) 

dan GN-RHL untuk karakterisasi wilayah DAS dan diagnosis isu utama dan masalahnya terkait 

dengan fungsi DAS dan perikehidupan (termasuk sumber air minum) telah dilakukan dengan baik, 

walaupun dengan pendekatan yang berbeda (Tabel 5). Fokal Mesra melalui perencaan partisipatif 

untuk perbaikan peri-kehidupan masyarakat dengan analisis keterkaitan ekosistem hutan, lahan 

budidaya, sungai/sumber air, dan pemukiman memberikan informasi yang komperhensif untuk 



menyusun rencana aksi. Demikian pula LMDH dengan pendekatan pemetaan secara partisipatif dan 

GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) dan GN-RHL dengan pedekatan Partisipatory Rapid Aprassial 

(PRA). Kegiatan GIRAB cukup memadai dengan pendekatan penelusuran transek DAS melalui 

kegiatan penelusuran sungai, namun pemahaman akar masalah dari isu yang ada belum teranalisis 

dengan baik.  

Penilaian Bentang Lahan, kemiringan, penggunaan lahan dan zonasi vegetasi, toposekuen 

tanah dari punggung bukit sampai ke lembah sungai dalam kegiatan Fokal Mesra dilakukan secara 

partisipatif melalui kegiatan transek wilayah desa. Kegiatan LMDH dilakukan melalui kegiatan 

pemetaan secara partisipatif di masing-masing petak lahan Perhutani. Kedua kegiatan tersebut belum 

banyak memanfaatkan kaidah-kaidah ilmiah. Sementara GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) dan 

GN-RHL dilakukan melalui upaya penggabungan antara kaidah-kaidah ilmiah dan partisipasi 

masyarakat. Kegiatan GIRAB hanya dilakukan observasi oleh stakeholder. Pemahaman aliran air dan 

kosekuensi aliran lateral dilakukan dengan baik dalam kegiatan GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) 

dan GN-RHL melalui analisis perkiraan limpasan permukaan, erosi dengan pendekatan model dan 

aliran bawah tanah dengan geolistrik. Untuk kegiatan Fokal Mesra dilakukan dengan inventarisasi 

pengetahuan lokal. Untuk kegiatan PHBM dan GIRAB hanya dilakukan melalui observasi sesaat. 

Pencirian sistem penggunaan lahan terkait dengan hasil, tenaga kerja dan kebutuhan masukan biaya 

produksi/keuntungan dan dampak-dampaknya terhadap aliran air (evapotranspirasi, dampak pada 

pemadatan tanah, penutupan lahan) dilakukan dengan baik dalam kegiatan Fokal Mesra melalui 

sekolah lapangan dan GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) dan GNRHL melalui pendekatan PRA. 

Untuk kegiatan PHBM dan GIRAB dilakukan melalui pemahaman empiris berdasarkan pengalaman-

pengalaman setempat dan diangkat menjadi isu-isu strategis.Pencirian mosaik bentang lahan dalam 

pandangan terpisah-pisah–terpadu, dan kosekuensinya terhadap mempertemukan fungsi produksi dan 

fungsi lingkungan dilakukan dengan baik dalam perencaan DAS Mikro melalui pendekatan pemetaan 

bentang lahan yang dikonfirmasikan dengan indepth interview dengan masyarakat. Untuk kegiatan 

Fokal Mesra dan PHBM dilakukan melalui pemahaman empiris berdasarkan diskusi-diskusi informal 

dan pertemuan-pertemuan stakeholder dan pengalaman-pengalaman setempat dan diangkat menjadi 

issu-issu strategis. Untuk kegiatan GIRAB kurang mendapatkan perhatian. Pemahaman trade-offs 

antara fungsi agronomis relatif (RAF) dan fungsi lingkungan relative  (REF), sebagai contoh dalam 

bentuk jumlah penduduk yang kecukupan pendapatan per km2 sebagai RAF dan jumlah penduduk 

dengan kecukupan air bersih hanya mendapat perhatian dalam kegiatan LMDH untuk memperjelas 

bagi hasil antara LMDH, Perum Perhutani dan Pemkot Batu melalui kesepakatan-kesepakatan 

bertahap, walaupun kesepakatan-kesepatan tersebut belum didokumentasikan dengan baik. Mosaik 

bentang lahan dalam kontek aliran air dan “externalities” untuk pembuatan keputusan di lahan petani; 

keberadaan aturan dan insentif („carrots and sticks‟) di tingkat masyarakat dan pemerintah; apakah 



moasik bentang lahan yang ada konfigurasinya stabil untuk memenuhi sebuah kebutuhan di kegiatan 

Fokal Mesra, LMDH dan GIRAB dilakukan baik dalam kesepakatan-kesepakatan secara partisipatif, 

pembuatan PERDES, penggalangan dukungan dari stakeholder lain. Untuk kegiatan GN-KPA 

(perencanaan DAS Mikro) dan GNRHL belum jelas kelanjutan kegiatan karena kegiatan ini 

dirancang berdasarkan keproyekan oleh BBWS Kali Brantas dan BP DAS Brantas. Analisis praktek 

pola dan penggunaan lahan yang ada berdasarkan prespektif stakeholder (termasuk gender dan 

pemerataan) cukup baik dilakukan dalam kegiatan Fokal Mesra dan LMDH, namun isu-isu yang 

diangkat belum jelas menyelesaikan masalah yang ada.  

Pemahaman masalah yang ada dan konflik pada tingkat pengetahuan lokal, kebijakan dan 

ilmiah: sebagai tahapan dalam negosiasi dilakukan dengan baik dalam kegiatan Fokal Mesra, LMDH 

dan GIRAB melalui pendekatan empiris pengalaman-pengalaman jangka panjang yang diakukan 

oleh masyarat setempat secara partisipatif, namun dukungan subtantif tentang pemahaman fungsi 

DAS yang sehat masih bias. Kelanjutan kesepakaran negosiasi, diikuti dengan kegiatan monitoring 

dan dampaknya terhadap layanan lingkungan dan perikehidupan masyarakat dilakukan dengan baik 

oleh Fokal Mesra dan LMDH dengan terus adanya interaksi yang positif secara organic stakeholder. 

Untuk Perencanaan DAS Mikro hingga saat ini komitmen dari BBWS Kali Brantas maupun BP DAS 

Brantas untuk merealisasi rencana yang dibuat belum jelas. Untuk kegiatan GIRAB sangat 

ditentukan oleh kepeloporan Camat yang walaupun telah mendapatkan dukungan dengan baik 

stakeholder di wilayah kecamatan tersebut, namun intrik-intrik politik yang berkembang dapat 

mengganggu kelancaran kegiatan tersebut. 

. Evaluasi Pelaksanaan Membangun Komunikasi dalam Menjalankan Jasa Lingkungan di  

Pada dasarnya terdapat tiga fungsi penting daerah aliran sungai sehubungan dengan kondishidrologi 

DAS, yaitu:1. DAS sebagai area penampung air hujan. 2. DAS sebagai penyimpan air dalam jumlah 

dan waktu yang bervariasi dan berbeda-beda. 3. DAS sebagai sistem yang akan melepaskan air baik 

dalam bentuk aliran permukaan maupun aliran dalam tanah. Kunci utama penilaian kualitas suatu 

daerah aliran sungai terletak pada volume dan waktu aliran air yang dihasilkan oleh sistem DAS. 

Waktu serta volume aliran air tersebut sangat dipengaruhi oleh interaksi antara air hujan yang jatuh 

dengan kondisi penutupan lahan dan sifat-sifat tanah yang ada. Beberapa proses yang terjadi 

sehubungan dengan interaksi tersebut adalah: 1. Intersepsi air hujan oleh vegetasi. Komposisi 

vegetasi yang bervariasi pada suatu bentanglahan berpengaruh terhadap waktu jatuhnya air hujan di 

atas permukaan tanah. 2. Aliran permukaan sesaat setelah terjadinya hujan (surface quick flow). 

Aliran permukaan ini merupakan air yang tidak dapat terinfiltrasi ke dalam tanah dan akan mengalir 

menuju saluran-saluran drainase yang ada dalam sistem DAS. 3. Air hujan yang terinfiltrasi dalam 

tanah yang telah berada dalam kapasitas lapang akan mengalir ke dalam sistem sungai terdekat (soil 

quick flow). 4. Meningkatnya kapasitas infiltrasi tanah karena terserapnya air tanah oleh akar melalui 



proses transpirasi dan evaporasi. 5. Aliran air secara perlahan dari air tanah (groundwater stock) 

menuju saluran-saluran drainase dan sungai.  



 

 

BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

6.2. Jadwal Kegiatan 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan  dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu 2015-2016 dengan 

rancangan jadwal pelaksanaan sebagai berikut. 

                                                       

No. Jenis Bulan Ke 

 Kegiatan Tahun I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Persiapan / Studi 

Pustaka 

x          

2 Penyusunan Instrumen x x         

3 Pengurusan Perijinan  x         

4 Pengumpulan Data 

Primer 

  x x x x     

5 Analisa Data dan 

Pembahasan 

    x x x x   

6 Penyusunan Model  

Pengembangan 

Kawasan Ekonomi 

      x x   

7 Draf Laporan        x   

8 Seminar         x  

9 Revisi           x 

10 Laporan Akhir          x 

 



 

 

No. Jenis Bulan Ke 

 Kegiatan Tahun II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Penyusunan Model  

Pengembangan 

Kawasan Ekonomi 

x x         

2 FGD   x        

3 Konfirmasi Lapang    x x x     

4 Monitoring dan Evaluasi     x x x    

5 Analisa Hasil 

Monitoring Evaluasi 

      x x   

6 Penyusunan Draf 

Laporan 

       x   

7 Seminar         x  

8 Revisi          x  

9 Laporan Akhir          x 

10 Diseminasi          x 

 

Rencana pada tahun kedua (2016) adalah memanfaatkan temuan data sekunder dan 

primeruntuk memperkuat temuan model Pengembangan Kawasan Ekonomi berbasis 

Konservasi. Disamping itu juga akan  melaksanakan Focus Group Dicussion (FGD) untuk 

mendiskusikan model, dan uji coba model untuk mendapatkan keterhandalan model.  Ouput 

penelitian yang direncanakan  pada tahun kedua adalah Revisi dan Finalisasi Model 

Pengembangan Kawasa Ekonomi berbasis Konservasi Model Pengembangan Kawasan 

Ekonomi berbasis Konservasi ini berpotensi untuk memperoleh HAKI. Luaran penelitian 

berupa artikel jurnal akan didesiminasikan pada seminar internasional ICOPAR pada bulan 

Agustus 2015. 



BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, pemahaman stakeholder 

terhadap kelestarian DAS relatif tinggi. Namun karena kekuatan tarik menarik kepentingan 

politik stakeholder pemerintah acapkali kurang peduli. Disisi lain yakni stakeholder 

masyarakat mereka memahami pula tentang perlunya kelestarian DAS, namun kepentingan 

ekonomi sesaat yang mengakibatkan kurang peduli terhadap penanman tanaman tegak atau 

keras. Kedua, Konservasi tanaman tegak dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat 

dengan asumsi tanaman tesebut produktif dan dapat diamanfaatkan secara ekonomis. 

Disamping itu perlu perencanaan, tindakan dan evaluasi yang seksama. Ketiga, 

Pengembangan hulu DAS Brantas sebagai kawasan ekonomi dapat terwujud dengan baik 

melalui pendekatan structural, cuktural dan teknis. Pendekatan cultural melalui pengaturan 

pengembangan lahan secara yuridis, pendekatan cultural melalui penyadaran dan partisipasi 

masyarakat dan pendekatan teknis pengelolaan teknis penanaman dan pemeliharaan.  

 
7.2. Saran 
 

1. Perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan kepada warga 

masyarakat agar mereka memiliki pemahaman terhadap pentingya pengembangan 

kawasan ekonomi hulu berbasis konservasi, penanaman tanaman tegakan. 

2. Pihak pemerintah harus melakukan keberpihakan kepada warga dan lingkungan hulu 

DAS Brantas dengan mengeluarkan regulasi yang berpihakpada warga dan 

lingkungan. 

3. Perlunya kerja sama dan peningkatan jejaring diantara stakeholder, dengan selalu 

melakukakan persamaan komitment da 
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LAMPIRAN  



1. Instrumen Penelitian 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian  : Pengembangan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas  
                                      sebagai Kawasan  Ekonomi Masyarakat Berbasis Buah Tropis    
                                      di Kota Batu Jawa Timur 
Ketua Peneliti   : Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.  
Instansi  : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu 
Hari/tgl   : Senin, 7 September 2015 
Pewawancara  : Alif  
 

1. Mohon perkenan Bp/ibu untuk menjelaskan Visi, misi dan Tupoksi BAPPEDA Kota Batu 

khususnya dalam perencanaan kawasan hulu DAS Brantas? 

2. Mohon dijelaskan Renstra, RPJMD,   Bappeda Kota Batu, khususnya terkait pengelolaan 

Hulu DAS Brantas 

3. Mohon penjelasan Rencana kerja Bappeda dan indikator pencapainnya dalam pengelolaan 

Hulu DAS Brantas. 

4. Apakah Pemkot/Bappeda Batu telah memiliki  masterplan dalam penyelamatan hutan 

khusunya Hutan di daerah Hulu DAS Brantas? 

5. Siapa sajakan institusi yang terlibat dalam penyusunan master plan penataan 

ruang/pengelolaan hutan Hulu. 

6. Mohon informasi peta wilayah pengelolaan HULU DAS Brantas yag dikelola Pemerintah 

Kota Batu. 

7. Mohon informasi data perkembangan perencanaan  dalam pengelolaan hulu DAS Brantas? 

8. Mohon informasi data kesejahteraan ekonomi di lingkungan hulu  DAS Brantas. 

9. Mohon informasi data sekunder tentang hasil produksi hutan khususnya dari tanaman 

keras, seperti jambu, kopi, kesemek, dll? 

10. Mohon informasi  data luas hutan yang dikelola pemerintah dan masyarakat, serta 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat? 

11. Mohon penjelasan isu strategis terkait pelestarian hutan hulu DAS Brantas. 

12. Bagaimana Proporsi anggaran daerah untuk pelestarian hutan hulu? Mohon data sekunder. 

13. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi Bappeda Kota 

Batu dalam Pelestarian hutan hulu DAS brantas dan peningkatan kesejahteraan petani. 

 
 

*** 
 



PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian  : Pengembangan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas  
                                      sebagai Kawasan  Ekonomi Masyarakat Berbasis Buah Tropis  
                                      di Kota Batu Jawa Timur 
Ketua Peneliti  : Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.  
Instansi  :  Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 
Hari/tgl   : Selasa, 6 Oktober 2015 
Pewawancara  : Alif dan Novia 
 

1. Mohon perkenan Bp/ibu untuk menjelaskan peran Pemerintah Desa Sumber Brantas sebagai 
desa yang otonomi dalam pengelolaan lahan kritis di Hulu DAS Brantas? 

2. Regulasi dan kebijakan apa saja yang telah dimiliki Desa Sumber  dalam penyelamatan hutan 
khusunya Hutan di daerah Hulu DAS Brantas? 

3. Apakah Perda RTRW Kota Batu telah diterapkan di Desa Sumber Brantas untukn  
keberlanjutan hulu DAS Brantas? Mohon data sekunder. 

4. Mohon informasi Monografi dan  peta wilayah pengelolaan HULU DAS Brantas yag 
dikelola Pemerintah Desa Sumber Brantas? 

5. Bagaimana mekanisme keterlibatan masyarakat Sumber Brantas khususnya dusun Lemah 
Putih dalam pengelolaan hulu DAS Brantas? 

6. Mohon informasi data instansi pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan 
hulu DAS Brantas yang melakukan  konservasi hutan hulu DAS Brantas . 

7. Bagaimana program kelestarian hutan dikaitkan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di 
Desa Sumberbrantas? 

8. Jika ada bagaimana model/program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa 
Sumber Brantas? (Data sekunder dan dokumentasi kegiatan) 

9. Mohon informasi  data luas hutan yang dikelola pemerintah desa Sumber Brantas dan 
masyarakat , serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat? 

10. Bagaimana Proporsi anggaran desa  untuk pelestarian hutan hulu? Mohon data sekunder. 
11. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi desa Sumber 

Brantas dalam pelestarian hutan hulu DAS brantas dan peningkatan kesejahteraan petani. 

 
 

*** 
 



PEDOMAN WAWANCARA 
 

Judul Penelitian  : Pengembangan Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas  
                                      sebagai Kawasan  Ekonomi Masyarakat Berbasis Buah Tropis  
                                      di Kota Batu Jawa Timur 
Ketua Peneliti   : Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si.  
Instansi  : Dinas Pariwisata Hidup Kota Batu 
Hari/tgl   : Kamis, 01 Oktober 2015 
Pewawancara  : Alif  dan Novia 
 

1. Bagaimana peran Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Kota Batu sebagai  unsur  
pelaksanan Otonomi Daerah khususnya dalam bidang pariwisata berbasis 
alam/lingkungan? 

2. Bagaimana Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dalam 
mengembangkan pariwisata lingkungan agrowisata? (Mohon Data Sekunder) 

3. Mohon Informasi  peta wilayah pariwisata lingkungan  yang menjadi bidang garap 
DInas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu (Data sekunder) 

4. Bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melibatkan masyarakat dalam 
pelaksanaan program pariwisata  lingkungan di Hulu DAS Brantas, dalam bentuk 
apa? 

5. Bagaimana kerjasama antara Dinas Kebudyaan dan  Pariwisata dengan SKPD atau 
institusi yang lain  dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pariwisata 
Lingkungan di Hulu DAS Brantas. 

6. Apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  memiliki kebijakan khusus terkait 
pengembangan pariwisata di  hulu Brantas dengan penanaman pohon tegak buah 
tropis seperti jambu, kopi atau yang lainnya? 

7. Model  pengembangan  pariwisata lingkugan  seperti apa yang  direncanakan dan 
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu?  

8. Bagaimana pengembangan perangkat dan instrument pengembangan pariwisata  
lingkungan? 

9. Hambatan dan tantangan yg ada selama ini dalam penanganan pariwisata lingkungan 
hidup DAS Brantas wilayah HULU. 

 



 

Lampiran 2.  Biodata Peneliti 

LAMPIRAN 4. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITI 

Biodata Ketua Peneliti 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Dr. Tri Sulistyaningsih, M. Si.                           P 

2 Jabatan Fungsional  Lektor Kepala 

3 Jabatan Struktural  - 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya  196406221990032001 

5 NIDN  0022066401 

6 Tempat dan Tanggal Lahir  Pekalongan, 22 Juni 1964 

7 Alamat Rumah  Perum. Bumiasri Sengkaling BB – 03 Mulyoagung, 

Dau, Malang 65151 

8 Nomor Telepon/Faks/ HP  0341 460721 / 08125257865 

9 Alamat Kantor  FISIP Jurusan Ilmu Pemeritahan, Jl. Raya Tlogomas 

246 Malang 65144 

10 Nomor Telepon/Faks  0341 464318 Ext. 131 

11 Alamat e-mail  sulis226gmail.com 

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan  S-1= 132 orang; S-2= 15 Orang; S-3= - Orang  

13 Mata Kuliah yg Diampu  1. Sosiologi Politik 

  2. Sosiologi Kekuasaan 

  3. Urban Politics 

  4. Metode Penelitian Kualitatif 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi  

Universitas Diponegoro 

Semarang 

Universitas 

Airlangga Surabaya 

Universitas 

Brawijaya Malang 

Bidang Ilmu  Administrasi Negara Ilmu-Ilmu Sosial 

 

Administrasi Publik 

Tahun Masuk-Lulus 

 

1983-1988 1995-1998 2004-2009 

JudulSkripsi/Thesis/ Pengaruh Kepemimpinan, Implementasi Implementasi 



Disertasi  Struktur Tugas, dan Peran 

terhadap Efektivitas 

Organisasi Karang Taruna 

di Kotamadya Daerah 

Tingkat II Pekalongan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Keluarga Kecil 

Bahagia dan 

Sejahtera (KKBS) 

dalam Perspektif 

Hegemoni Negara 

atas Masyarakat 

Kebijakan Tata 

Ruang Kota dalam 

Penyediaan dan 

Pengelolaan 

Ruang Terbuka 

Hijau Publik 

(Studi Kasus Kota 

Malang) 

 

Nama Pembimbing/ 

Promotor  

 

Drs. Wahyu Pujoyono 

Drs. Ali Mufiz, MPA 

Dra. Tri Kadarwati 

Prof. A. Ramlam 

Surbakti, MA. Ph.D. 

Prof. Dr. M. Irfan 

Islamy, MPA 

Prof. Dr. Soesilo 

Zauhar, MS 

Ir. Jenny Ernawati, 

MSP. Ph.D 

 

 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

   Sumber Dana Jml (Juta Rp) 

1 2009 Model Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau Publik Berbasis Demokratisasi 

Peran Aktor Sebagai Upaya 

Mewujudkan Kota Berkelanjutan di 

Malang 

DIKTI: Hibah 

Bersaing 

42,5 

2 2010 Model Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau Publik Berbasis Demokratisasi 

Peran Aktor Sebagai Upaya 

Mewujudkan Kota Berkelanjutan di 

Malang 

DIKTI: Hibah 

Bersaing 

33 

3 2011 Model Pengelolaan Kali Brantas 

Berbasis  Collaboration Partnership 

sebagai Upaya Mewujudkan  

UMM 6 



Feasibility Life di Kota Malang   

4 2011 Elaborasi Model Citizen Control 

dalam Politik Tata Ruang Kota 

Malang 

DIKTI: 

Fundamental 

37 

5 2012 Elaborasi Model Citizen Control 

dalam Politik Tata Ruang Kota 

Malang 

DIKTI: 

Fundamental 

32,5 

6 2013 Model Collaboration Partnership 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Daerah Aliran Sungai untuk 

Keberlanjutan Sungai Strategis 

Nasional (Studi di DAS Brantas Jawa 

Timur) 

DIKTI: 

STRANAS 

77,5 

7 2014 Model Collaboration Partnership 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Daerah Aliran Sungai untuk 

Keberlanjutan Sungai Strategis 

Nasional (Studi di DAS Brantas Jawa 

Timur) 

DIKTI: 

STRANAS 

37 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul  Pendanaan 

  Pengabdian Kepada Masyarakat  Sumber Dana Jml (Juta Rp) 

1 2008 Pelatihan Peningkatan Kapasitas 

Kepemimpinan Perempuan bagi 

Pengurus Pimpinan Ranting Aisyiyah 

di Lingkungan Pimpinan Cabang 

Aisyiyah Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang  

UMM 6 

2 2009 Pemberdayaan POS ( Paguyuban 

Orang Tua Siswa) TK ABA 04 Princi 

sebagai Media Komonikasi 

Perlindungan Anak Berdasarkan UU 

UMM 7,5 



No. 23 Tahun 2002 

 

3 2010 Pemberdayaan Guru TK dan Orang 

Tua melalui Pembentukan Parenting 

Club untuk Mewujudkan Komunikasi 

Partisipatif  

UMM 7,5 

4 2011 Perintisan Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat ‘Aisyiyah Dau Malang 

UMM 9 

5 2012 IbM bagi PKBM UMM 9 

6 2013 IbM bagi PKBM DIKTI: IbM 40 

7 2014 Ibm Usaha Mikro Yogurt UMM 10 

 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah  Volume/ 

Nomor/Tahun 

Nama Jurnal 

1 Kebijakan Tata Ruang Kota dalam 

Penyediaan dan Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau   

Vol 2. No. 2 Oktober 

2009 

Jurnal Stratejik, 

Jurnal Administrasi 

Indonesia 

 

 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 

5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 

Judul Artikel Ilmiah  Waktu dan Tempat 

1 

Orasi Ilmiah 

Reformasi Administrasi Publik-

Birokrasi dan Penentuan Pilihan 

Kebijakan Publik 

2008, UMM 

2 Workshop DPRD Kota 

Malang 

 

Tugas Badan Musyawarah DPRD 21 Oktober 2010, 

DPRD Kota Malang 

3 Seminar Nasional 

“Peluang dan Tantangan 

Pemekaran Wilayah 

Peran Elit dan Massa Dalam 

Kebijakan Pemekaran Wilayah 

 

1 Mei 2010, Dompu 

NTB 



Pulau Sumbawa” 

4 Seminar Anti Korupsi 

UMM-UNODC 
Citizen Power dan Korupsi di Sektor 

Kebijakan Publik Daerah 

31 Mei 2010, UMM 

5 International Seminar: 

Globalization: Social 

Cost and Benefit for the 

Third World 

Spatial Urban Policy and 

Globalization 

Universitas Sebelas 

Maret Solo  9 

Februari 2010 

6 International  Seminar 

The Implementationof 

Citizen’s Constitutional 

Rights in Democratic 

System 

Livable City Right and Citizen Control 

of Spatial Planning 

3 Oktober 2011, 

Universitas Sebelas 

Maret Solo  

7 Third Internatonal 

Confereence on Public 

Organization 

(ICONPO): The New 

Phenomena of Public 

Administration in Asian 

Countries 

Citizen Control Based On 

Competency: Collaboration on 

Struntures and Cultures Towards 

Urban Spatial Politics 

21 Februari 2013 

 

 

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Jumlah 

Halaman 

Tahun Penerbit 

1 Globalization: Social Cost 

and Benefit for the Third 

World (kontributor) 

426 2010 UNS Press 

2 Mozaik Pemikiran 

Demokrasi Indonesia, Satu 

Kemasan Banyak Rasa 

(kontributor) 

278 2010 

Buku Litera dan 

FISIP UMM 

3 Percikan Pemikiran tentang 

Sosiologi Politik, 

195 2010 UMM Press 



Kontributor (kontributor) 

4 Demokrasi, Civil Society, 

dan Globalisasi 

(kontributor) 

236 2011 
Buku Litera dan 

FISIP UMM 

5 The Implementationof 

Citizen’s Constitutional 

Rights in Democratic 

System (kontributor) 

163 2011 UNS Press 

6 Catatan Politik di Tahun 

Politik 

112 1014 Ilmu 

Pemerintahan 

UMM dan Buku 

Litera 



 



A. Identitas Diri 

1 Nama  Dr. Sulardi, SH., Msi                

2 Jabatan Fungsional  Lektor Kepala 

3. Jabatan Struktural  ----- 

4. NIP 19640712 299002 1 001 

5. NIDN 0012076402 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Magelang, 12 Juli 1964 

7. Alamat Rumah Jl. Panglima Sudirman VIII/3 

Pasuruan  

8. No. Telp./HP 0343 42118 / 081331924 

9. Alamat Kantor Jl Raya Tlogomas 246 Malang 

10 No Telp/Fax 0341 464 318 /0341 460782 

11. Alamat Email sulardi1207@yahoo.co.id 

12 Lulusan yang dihasilkan  S1 =20, S2 =3 

13 Mata Kuliah yang Diampu  1. Ilmu Negara 

2. Hukum Tata Negara 

3. MPH 

4. Hk.Lembaga Negara 

5. Sejarah Hukum 

6. Hukum Konstitusi 

 

 

B. Riwayat Pendidikan  

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan Tinggi  Universitas Sebelas 

Maret  Surakarta 

Universitas Gadjah 

Mada  Yogyakarta 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

 

Bidang Ilmu Hukum Tata Negara 

 

Sosiologi Ilmu Hukum 

Tahun Masuk- Lulus 1984-1989 

 

1994-1997 2005-2011 

Judul 

Skripsi/Thesis/Disertasi 

Pengelolaan Pajak 

Reklame di Pemerintah 

Profil Prostitusi 

Jalanan Di Kota 

Rekonstruksi 

Sistem 



Daerah II Kota 

Magelang 

Pasuruan Pemerintahan 

Presidensiil 

Berdasar UUD 

Negara RI tahun 

1945 Menuju 

Sistem 

Pemerintahan 

Presidensiil Murni 

 

Nama Pembimbing / 

Promotor 

Surowo Haryono, SH Prof. Nasikun dan 

Prof .Dr. Heru 

Nugroho 

Proh .Dr. Moh    

Mahfud MD, SH., 

Msi Co. Prof. Dr 

Arief Hidayat. 

 

C. Pengalaman Penelitian  

No. Tahun Judul Sumber Jumlah (Rupiah) 

1 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Secara Langsung oleh Rakyat  (Sebuah 

upaya mengurangi money politic dan 

menggeser pertanggungjawaban kepala 

daerah) 

Dikti 

 ( Dosen Muda)  

6.000.0000 

2 2007 Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah 

dalam Rangka Penguatan  Lembaga 

Legislatif Bikameral 

 

DPP UMM 3.000.000 

3. 2007 Penelitian Tentang Putusan Hakim PT 

Jawa Timur. 

 

Komisi Yudisial 40.000.000 

4. 2008 Dinamika Politik Hukum Pemilihan 

Kepala Daerah 

 

DPP UMM 3.000.000 

5 2009 Rekonstruksi Pemerintahan Desa 

 

PP Otoda FH 

Unibraw 

-------------------- 

6. 2009 Penelitian  Tentang Putusan Hakim Komisi 14.000.000 



Pemberantasan 

Korupsi 

 

7. 2010 Penelitian Tentang Putusan Hakim No 

77/Pid B/PN/Wonosobo  

 

Komisi Yudisial  

8. 2011 Penelitian Tentang  “Mencari Hakim 

Berintegritas Untuk Reformasi 

Peradilan.” 

 

Komisi Yudisial 90.000.000 

9. 2011 Rekonstruksi Sistem Pemerintahan 

Presidensiil Menuju Sistem 

Pemerintahan Presidensiil Murni 

Internal 50.000.000 

10 2013 Model Colabaration Partnership 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

daerah Aliran Sungai  

Dikti  70.000.000 

11 2014 Rekonstruksi Regulasi Pemilihan 

Kepala Daerah Menuju Pemilihan 

Kepala Daerah yang Demokratis dan 

Aspiratif 

Dikti  120.000.000 

 

 

 

 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat  

No. Tahun Judul Sumber Jumlah (Rupiah) 

1. 2010 

 

 

 

Pemateri  Penyuluhan Hukum Melalui 

Obrolan Konstitusi  dengan Tema “ Peran 

Partai Politik dalam Mempersiapkan 

Calon Kepala Daerah”  pada tanggal  16 

Januari 2010 

Mahkamah 

Konstitusi 

 

2.000.000 



2. 

 

2010 

 

 

Pemateri  Penyuluhan Hukum Melalui 

Obrolan Konstitusi  dengan Tema 

“Sosialisasi Pencegahan dan Penyelesaian 

Kekerasan dalam Rumah Tangga” di 

Radio Problolinggo, pada tanggal 4 April 

2010 

DPP UMM 

 

 

3.000.000 

3. 2010 Pemateri  Penyuluhan Hukum Melalui 

Obrolan Seputar Hukum  dengan Tema 

“Menggagas Pengadilan Khusus Pemilu”  

di Radio Tidar Sakti Batu,  pada tanggal 4 

April 2010 

FH UMM 500.000 

4. 2011 Memberikan Bantuan hukum pada Warga 

Kabupaten Malang di Pos Bakum PA 

Malang, 16 Januari 2011 

FH UMM 750.000 

5. 2012 Pemateri  Penyuluhan Hukum Melalui 

Obrolan Sputar Hukum dengan Tema “ 

Keadilan di Masyarakat”  di Radio Tidar 

Sakti Batu,  pada tanggal 16 Januari 2010 

FH.UMM 500.000 

6. 2012 Pemateri Bimbingan Teknis dengan Tema 

“Kegiatan Penguatan Kapasitas Badan 

Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo 

dalam Rangka Penyusunan Rencana 

Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) 

Tahun 2013”, di Hotel Gajah Mada Jl. Dr. 

Cipto No. 7 Malang, pada tanggal 30 

November – 2 Desember 2012 

 

DPPM 

UMM 

 

7. 2012 Pemateri Bimbingan Teknis dengan Tema 

“Peranan Pansus dalam Rangka 

Penajaman Rancangan Perda Inisiatif”, di 

Hotel Oaval Surabaya, pada tanggal 13 – 

15 Desember 2012 

 

DPPM 

UMM 

 

8. 2012 Pemateri Bimbingan Teknis dengan Tema DPPM  



“Komisi DPRD Kabupaten Probolinggo 

dalam Rangka Evaluasi Kinerja”, di Hotel 

Aria Gajayana Malang, pada tanggal 26 – 

28 Desember 2012 

UMM 

 

E. Pengalaman Penulisan Karya Ilmiah dalam Jurnal 

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 

1. Mahkamah Konstitusi , Sebagai 

Pengawal Konstitusi dan Hakim 

Antara  Atas Pemberhentian Presiden  

dan/atau Wakil Presiden 

Vol. 1 No. 2/2006 Jurnal Hukum , Khaita 

Ummah.Program 

Magister Ilmu Hukum 

Unissula Semarang. 

 

2. Antara Kebebasan Mencari Nafkah 

dan  Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia  di Luar Negeri , (Analisis 

Putusan Mahkamah Konstitusi  

No.028-029/PUU-IV/2006) 

 

Vol. 4 No. 2/2007 Jurnal Mahkamah 

Konstitusi, Mahkamah 

Konstitusi 

3. Memahami UUD 1945 dalam Realita 

Ketatanegaraan Indonesia. 

 

Vol. 15 No. 1/2007 Jurnal Ilmu Hukum 

Legality, Fakultas 

Hukum Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

4. Dinamika Demokratisasi dalam 

Pemilukada dan Dilema Calon 

Perseorangan. 

 

Vol. 1 No. 1/2008 Jurnal Konstitusi, Pusat 

Studi Konstitusi, FH 

UMM 

5 Pertautan Antara Negara 

Kesejahteraan dan Kesejahteraan 

Rakyat Indonesia: Penguiatan 

Tuntutan Hukum Atas Tak 

terselenggaranya Hak Ekonomi Sosial 

dan Budaya. 

 

Vol. 3 No. 2/2009 Jurnal Transisi 



6. Penguatan Budaya nasional dalam 

Situasi Krisis Budaya. 

 

Vol. 2 No. 1/2009 Bestari, Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

7. Presidensiil dalam Sistem Multi Partai. Vol. 3 No. 2/2010 Jurnal Konstitusi, Pusat 

Studi Konstitusi, 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

8. Rekonstruksi Sistem Pemerintahan 

Presidensiil Berdasar Undang-Undang 

Dasar 1945 Menuju Sistem 

Pemerintahan Presidensiil Murni. 

 

Vol. 9 No. 3/2012 Jurnal Konstitusi, 

Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia. 

9. Dinamika Pengisian Jabatan Presiden 

dan Pemberhentian Presiden dan 

Wakil Presiden di Indonesia 

 

Vol. 1 No. 1/2012 Jurnal Konstitusi, Pusat 

Studi Konstitusi, FH 

UMM 

10 Mewujudkan Cheks and balances 

dalam Penyusunan Undang-Undang 

Jilid 42 No 2 April 2013 Jurnal Masalah – 

masalah Hukum  Undip 

Semarang 

11 Rekonstruksi Kedudukan DPD dan 

DPR menuju Lembaga Legialatif 

Bikameral yang Setara 

Jurnal Media Hukum, 

Vol.9 No 1 Juni 2012  

FH UMY Yogyakarta 

12 Problema Ketetapan MPR Pasca 

Reformasi dan Setelah Terbitnya UU 

No 12 tahun 2011 

Jurnal Konstitusi  vol II 

No 1, September 2013 

Kerjama FH UMM 

dengan Mahkamah 

Konstitusi RI. 

 

F. Pengalaman Penulisan Artikel di Media Massa 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Media Massa Edisi / Tanggal 

1. Problem Hukum Pilkada Harian Kompas 10 Januari 2007 

2. PP 27/2006 Kehilangan Roh 

Keadialan 

Harian Kompas 1 Februari 2007 



3. Menunggu Kiprah DPD Jatim  Harian Kompas 27 Februari 2007 

4. Hubungan Gubernur dan Wakil 

Gubernur 

Harian Jawa Pos 12 Februari 2007 

5. DPD : Aksesoris Demokrasi dalam 

Konstitusi Indonesia 

Majalah Konstitusi Edisi : 20 Agustus-

September 2007 

6. Penggusuran PKL dan Hak Ekosob Harian Kompas 10 Oktober 2007 

7. Peluang Calon Perseorangan dalam 

Pilkada Jatim 

Harian Surya 24 Januari 2008 

8. Saat Melawan Bangsa Sendiri Harian Kompas 28  Juni 2008 

9. Negara Tidak Melayani Rakyatnya Harian Kompas 26 Agustus 2008 

10. Mengingat Tragedi Zakat Pasuruan Harian Surya 27 Agustus 2009 

11. Rededsain Indonesia melalui UUD 

baru 

Harian Solo pos 15 September 2008 

12. Antusiasme Elit Politik VS 

Kejenuhan Warga 

Harian Solo pos 20 Oktober 2008 

13. Menagih Janji “APDB Untuk 

Rakyat” 

Harian Kompas 12 Februari 2009 

14. Pilpres Tanpa Siapa Siapa Harian Surya 1 Maret 2009 

15. Saatnya Rakyat Bertanya Harian Surya 8 Juli 2009 

16. Menolak Karya Ilmiah sebagai 

Syarat Kelulusan Sarjana 

Tabloid Bestari Edisi : Februari 2012 

17. Seeking Justice  Koruptor Koran Republika 10 April 2012 

18. Problem Besar Indonesia Koran Republika 19 April 2012 

19. Meningkatnya Volume Kenaraan 

Bermotor di Malang 

Tabloid Bestari Edisi : April 2012 

20. Mentahnya sistem Presidensiil Harian Jawa Pos 27 April 2012 

21. Waras di Jaman Edan Koran Republika 16 April 2012 

22 Pancasila : Maih Saktikah  Koran Republika 1 Oktober 2012 

23 Jakarta Bukan Solo  Koran Republika  19 Mei 2012 



24 Mecabut Grasi dari Hak Prerogratif Koran Republika 19 November 2012 

25. .Korupsi Itu Bencana Nasional Bestari Edisi Januari 2013 

26. Lilin Kecil diantara Kegelapan 

Bangsa 

 

Radar Surabaya 13 Maret 2012 

27. Mencari Pemimpin Majalah Matan Edisi Maret 2013 

28. Negara Minus Pemimpin Harian Bhirawa 19 Maret 2013 

 

 

G. Pengalaman Menyampaikan Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah  

No Nama Seminar Judul Artikel Waktu dan Tempat 

1. Konferensi Nasional, Politik, Hukum 

dan Kekuasaan 

Politik Hukum dalam 

Pemilihan Kepala 

Daerah 

31 Oktober 2007, FH 

Universitas 

Sugijaparanoto 

Semarang 

 

2. Seminar Internasional Exploring Indonesian  

Legal and Political 

Structur To Reduce 

Corruption. 

 

14 Desember 2008. 

MIAS, Australia 

Selatan , Adelaide, 

3. Expet Meeting Kajian Terhadap  

Amandemen UUD 

1945 

 

18-19 Nov 2009, KHN 

Jakarta. 

4. Seminar Nasional dan Refleksi Akhir 

Tahun  

Sistem Presidensiil 

dan Sistem Multi 

Partai 

 

27-29 Desember 20. 

Jember, Assosiasi 

Pengajar HTN HAN 

Jawa Timur 

5. Expert Meeting Hubungan 

Kewenangan Kepala 

Daerah dan Wakil 

Kerpala Daerah 

 

15 April 2011, Fakultas 

Hukum , Universitas 

Brawijaya 



6.  Bimtek DPRD Gresik  Mewaspadai Korupsi 

dalam penyusunan 

APBD  

 

22 Februari 2012, 

Malang 

7. Sosialisasi pada Badan Karantina 

Departemen Pertanian 

Pemahaman Hukum 

bagi Aparat Hukum 

 

9 Maret 2012. Batu 

Jawa Timur 

8. Seminar Nasional  Kita Vs Korupsi 

 

Pukash, dan KPK  

11 Juni 2012, Malang 

9. Lokakarya  Kedududkan Tap MPR 

dalam UU No 12 

tahun 2011 

 

MPR RI bekerjsama 

dengan PP Otoda 

10 Agustus 2012, 

Malang 

11 Konferensi Negara Hukum 2012 Konferensi dan Dialog 

Nasional Negara 

Hukum Indonesia 

 

9 – 10 Oktober 2012 

Jakarta 

12 Seminar Nasional dan Refleksi Akhir 

Tahun 2012 Assosiasi HTN Jawa Timur  

Membumikan Nilai-

Nilai Pancasila sebagai 

Pedoman Pemimpin 

Nasional 

3-4 Desember 2012 

12 Seminar Nasional  Harmonisasi 

Perundang-undangan 

12 Desember 2012 

PUKAS, Fakultas 

Hukum Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

13. Bintek DPRD Kabupaten Probolinggo Penyusunan Naskah 

Akademik dan Perda  

 

22 Desember 2012 

14 Sosialisasi KPU Kabupaten Malang Partisipasi Masyarakat 

dalam Pemilihan 

Umum 

 

14 Februari 2013 

Malang 



15 Konferensi Nasional Filsafat Huikum 

ke3 ,  ASOSIASI FILASAFAT 

HUKUM INDONESIA (ASFI) 

Keadilan Hukum 

model Seeking Justice 

15 Juni 2013 Surabaya 

15 Seminar Kebangsaan , Stain Pekalongan 

Jawa Tengah  

Re-Enterpretasi Nilai-

nilai 4 Pilar 

Kebangsaan dalam 

Rangka 

Menumbuhkan 

Semangat 

Nasionalisme 

Kehidupan Bernegra” 

dalam kegiatan 

“ STAIN Pekalongan 

Sharia Veteran Fair 

2013” 

2 Desember 2013, 

Peakalongan  

16 Refleksi Akhir Tahun Keburaman 

Penegakan Hukum di Indonesia  

Arah Perubahan UUD 

kelima Menuju Negara 

Hukum yang 

bermartabat  

5 Desember 2013, 

Malang 

17 Musyawarah Nasional BEM SI ke VII 

tahun 2014 Politekniuk Negeri Malang 

Seminar Nasional  6 Januari 2014 

 Edukasi KPUD Kabupaten Malang Pendidikan Pemilih 

Pemula, Wanita dan 

kalangan agama 

 

25 November 2013, 

Malang 

 

H. Penulisan dalam Penulisan Buku 

No Judul Buku Tahun  Jumlah Halaman  Penerbit 

1. Hukum Politik dan Kekuasaan 

(Tim Penulis ) 

2007 200 FH Unika 

Sogojapranata 

Semarang 

 

2. Reformasi Hukum 

Rekonstruksi 

2009 195 Instran, Malang 



Kedaulatan Rakyat dalam 

Membangun Demokrasi  

 

3. Menuju Sistem Pemerintahan 

Presidensiil Murni  

 

2012 190 Setara Press 

Malang, ISBN : 

978 602-99833-

9-5 

4 Negata Hukum Yang 

Bermartabat ( Tim Penulis )  

 

2013 390 Setara Press,  

Malang 

ISBN 978-602-

17091-5-3 

 



I.  Pengalaman Memperoleh HKI   

 

 

 

Lampiran Biodata Anggota Peneliti 2 

H. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  Ir. Sunarto, MT                                                  L 

2 Jabatan Fungsional  Lektor 



3 Jabatan Struktural  - 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya  19621203 199003 1 003 

5 NIDN  003126202 

6 Tempat dan Tanggal Lahir  Temanggung, 3 Desember 1962 

7 Alamat Rumah  Perum. Bumiasri Sengkaling BB – 03 Mulyoagung, 

Dau, Malang 65151 

8 Nomor Telepon/Faks/ HP  0341 460721 / 08125259636 

9 Alamat Kantor  Fak. Teknik Jurusan Teknik Sipil, Jl. Raya Tlogomas 

246 Malang 65144 

10 Nomor Telepon/Faks  0341 464318 Ext. 130 

11 Alamat e-mail  narto@umm.ac.id 

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan  S-1= 140 orang; S-2= - Orang; S-3= - Orang  

13 Mata Kuliah yg Diampu  5. Mekanika Tanah I 

  6. Mekanika Tanah II 

  7. Teknik pondasi 

  8. Teknik Lingkungan 

 

I.  Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi  

Universitas Diponegoro 

Semarang 

Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember 

Surabaya 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Bidang Ilmu  Teknik Sipil Geologi Teknik Ilmu Lingkungan 

Tahun Masuk-Lulus  1981-1988 1996-1999 2009 

JudulSkripsi/Thesis/

Disertasi  

Perencanaan Gedung 

Auditorium UNDIP 

Pengaruh 

Pengembangan Pada 

Tanah Dengan Sifat 

Kembang Susut 

Yang Tinggi 

Terhadap Kokoh 

Tekannya 

Jejak Karbon 

Pengelolaan 

Sampah di Kota 

Malang Berbasis 

Pengolahan Dengan 

Analisis Daur Hidup 

Nama Pembimbing/ 

Promotor  

 

Ir. Han Aylie, M.Sc Ir. Indrasurya B. 

Mochtar, Ph.D 

Prof. Sudharto P. 

Hadi, Ph.D 

Prof. Dr. Ir. 



Purwanto, DEA 

 

J. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

   Sumber Dana Jml (Juta Rp) 

1 2007 Penggunaan Batu Bulat dan Batu 

Pecah Fraksi Kasar Sebagai Alternatif 

Agregat Kasar Pada LASTON 

UMM 3,87 

2 2009 Potensi Reduksi Volume Sampah di 

TPS Kota Malang 

UMM 3,82 

3 2009 Model Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau Publik Berbasis Demokratisasi 

Peran Aktor Sebagai Upaya 

Mewujudkan Kota Berkelanjutan di 

Malang 

Hibah Bersaing 42,5 

4 2010 Model Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau Publik Berbasis Demokratisasi 

Peran Aktor Sebagai Upaya 

Mewujudkan Kota Berkelanjutan di 

Malang 

Hibah Bersaing 33 

5 2012 Evaluasi Jembatan dan Plengsengan di 

Lingkungan UMM 

UMM 20 

6 2012 Evaluasi Struktur Gedung Rumah 

Sakit Pendidikan UMM 

UMM 15 

7 2013 Model Collaboration Partnership 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Daerah Aliran Sungai Untuk 

Keberlanjutan Sungai Strategis 

Nasional (Studi di DAS Brantas Jawa 

Timur) 

Stranas 77,5 

7 2014 Model Collaboration Partnership 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Daerah Aliran Sungai Untuk 

Keberlanjutan Sungai Strategis 

Stranas 37 



Nasional (Studi di DAS Brantas Jawa 

Timur) 

 

 

K. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul  Pendanaan 

  Pengabdian Kepada Masyarakat  Sumber Dana Jml (Juta Rp) 

1 2008 Penerapan Turbin Propeler Pico Hydro 

750 W Untuk Memenuhi Kebutuhan 

Listrik Dusun Dawuhan Tegalgondo 

Malang 

UMM 5,635 

2 2009 Memasyarakatkan Komposter Skala 

Rumah Tangga Untuk Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat Pada Reduksi 

Emisi Gas Rumah Kaca 

UMM 7,5 

3 2008 -

2009 

Pembangunan Gedung SD dan SMP 

Muhammadiyah Dau 

UMM 4,025 

4 2012 Perencanaan Pondok Pesantren Al 

Muttaqin Kesamben Blitar 

UMM 50 

 

L. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah  Volume/ 

Nomor/Tahun 

Nama Jurnal 

1 Pendekatan Daur Hidup Untuk Menaksir 

Jejak Karbon Pengolahan Sampah di TPS 

Gadang Malang 

Maret 2012 (Siap 

dicetak) 

Lingkungan Tropis 

 

 

 

M. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 

5 Tahun Terakhir 

No. Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 

Judul Artikel Ilmiah  Waktu dan 

Tempat 

1 Seminar Nasional Landfill Methane Gas as a Renewable Polinema Malang, 



Energi Alternatif 

“Potensi Kekayaan 

Alam Indonesia Sebagai 

Sumber Energi 

Alternatif” 

Energy for Power Plant 16 Februari 2008 

2 Seminar dan Lokakarya 

Energi dan Lingkungan 

Pengembangan PLTMH Dengan 

Memanfaatkan Potensi Saluran Irigasi 

(Studi Kasus Pengembangan PLTMH 

UMM) 

Program Magister 

Teknik Lingkungan 

Universitas 

Diponegoro, 

Semarang, 22-23  

April 2008 

3 International Research 

Seminar and Exhibition 

Renewable Energy for Power Plant 

from Landfill Methane Gas 

Univ. 

Muhammadiyah 

Malang, 7-8 

November 2008 

4 International Research 

Seminar and Exhibition 

Development of Micro-Hydro Power 

Generation Utilizing the Irrigation 

Channel of Sengkaling 

Univ. 

Muhammadiyah 

Malang, 7-8 

November 2008 

5 Seminar Nasional 

”Meningkatkan Peran 

Penelitian Lingkungan 

Dalam Rangka 

Mewujudkan 

Pembangunan 

Berkelanjutan” 

Pemilahan dan Pengomposan Sampah 

di TPS Malabar Malang dan 

Pengaruhnya Terhadap Emisi Gas 

Rumah Kaca 

 

 

UNDIP Semarang 

9-10 Juni 2010 

6 International Seminar 

On Biotechnology 2010  

Processing of Municipal Solid Waste 

in Temporaly Disposal Site as The 

Main System to Reduce Green House 

Gases (Case Study at TPS Tlogomas 

Malang) 

Univ. 

Muhammadiyah 

Malang, 28 – 19 Juli 

2010  

7 Seminar Nasional VII – 

IATPI Penelitian 

Masalah Lingkungan di 

Indonesia dan Seminar 

Pendekatan daur hidup untuk menaksir 

jejak karbon pengolahan sampah di 

TPS gadang malang 

Jurusan Teknik 

Lingkungan Institut 

Teknologi Sepuluh 

November (ITS), 22 



Nasional VIII – ITS 

“Teknologi Lingkungan 

Untuk Mengatasi 

Permasalahan 

Lingkungan di Negara 

Tropis” 

Juni 2011 

8 Forum Fasilitasi 

Pengelolaan Sampah 

Berbasis Masyarakat 

Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor 

Persampahan dan Upaya 

Penurunannya Melalui Pengolahan 

Sampah di Tempat Pengumpulannya 

Program MIL 

UNDIP, 2 Juli 2011 

9 Seminar International 

APLAS BALI 2012 

The Role of Waste Processing At TPS 

on the Reducing of Carbon Footprint 

of Waste Management in Malang 

Sanur, Bali, 8 – 11 

Oktober 2012 

10 Seminar Nasional 

Pengelolaan SDA dan 

Lingkungan 

Pengelolaan Sampah di TPS Tlogomas 

Malang Untuk Mereduksi Jejak 

Karbon 

PSIL Undip 

Semarang, 27 

Agustus 2013 

 

N. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Jumlah 

Halaman 

Tahun Penerbit 

1 Pengelolaan Sampah 

(Diktat Kuliah) 

420 2008 CEERD UMM 

 

O. Pengalaman Perolehan HKiDalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

P. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

Q. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 



No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

    

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai  

 

 

 

Lampiran 2. Organisasi Tim Peneliti 

No. Nama/NIDN Insitusi Asal Bidang Ilmu Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1 Dr. Tri Sulistyaningsih, 

M.Si/0022066401 

Ilmu 

Pemerintahan 

UMM 

Ilmu Politik/ 

Urban 

Politics 

9 Bertanggung Jawab 

berlangsungnya 

penelitian, turun 

lapang penyusunan  

konsep dan proposal 

– laporan, analisis 

perspektif politik 

2 Dr. Sulardi, SH., M.Si./ FH UMM Ilmu Hukum/ 9 Perijinan, 



0012076402 Hukum Tata 

Negara 

membangun 

jaringan, turun 

lapang penyusunan 

laporan perspektif 

hukum. 

3 Ir. Sunarto, MT. DS, 

M.Si./003126202 

FT UMM Teknik/ 

Teknik 

Lingkungan 

9 Observasi fisik dan 

Analisis hasil secara 

teknis dari perspektif 

teknis lingkungan 

 

 

Lampiran 3. Justifikasi Anggaran 

LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN TAHUN I  (2015) 

 

1. Honor Kegiatan 

 

No Tim Peneliti Org 
Mg/ 

Bln 

 Bulan 

Kerja  

 Jam/ 

Minggu  

 Tarif/Jam 

(Rp)  
 Total (Rp)  

1 Honor Ketua 1 4 10.00  9.00  50,000.00  18,000,000.00  

2 Honor Anggota 2 4 10.00  9.00  40,000.00  28,800,000.00  

3 Honor Pembantu Lapangan 2 4 5.00  9.00  20,000.00   7,200,000.00  

4 Honorarium Penyuluh 2 4 5.00  4.00  15,000.00   2,400,000.00  

            Sub Total  56,400,000.00  

 

2. Bahan Habis Pakai 

 

No Item BahanuRAIAN Jml Satuan 
 Harga 

Satuan (Rp.)  

 Jumlah Harga 

(Rp.)  

A. Alat Tulis Kantor (ATK)         

1 Meterai 20 BUAH 6,000.00  120,000.00  

2 Odner 20 BUAH 20,500.00  410,000.00  

3 Binder dan buku catatan lapang 5 Paket 125,000.00  625,000.00  

4 Kertas HVS A4 10 RIM 34,000.00  340,000.00  

5 Flash Disk 8 GB 5 BUAH 75,000.00  375,000.00  



6 Printer 1 BUAH 704,227.00  850,000.00  

7 Map jala  dan kertas dan papan dada 5 PKT 51,000.00  255,000.00  

8 Tinta printer 6 BUAH 187,000.00  1,122,000.00  

          

B Pelaporan         

1 Foto copy jilid lap kemajuan 7 EKS 55,000.00  385,000.00  

2 Buku Referensi 20 BUAH 150,000.00  3,000,000.00  

3 Foto copy jilid jurnal & data sekunder 15 BUAH 65,000.00  975,000.00  

4 Foto copy jilid lap akhir 7 EKS 80,000.00  560,000.00  

            

C Observasi Lapang         

1 Voucher pulsa tim & pembantu peneliti       50  OB 200,000.00  10,000,000.00  

2 Konsumsi rapat koordinasi tim + mitra       20  Orang/Kali 47,000.00  940,000.00  

3 Cindera mata         5  Paket 500,000.00  2,500,000.00  

4 

Konsumsi & penambah daya tahan tubuh 

tim penelitian lapangan tim penelitian       62  OH 38,000.00  2,356,000.00  

5 

Konsumsi & penambah daya tahan tubuh 

pembantu penelitian lapangan       24  OH 38,000.00  912,000.00  

            

D 

Penguatan Lembaga & Perintisan 

Usaha         

1 ATK 10 Paket 500,000.00  5,000,000.00  

2 Komputer Laptop 2 Unit 6,000,000.00  12,000,000.00  

3 Bibit Buah Jambu Merah 50 cm 565 Batang 20,000.00  11,300,000.00  

4 Bibit Buah Kopi Arabika 50 cm 300 Batang 5,000.00  1,500,000.00  

5 Pupuk 200 Karung 11,000.00  2,200,000.00  

         Sub Total  57,725,000.00  

 

 

3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 

 



No Item Bahan Vol Satuan 
 Harga Satuan 

(Rp.)  
 Total (Rp.)  

1 Pajak PPN & PPh21 1 LS 22,000,000.00  22,000,000.00  

2 Rapat koordinasi tim penelitian 18 OK 250,000.00  4,500,000.00  

3 Pembinaan & administrasi penelitian 1 OK 1,500,000.00  1,500,000.00  

         Sub Total  28,000,000.00  

 

 

4. Perjalanan 

 

No Uraian Jml Satuan 
 Harga Satuan 

(Rp.)  

 Jumlah Harga 

(Rp.)  

1 Transportasi luar kota anggota tim       60  OK 410,000.00  24,600,000.00  

2 Transportasi luar kota pembantu lapangan       24  OK 410,000.00  9,840,000.00  

3 Seminar hasil di Jakarta         4  OK 2,250,000.00  9,000,000.00  

4 Konsultasi dengan ahli         2  OK 1,820,000.00  3,640,000.00  

        Sub Total  47,080,000.00  

 

Jumlah anggaran penelitian tahap pertama Tahun Anggaran 2015 

Rp. 189.205.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) 

 



 

LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN TAHUN I I (2016) 

 

1. Honor Kegiatan 

 

No Tim Peneliti Org 
Mg/ 

Bln 

 Bulan 

Kerja  

 Jam/ 

Minggu  

 Tarif/Jam 

(Rp)  
 Total (Rp)  

1 Honor Ketua 1 4 10.00  9.00  50,000.00  18,000,000.00  

2 Honor Anggota 2 4 10.00  8.00  40,000.00  25,600,000.00  

3 Honor Pembantu Lapangan 2 4 5.00  8.00  20,000.00   6,400,000.00  

4 Honorarium Penyuluh 2 4 5.00  4.00  15,000.00   2,400,000.00  

            Sub Total  52,400,000.00  

 

2. Bahan Habis Pakai 

 

No Item BahanuRAIAN Jml Satuan 
 Harga 

Satuan (Rp.)  

 Jumlah Harga 

(Rp.)  

A. Alat Tulis Kantor (ATK)         

1 Meterai 20 BUAH 6,000.00  120,000.00  

2 Odner 20 BUAH 20,500.00  410,000.00  

3 Binder dan buku catatan lapang 5 Paket 125,000.00  625,000.00  

4 Kertas HVS A4 10 RIM 36,000.00  360,000.00  

5 Map jala  dan kertas dan papan dada 5 PKT 51,000.00  255,000.00  

6 Tinta printer 6 BUAH 187,000.00  1,122,000.00  

          

B Pelaporan         

1 Foto copy jilid lap kemajuan 7 EKS 55,000.00  385,000.00  

2 Buku Referensi 10 BUAH 150,000.00  1,500,000.00  

3 Foto copy jilid jurnal & data sekunder 15 BUAH 65,000.00  975,000.00  

4 Foto copy jilid lap akhir 7 EKS 80,000.00  560,000.00  

            

C Observasi Lapang         

1 Voucher pulsa tim & pembantu peneliti       50  OB 200,000.00  10,000,000.00  



2 Konsumsi rapat koordinasi tim + mitra       20  Orang/Kali 47,000.00  940,000.00  

3 Cindera mata         5  Paket 500,000.00  2,500,000.00  

4 

Konsumsi & penambah daya tahan tubuh 

tim penelitian lapangan tim penelitian       62  OH 38,000.00  2,356,000.00  

5 

Konsumsi & penambah daya tahan tubuh 

pembantu penelitian lapangan       24  OH 38,000.00  912,000.00  

            

D 

Penguatan Lembaga & Perintisan 

Usaha         

1 ATK 10 Paket 500,000.00  5,000,000.00  

2 Komputer Laptop 2 Unit 6,000,000.00  12,000,000.00  

3 Bibit Buah Jambu Merah 50 cm 440 Batang 20,000.00  8,800,000.00  

4 Bibit Buah Kopi Arabika 50 cm 350 Batang 5,000.00  1,750,000.00  

5 Pupuk 200 Karung 11,000.00  2,200,000.00  

         Sub Total  52,770,000.00  

 

3. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 

 

No Item Bahan Vol Satuan 
 Harga Satuan 

(Rp.)  
 Total (Rp.)  

1 Pajak PPN & PPh21 1 LS 20,000,000.00  20,000,000.00  

2 Rapat koordinasi tim penelitian 18 OK 250,000.00  4,500,000.00  

3 Pembinaan & administrasi penelitian 1 OK 1,500,000.00  1,500,000.00  

         Sub Total  26,000,000.00  

 

4. Perjalanan 

 

No Uraian Jml Satuan 
 Harga Satuan 

(Rp.)  

 Jumlah Harga 

(Rp.)  

1 Transportasi luar kota anggota tim       60  OK 410,000.00  24,600,000.00  

2 Transportasi luar kota pembantu lapangan       24  OK 410,000.00  9,840,000.00  

3 Seminar hasil di Jakarta         2  OK 2,250,000.00  4,500,000.00  



4 Konsultasi dengan ahli         2  OK 1,820,000.00  3,640,000.00  

        Sub Total  42,580,000.00  

 

Jumlah anggaran penelitian tahap pertama Tahun Anggaran 2016 

Rp. 173.750.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

 

 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti dan 

Anggota
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 ABSTRACT 
The background of this present research is the destruction happening to the DAS Brantas (the upper 
stream area of the Brantas river), and therefore the problem is as follow: how is to develop the 
conservation-based economic region of the DAS Brantas? A qualitative approach was employed.  
The  sources  of the primary data were the government of  Batu city, Yayasan Pusaka,  and the 
farmer group of “Petani Peduli DAS Brantas”, meanwhile the secondary data was in the form of 
documentation. The techniques of data collection were observations, interviews, and Focus Group 
Discussion (FGD). The result of the research showed  that  the development of the economic region 
of the DAS Brantas is through a structural, cultural, and technical approach. It is concluded that a 
synergy and  a networking reinforcement in the development of the upper stream area of the DAS 
Brantas are needed.  
 
Keywords: Conservation, DAS (Upper Stream Area), Development, Economic Region, Indonesia. 
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The economic condition of the people living along the DAS Brantas heavily influences the preservation 

and sustainability of the DAS Brantas. The people up to now have often been thinking that the water resources 
become economic commodity/goods to be exploited, so that this thought may cause the destruction of the 
conservation region in the upper stream area.  Some indications of the destruction in the upper stream area of 
the DAS Brantas are as follows: 1) increasing impacts of deforestration due to the changes of the forest into 
land for planting vegetables and the narrowing area of the river watershed; 2) increasing  land degradation due 
to  land technical processes ignoring the conservation principles; 3) high levels of erosion and sedimentation 
causing the river and the basin to be shallow; 4) flood happening in 2004 and the tendency of land slide  in 
surrounding areas; 5) the low concern of the people with the conservation; 6) no consistent strategic policies to 
solve the problems and 7) the short-term economic orientation which is more dominant than the awareness of 
ecological protection (Yayasan Pusaka, 2015).  

The destruction of the DAS Brantas would be more serious if no awareness arose to make some 
conservation. The destruction not only cause the destruction of the environment but also the degradation of the 



people’s socio-economic condition. Therefore, it is necessary to have a model of development of the upper 
course of the DAS Brantas as the economic region. 

 
LITERATURE REVIEW 
 

The term DAS, according to the 2012 Government Regulation No. 37 article 1 is a land area which is a 
unity with the river and its offsprings functioning to retain, to accomodate and to channel rain water to any 
lakes or the sea naturally, of which the boundary in the land is the topographic separator and the boundary in 
the sea up to the water area is  still influenced by the activities in the land.  The management of the DAS is 
human activities in  making use of the DAS resources intended to improve the people’s economic prosperity 
while still keeping the  preservation and the sustainability of the DAS (Sunaryo, et al., 2002).  

The present  research resulting  in the model of the development of Economic Region of the Upper Course 
of  the DAS Brantas through conservation gives great beneficials for the environmental preservation in the 
Upper Stream of the DAS Brantas and for the betterment of the people’s prosperity. The model as  the tropical 
fruit-based  economic region of the people would be very beneficial for: 

5. Stakeholders: the government, society, dan private sector in the development of the DAS Brantas  
for the people’s prosperity (Grindle, 1997; Graham, 1998). 

6. The conservation-based  development of the potency of the DAS Brantas  through tropical fruits. 
7. The economic improvement of the people through the  economic region referring to the potency 

of the DAS Brantas.  
8.   The social, cultural and institution development to promote the synergy between the preservation 

of the DAS Brantas and the development of the economic region of the people (Box, 1998). 
The problem arising in developing the economic region in theupper course of the  DAS Brantas not 

merely depends on the understanding  among the peopleliving around the forest in the  upper course of the 
DAS Brantas,  but is also determined by the structure. The  term structure in this present research means any 
policy or regulation made by the government institution. The legal umbrella is very vital for the  conservation 
of the DAS environment. Costanza et.al (2001) mentioned the importance of integrating the institutions, 
ecosystems and sustainability. The commitment of the stakeholder ‘government’ to take side on the 
conservation of the upper course of the DAS Brantas is a must. However in fact the government often has its 
own interest. Politically, in making any policies, the state tends to support bourgeois and capitalist groups, as a 
result it is more steered by the power of the capital owners. The governments’ taking side certainly cannot be 
avoided since  public policies are not in a zero domain,  but naturally a political process (Wahab, 2004). 

In making public policies,   the state takes side on certain classes. A question arises: to whom the state 
takes side? The state clearly takes side, no merely takes side, but it is a tool for any group dominant in the 
society. Marx proposes a theory, followed by other Marxist theories, that ”a state is merely a committee that 
manages the interest of the bourgeois as a whole” (Budiman,1996). The view is in line with the paradigm of the 
old public administration where power is mereley centred on the state. In this paradigm, state is a single actor 
dominating each decision or public policy chosen and as a result the position of citizens is heavily marginalized 
(Thoha, 2005). 

The synergity of  the economic development in the upper course of DAS Brantas should invole various 
parties such as the government, private and the people. The government  should make some modification by 
accommodating new actors namely civil society including the NGOs and Private sectors (Henderson and O.P. 
Dwivedi, 2001). 
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Fig. 1. (a) The Relation between Southern State and Society; (b)The Relation between Southern 
and Eastern States and Society 

 Figure  1(a) shows the more democratic government where there is balance among stakeholders. Figue 1 
(b) shos th relation between state and society is dominated by the government. But in conserving the upper 
course of DAS Brantas, the roles of the civil society are thought be high;  the NGOs play more roles in giving 
advocacy ad development/empowerment to the people around the forest. But theoretically, it is admitted that 
the  power holder in terms of the relation between state and civil society in developing countries  is still under 
the hand of the government. This also happens to the context of the conservation of the upper course of DAS 
Brantas, where the initiative to make some developments even comes from the society. This shows that the 
people’ s awareness has arisen to  make some preservation of the upper course of Brantas.  The important value 
of this present research is that there  are some efforts to empower the people living in the upper course of DAS 
Brantas based on the potency of the nature possessed. Empowerment has two meanings: first, to give power or 
authority and second, to give ability to or enable.  
 
CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH HYPOTHESES 

The objective of this present research is to identify the stakeholders’ understanding of the DAS Brantas as 
the people’s conservation- based economic region  and to develop a model of the synergy of the conservation-
based economic improvement of the people through among others the planting of tropical crops such as red 
guava and coffee and kesemek.   

The research problems are as follows: 
1) How is the stakeholders’ understanding of the conservation-based economic region along the DAS 

Brantas?  
2) Has the conservation-based economic  development along the DAS Brantas contributed to the local 

people’s economic  prosperity?  
3) What approach is appropriate with the conservation-based  economic development of the DAS 

Brantas?  

The development of the DAS Brantas and the improvement of the people’s economic condition is very 
important and relevant for any serious struggles through comprehensive, systematic and sustainable efforts 
(Atkinson, 1999). The development of such a synergy model is very vital to support the Indonesia economic 
acceleration and the preservation of the DAS Brantas.  Therefore, this present research would be focused on the 
concept of the development of the upper  course of the DAS Brantas based on the conservation in Batu city, 
East Java, Indonesia.  
 
RESEARCH METHODOLOGY 

This present research employed a qualitative approach using  the methods of data collection of direct 
observation in the research site and indepth interviews with the local government and the people. Before 
observations, the researchers contacted the key informants namely the chairs of Yayasan Pusaka and of 
Farmers’ Group Peduli Das Brantas.  Moreover, in order to obtain deeper and more focuced information, 
Focus Group Discussion (FGD) with the stakeholders of the Batu city government,  the people namely the 
Yayasan Pusaka and Kelopok Petani Peduli Das Brantas, and the academicians with environmental concern 
was employed.  therefore, the sample was purposively chosen on those possessing the characteristics namely 
those involved in the development of the upper course of DAS Brantas  either as the government,  farmers’ 
groups, or NGOs. The secondary data were collected through documentation techniques either from the 
government or the results of tracking made by the people. Data were descriptively and qualitatively analyzed 
(Miles and Huberman, 1984).   

In-depth interviews with the research subject namely the Batu government, the Chair of Yayasan 
Pusaka and the Chair of Farmers’ group Peduli DAS Brantas showed that they were willing to give 
open and deep information.  



 
 
RESULTS AND DATA  ANALYSIS 

The problem of the critical land along the DAS Brantas cannot be separated from the high increasing 
number of  the population which is not  balanced with high level of education and adequte availability of jobs. 
This condition may trigger the people along the DAS Brantas to clear away the forest, resulting in the 
degradation of the function of the upper course of the DAS Brantas as the area of conservation. The following 
will be discussed the stakeholders’ understanding and the development of the conservation-based economic 
region from the structural, cultural and  technical approach. 

The impact of  uncontrolled deforestration and land degradation in 2004 was the deluge happened on the 
upper course of  the Brantas river. The areas of residence and yard located on the 1,500 above the sea level 
covering some villages along the DAS Brantas in Batu city were heavily flooded. This never happened before, 
and as if the nature screamed to human beings not to ignore conservation activities around the areas. Such huge 
floods also happened in Pujon, Malang regency, near Batu city in 2010 and early 2014, even some persons died 
due to the floods.  
 (Graham,et.al.,1998). 

Structure: Policies That Are Not Take Sides the Critical Upper Course of DAS Brantas  

On the basis of Batu in Number (2008), Batu city possesses forest of about 11,227 hectares (56,40%) of 
the width of  the city itself, but in the 2010-2030 RTRW of Batu city, the width is merely 6,550,61 hectares.  
So, conservation should be seriously paid attention. The government and the people should be advocative to 
reinforce the conservation. 

Any policies on managing the upper course of the DAS Brantas with no taking sides on the critical 
condition in the area of Malang Raya may be considered from the followings items: 

 
7. The determination of the tourist objects in the southern area of Batu city (Batu and Junrejo sub-

districts) by changing the function of the areas in the slope of Pandeman mount  into the area of 
physical development as the center of touris destination.  

8. Giving permission for tourist resorts in the rea to make use of underground water wells that may 
directly give impact on the existence of the water debit of the peopleliving around the location  below 
the area. 

9. Malang Raya as the upper course of the Brantas river 
10. The implementation of the local autonomy as an effort to improve the people’s participation in the 

development has not been capable of realizing the environment-based economic improvement 
11. The Brantas river is the supplier of water for Surabaya and passess through 8 regences and 6 cities in 

East Java. The upper course of this river is located in Malang Raya, exactly frothe well spring in the 
area of Sumber Brantas village – Bumiaji sub-district – Batu city.  

12. Topographically, Bumiaji sub-district is the highest place in Batu city area with the width of 50 
hectares, occupied by 1500 persons most of which work in the agricultural sector (apple, vegetables, 
flowers). Located in the upper course of the Brantas river, Bumiaji has about 111 water springs, where 
upto now there are 57 springs left, 20 springs in Perhutani area, 37 springs spread  among the people’s 
land. 

 
Conservation of the Upper Course of DAS Brantas Using Hard Plants 

Any efforts to conserve the DAS Brantas made by various parties faced various hindrances. There are 
some indicators or weaknesses or social problems to manage the environment in the Upper Course of Subs-
DAS Brantas. The  existing problems are among others: 

5. Domination of economic orientation defeats ecology  
6. The environment action has not become sustainable agenda ((Ceremonial-Sporadis) 
7. People’s awareness on the conservation of forest and water is low 
8. The system of land and forest management is pro-conservation (non-environmentalist regulations) 
The problems of conservation in SubDAS Brantas and the management of forest in Bumiaji sub-district 

are based on the urgency and importance of the forest functions and also the water springs for not only the 
people in Bumiaji but also  in the whole people in East Java. Yayasan Pusaka and Kelompok Petani Pedulia 



DAS Brantas have started conservation by  planting hard plants. The plants chosen for the conservation are red 
guava, arrabica coffer and kesemek with the following reasons: 

4. They are fruits plants with economic  and conservational values  since the altitude (1,500 above sea 
level) and the soil condition are  appropriate  for the plants.  

5. Red Guava and Coffee plants  have the characteristics: easy  to care, low cost and relatively short life 
growth.    Kesemek  may be  put  in between the plants as the long term reinforcing plant.  

6. Eco-tourism, in the form of  red guava picking and the centre for coffee  may be developed, 
remembering the tourist potency in the area of  Batu city, especially the red guava has not been well 
developed yet.  

. The development of  the hard plants  by  Yayasan Pusaka in cooperation with the various institutions is 
presented in Table 1. 
 
Table 1. Development of Conservation Trees 
 

No Name- of Trees Number of 
Trees 

Percentage 

1 Red Guava  14.500 70,04 
2 Arabica Coffee    5.200 25,1 
3 Robusta Coffee       500 0.24 
4 Kesemek       500 0.24 
 Total   20.700 100 

 
Source: Yayasan Pusaka, 2015 

 
 Since the planting of hard plants was launched in 2011, the level of success has reached 90%. The 
total number of the hard plants planted as the result of conservation is 20.700 trees consisting of red guava, 
14.500 plants, Arrabica Coffee, 5,200, Robusta Coffee, 500 and Kesemek, 500 tress. The potency in planting  
the hard and roductive plants is high due to their stable price and relatively easy to market.  But, the number of 
farmers willing to cultivate the plants is still low. Therefore, it is necessary to make structural, cultural (people) 
and technical reinforcement (King, et al. 1998). 
 
Synergy of  Economic Development of the Area of the Upper Course of DAS Brantas 

First there were merely some people who Komunitas Petani Penyelamat Daerah Aliran Sungai 
(KPPDAS) Brantas (The Farmer Community for Saving the Upper Course of  DAS Brantas), but at present the 
members are 42 persons in 8 groups. Due to the demographic condition and the low level of education and  to 
the fertile land, most people choose the agricultural field to earn their living. Horticulture (vegetables, flowers 
and fruit) is really relied on by the people in Batu city, because the horticulture commodity has a very high 
economic value and this makes the people is very greedy of  “land”, each acre is made use  for  agricultural 
activities.  

Due to the hydrological, ecological and economical wide conflicts of interest happening in the upper 
course of DAS Brantas, a strategic treatment is very vital. The synergical efforts of conserving the vegetation 
are expected to be a strategic alternative for the conservational reinforcement and economic empowerment.  
 The  hard plants for conserving the DAS Brantas were choosen by the people. Apart from conflicts among 
the government elites, the fact  shows that the people  have capabilities in making rational choice. The people’s 
rational choice is seen from Table 2.  
 
                       Tabel 4. Ecomonic  Prospect of  Hard Plants Conservation 
 
 
  
 
 
 
 
  
  Source: Processed from the results of interviews with the Chair of Yayasan Pusaka, 
KPPDAS, and observations, 2015. 

No Instrument Potency 
1 Marketing Relatively easy 

marketing 
2 Price of Commodity Stable  price 
3 Crop Processing Directly sold or 

processed  
4 Market Potency High enough 



On the basis of  Table 2, it is estimated that in relatively short time, about 2-3, the development of the 
economic region will be realized, with assumption that all parties would be involved in the development. 
However, the conservation in the upper course of Brantas in the area of Sumber Brantas village has not give 
significant meaning t compared with that of the damage in the area reaching 3000 hectares.  From the efforts 
made by various parties to make some sustainable  conservation in each area of the upper course of DAS 
Brantas,  gradually the area will be healthy and also the people’s prosperity will also improve.  
RESULTS AND DISCUSSION  

Based on the findings in the field and secondary data,  this present research formulized a model of the 
development of the conservation-based economic region as shown in figure 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. The Model of Conservation-based Economic Region  Development 
 The model of development of the economic region of the upper course of the DAS Brantas based on 
conservation shown in Figre 2 shows that in the upper course of the  DAS Brantas, there are pulling-drawing  
variables between the potency in upper course and the  deforestration/land degradation. On the one hand, some 
people realize the importance of  the existence of the upper course of the DAS Brantas that is full of forest, 
water springs, and diversity of animals and plants.  On the other hand, extra destruction of the forest along the 
Brantas river is made by irresponsible persons. Therefore, mutual commitment  among the government, civil 
society, and privates to conserve the forest along the upper course of the DAS Brantas, without ignoring 
economic prosperity. (Bengston, 2004).   

From the research results, it can be concluded that: first, the stakeholders’ understanding of the conservation 
of DAS Brantas is relatively high. But, due to the power of political interest, he stakeholder ‘government’ often 
shows less care. On the other hand, the stakeholder ‘the people’ they also understand the  need for conserving 
the DAS Brantas, but temporary economic interest makes them less care for the planting of hard plants. second, 
the conservation of hard plants may make the people welfare with the assumption that the plants are productive 
and may  be economically beneficial. Therefore, accurate planning, action and evaluation are needed. Third, the 
development of the upper coursen of the DAS Brantas as the economic region may be realized either through  
the structural, cultural and technical approach.  
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RINGKASAN 
Buku yang ada dihadapan para pembaca ini merupakan hasil penelitian yang mengacu pada potensi 

sumber daya alam hulu DAS Brantas Jawa Timur. Tujuan penelitian jangka pendek penelitian MP3EI tahun I 
telah melakukan identifikasi pemahaman stakeholder atas pengembangan hulu DAS dan kawasan ekonomi 
masyarakat berbasis buah tropis. Tujuan penelitian jangka panjang adalah untuk mengembangkan model 
sinergi peningkatan perekonomian masyarakat berbasis  buah tropis dan pengembangan hulu DAS Brantas.  
Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui observasi partisipatif di lapang, wawancara mendalam 
dengan warga Kelompok Petani Peduli DAS (KPPDAS) Brantas, diskusi dengan ahli, dan Focus Group 
Discussion (FGD), penelitian ini berhasil menggali informasi dan potensi masyakat lokal berbasis potensi 
kekayaan alam. Jenis Data  primer dan sekunder juga digunakan sebagai informasi mendasar terutama untuk 
data makro. Subyek penelitian yang berhasil ditemui adalah Pemerintah Kota Batu,  Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Pusaka, dan  KPPDAS.  Analisis data dilakukan secara diskripsi kualitatif, yang telah 
berhasil mengumpulkan informasi secara mendalam. 

Pada tahun pertama, penelitian ini telah  menghasilkan pola/identifikasi pemahaman base  
pemahaman stakeholder atas  peningkatan perokonomian warga mengacu pada potensi Hulu-DAS. Terdapat 2 
(dua) kategori pemahaman yakni stakeholder yang peduli terhadap pengembangan kawasan ekonomi berbasis 
konservasi dan stakeholder  yang memiliki cara pandang pragmatis, yakni pengembangan ekonomi tanpa 
peduli konservasi. Temuan berikutnya adalah analisis perekonomian masyarakat lokal hulu DAS berbasis 
buah tropis sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasar hasil penelitian lapang diperoleh 
model subtantif pengembangan kawasan ekonomi berbasis konservasi. Rencana selanjutnya, pada tahun 
kedua, dilakukan: (1) evaluasi hasil, (2) operasionalisasi dan uji coba model, (3) revisi model, (4) desain final 
dan validasi model, yang siap didiseminasikan melalui poster, buku ajar, dan jurnal. 

 
Key word:  pengembangan DAS,  kawasan ekonomi masyarakat,  dan  buah tropis.  



 
PRAKATA 

  
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha tinggi ilmunya, dengan Rahmat dan Karunia-
Nya, tim peneliti berhasil menyusun buku Politik Kebijakan Tata Ruang Kota yang merupakan hasil  
penelitian Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia 2011-2025 (Penprinas MP3EI 2011-2025),  Dengan Judul Pengembangan Hulu Daerah Aliran 
Sungai (Das) Brantas Sebagai Kawasan Ekonomi Masyarakat Berbasis Buah Tropis  Di Kota Batu Jawa 
Timur. Tim peneliti telah melaksanakan kegiatan  sesuai dengan tahapan yang direncanakan sebagai 
berikut. 1) Melakukan studi  identifikasi dan pemetahaan tentang pemahaman warga atas 
permasalahan DAS Brantas dan pengembangan ekonomi. 2) mengelaborasi dan menghasilkan model 
pengembangan kawasan ekonomi berbasis konservasi yang ada selama ini. 3) pengumpulan data 
sekunder dan primer, dan 4) melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. 
 Rencana pada tahun kedua (2016) adalah memanfaatkan temuan data sekunder dan 
primeruntuk memperkuat temuan model Pengembangan Kawasan Ekonomi berbasis Konservasi. 
Disamping itu juga akan  melaksanakan Focus Group Dicussion (FGD) untuk mendiskusikan model, 
dan uji coba model untuk mendapatkan keterhandalan model.  Ouput penelitian yang direncanakan  
pada tahun kedua adalah Revisi dan Finalisasi Model Pengembangan Kawasa Ekonomi berbasis 
Konservasi Model Pengembangan Kawasan Ekonomi berbasis Konservasi ini berpotensi untuk 
memperoleh HAKI. Luaran penelitian berupa artikel jurnal akan didesiminasikan pada seminar 
internasional ICOPAR pada bulan Agustus 2015. 
 Ucapan terimakasih yang setingginya-tingginya kami sampaikan kepada Ditjen DIKTI yang 
telah mendanai penelitian ini, pimpinan universitas, pimpinan dan segenap staf Direktorat Penelitian 
dan pengabdian (DPPM) UMM, subyek penelitian, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, 
Lembaga Penggiat Lingkungan, dan Mitra penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi 
pengembangan keilmuan dan keberlanjutan DAS Brantas Kawasan Ekonomi. 

                                             
Malang, 30 Juni 2015 

                     Penulis, 
 
                     Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. 



 
 
 

BAB I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Fungsi Strategis Daerah Aliran Sungai 
 

Kondisi perekonomian masyarakat di hulu DAS Brantas sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan 
keberlanjutan DAS. Masyarakat saat ini acap kali menganggap sumberdaya air menjadi sebuah 
komoditas/barang ekonomi yang harus dieksploitasi, maka tak jarang kita melihat pelanggaran aturan 
pengelolaan DAS yang menyebabkan rusaknya kawasan konservasi di daerah Hulu. Pengelolaan hulu DAS 
merupakan sebuah keniscayaan. Pengelolaan DAS merupakan suatu aktivitas manusia dalam memanfaatkan 
sumber daya DAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat dengan tetap menjaga kelestarian dan 
keberlanjutan DAS (Sunaryo, dkk. 2002) 

DAS Brantas memiliki potensi dan fungsi yang sangat strategis bagi sebagain besar wilayah Jawa 
Timur. Kerusakan di bagian hulu dapat dipastikan berdampak secara luas pada berkurangnya sumber mata air, 
kekeringan di musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Indikasi kerusakan DAS Brantas 
diantaranya yaitu  menyusutnya jumlah mata air di Daerah-daerah hulu kawasan di Lima gunung  yang 
menjadi sumber Brantas yaitu G. Arjuno-Welirang, G Kelud, G. Kawi, G. Wilis dan G. Sumber mata air yang 
terdapat di Kota Batu telah mengering.   11 mata air mengering sedangkan 46 mata air mengalami penurunan 
debit dari 10 m3/det menjadi kurang dari 5 m3/det.  Apabila tidak ada perbaikan pengelolaan Brantas yang 
baik pada tahun 2020 Jawa Timur akan   mengalami defisit air (Berita Jatim, 2012). Untuk itu diperlukan 
pengembangan model sinergi dengan memadukan potensi hulu diantaranya konservasi tanaman keras buah 
jambu merah DAS Brantas dan peningkatan perokonomian masyarakat. Dengan demikian, pada gilirannya 
akan terwujud DAS Brantas berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan mayarakat.  

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian  
Pengembangan Hulu Das Brantas sebagai kawasan ekonomi berbasis buah tropis. Hal ini akan mensinergikan 
kelestarian hulu DAS Brantas dan kesejahteraan masyarakat. Pilihan  tanaman buah tropis, karena ia tidak 
hanya berfungsi untuk menjaga kelestarian hulu tetapi sekaligus memiliki manfaat untuk meningkatkan 
perekonomian  masyarakat.  

Persoalan kemiskinan dengan berbagai variannya masih menjadi agenda penting 
pembangunan di berbagai negara termasuk Indonesia dan bahkan setiap daerah.  Hal ini dapat 
dimaklumi karena tantangan pembangunan termasuk persoalan kemiskinan yang makin kompleks 
dengan beragam dimensinya. 
Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan 
kemiskinan di Jawa Timur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur akan 
melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. 

Seperti diketahui bahwa kerusakan  hutan dan lahan mengindikasikan kondisi yang serius 
terkait dengan tingkat kecederungan yang makin meningkat. Sejumlah data mengindikasikan 
kerusakan hutan dan lahan telah lebih dari 43 juta hektar dengan laju deforestasi 2,83 juta 
hektar/tahun.  Jumlah yang tidak sedikit ini menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, tidak saja 
dari sisi dampak yang ditimbulkan, namun juga kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat 
sekitar hutan. Karenanya pemerintah saat ini memiliki perhatian yang sangat besar  dengan berusaha 
seoptimal mungkin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. 
Persoalan kerusakan hutan tidak semata-mata persoalan kemiskinan sebagai dampak agregatif dari 
keterbelakangan dari sisi ekonomi, namun juga yang jauh lebih penting faktor sosial budaya dan 
pendidikan, yang sering menjadi lokomotif penentu pembangunan.   Salah satu upaya untuk 
mengembangkan sosial budaya  adalah penguatan kelembagaan di desa. Hal ini penting karena 
kelembagaan di desa merupakan lembaga intermediasi yang strategis dalam ikut membantu 
merumuskan  dan melaksanakan kegiatan pembangunan. 

Selain penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat  sekitar hutan akan memberikan 
manfaat jika setiap aktivitasnya didasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat dan potensi yang 
ada di masyarakat sekitar hutan.  Karenanya diperlukan suatu program khusus yang secara spesifik 
dapat mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. 

Program Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan ini 
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi 



 
masyarakat sekitar hutan dengan fokus menguatkan kelembagaan yang ada sekaligus melakukan 
pemberdayaan Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, melalui Program ini diharapkan dapat 
mengembangkan kehidupan sosial budaya lokal yang  dapat berperan sebagai dinamisator 
pembangunan di kawasan sekitar hutan. 
Program ini dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam 
rangka menguatkan kelembagaan sekaligus memfasilitasi pemberdayaan RTM masyarakat sekitar 
hutan. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki reputasi keahlian 
dan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan kelembagaan sangat 
diperlukan. Perguruan Tinggi (PT) diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi 
pengembangan dan menguatkan kelembagaan di desa sekaligus melakukan upaya  intensif dalam 
memberdayakan potensi masyarakat baik dari sisi sosial budaya maupun untuk mendukung 
pengentasan kemiskinan. 

Standar Pelayanan Publik (SPP)  Program Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Sekitar Hutan Provinsi Jawa Timur disusun sebagai acuan dalam menyusun kegiatan 
dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Selain itu 
diharapkan  juga dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan peran-peran fasilitasi secara tepat 
guna untuk mendukung penguatan kelembagaan dan pemberdayan masyarakat terutama RTM di 
sekitar hutan. 

 



 
 

1.2. Pengembangan Hulu-DAS Brantas  
Hulu-DAS memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, maka pengelolaan DAS 

merupakan sebuah keniscayaan. Kondisi hulu berkelanjutkan akan menentukan keberlanjutan DAS di bagian 
tengah dan hilir. Untuk itu diperlukan pengembangan model sinergi untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS 
berkelanjutan. Tujuan umum pengelolaan DAS adalah keberlanjutan yang diukur dari pendapatan, produksi, 
teknologi dan erosi. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang dapat dilakukan oleh petani dengan 
pengetahuan lokal tanpa intervensi dari pihak luar dan teknologi tersebut dapat direplikasi berdasarkan faktor-
faktor sosial budaya petani itu sendiri. Erosi harus lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransikan agar 
kelestarian produktivitas dapat dipertahankan (Sinukaban, 2007). 

 Sejumlah data mengindikasikan kerusakan hutan dan lahan telah lebih dari 43 juta hektar dengan laju 
deforestasi 2,83 juta hektar/tahun.  Kondisi yang memprihatinkan ini, tidak saja dari sisi dampak yang 
ditimbulkan, namun juga kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. (Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Jatim, 2014). Model sinergi antara pengelolaan Hulu-DAS dan peningkatan perokonomian 
masyarakat harus diawali dari kesamaan pemahaman diantara stakeholder (Sulistyaningsih, 2012). Menurut 
Notoatmodjo (2003), sinergi adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok 
atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.  
  Sistem DAS harus dapat menampung kepentingan berbagai sektor dalam pemanfaatan sumberdaya. 
Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting, karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh 
bagian DAS.  Perubahan tata guna lahan di daerah hulu DAS tidak hanya berpengaruh pada kegiatan yang 
berlangsung  di hulu DAS, tetapi juga akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan 
fluktuasi debit dan transport sediment, serta material terlarut dalam system aliran air lainnya  
 
1.3  Kawasan Ekonomi Berbasis Buah Tropis 
 Pentingnya pengembangan di hulu adalah: 1) ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting, karena 
mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS.; 2) perubahan tata guna lahan di daerah hulu 
DAS tidak hanya berpengaruh pada kegiatan yang berlangsung  di hulu DAS, tetapi juga akan menimbulkan 
dampak di daerah hilir.; 3) Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting, karena mempunyai fungsi 
perlindungan terhadap seluruh bagian DAS, yaitu dari segi fungsi tata air. Hulu DAS memiliki potensi untuk 
dikembangkan sebagai kawasan ekonomi. Kawasan ekonomi mayarakat adalah pembentukan  ekonomi 
berbasis potensi mayarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek 
ruang atau wilayah. 
 Untuk menopang kelestarian Hulu-DAS dan memberikan kemanfaatan ekonomi,  tanaman jambu 
merah dinilai banyak kalangan sangat menguntungkan. Karakteristik tanaman buah jambu biji adalah 
memiliki: 1) akar yang kuat, sehingga bisa dijadikan ‘pagar hidup’ untuk aliran sungai di Hulu-DAS Brantas; 
2) Mudah perawatanya, 3) Masa berbuah relatif cepat, dan 4) memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Parianom, 
2014).  
 Peluang bisnis jambu kristal sangat cerah, Jika lihat lebih jauh, sebenarnya buah jambu biji ini 
merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan, mengapa seperti ini? Mengacu pada permintaan pasar 
yang kian hari semakin banyak membutuhkan pasokan jambu kristal ini karena memang jambu kristal ini 
disambut dengan baik dipasaran. Berdasarkan informasi dari lapangan yang didapatkan, beberapa toko buah 
di kota-kota besar, mengalami permintaan akan buah ini rata-rata per hari mencapai 50 kg–100 kg. Jadi tidak 
bisa dipungkiri, jika harga jambu yang  mirip dengan buah pear ini menembus harga 25000 sampai 30000 per 
kilogramnya (Rohmanah, 2013).  
 Buah tropis lain yang cocok di tanamdi hulu yang memiliki ketinggian kurang lebih 1500 m di atas 
permukaan laut adalah kopi arabica. Kopi arabica memiliki nilai ekonomis tinggi dan harga bibit relatif murah 
kurang lebih Rp 2.500 per batang. Hal terpenting dalam pengembangan kawasan ekonomi berbasis tanaman 
tropis di Hulu-DAS adalah: 1) diperlukannya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan; 2) 
kemampuan usaha budi daya; 3) optimalisasi atau membentuk lembaga keuangan dan usaha; 4) lembaga yang 
memfasilitasi pembinaan budidaya tanaman tropis. 
 
1.4  Studi yang sudah dilakukan  

Beberapa penelitian terdahulu antara lain, penelitian Sumarmi (2006) yang berjudul ”Partisipasi 
Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman di Kota Malang. Dengan pendekatan 
kuantitatif disimpulkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Penelitian 
lain dilakukan oleh Muluk (2007) yang berjudul  ”Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah Sebuah 
Kajian dengan Pendekatan Berfikir Sistem”. Hasilnya adalah adanya faktor-faktor dominan yang dapat 
diposisikan sebagai pengungkit perubahan partisipasi publik.  



 
Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti yaitu Sulistyaningsih (2003) 

mengkaji tentang Pilihan model pembangunan di Kota Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
pilihan kebijakan pemerintah tidak berpihak pada pulik. Penelitian Sulistyaningsih (2008) tentang 
Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota, berkesimpulan bahwa dalam implementati kebijakan tata ruang 
kota sangat dipengaruhi oleh cara pandang pemerintah yang top down dan dominatif.  

Selanjutnya, Sulistyaningsih pada tahun  2009 melakukan penelitian Model Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau Publik Berbasis Demokratisasi Peran Aktor Sebagai Upaya Mewujudkan Kota Berkelanjutan  
Di Malang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa demokratisasi peran aktor pemerintah dan warga 
mulai mengarah pada pelibatan warga, namun, keterlibatan warga masih dalam tataran formalitas (semu). 
Penelitian yang sama pada tahun II, tentang  Demokratisasi Peran Aktor dalam Pengelolaan RTHPb tersebut 
menghasilkan bahwa tingkat partisipasi warga masih rendah (manipulative).  

Penelitian Sulistyaningsih 2011 tentang Elaborasi Model Citizen Control dalam Politik    Kebijakan 
Tata Ruang Kota di Malang meghasilkan bahwa control warga masih lemah dan pasif. Penelitian ini 
dilanjutkan pada tahun 2012 dengan memperdalam model citizen control dalam Pengelolaan tata. Hasilnya  
menunjukkan bahwa  tata ruang sarat dengan politisasi kepemtingan. Mekanisme citizen control belum 
terbentuk secara sistematis. Warga melakukan kontrol di luar struktur. Akibatnya kontrol dari warga 
seringkali kurang mendapat respon dari pemerintah. 

Penelitian Strategi Nasional (Sulistyaningsih, 2013), menemukan bahwa diperlukan model 
collaboration partnership dalam pengolaan DAS Brantas untuk mewujudkan DAS Brantas sebagai sungai 
strategis nasional. Ditemukan dalam penelitian tersebut berbagai lembaga baik pemerintah, masyarakat, dan 
swasta masih bekerja sendiri-sendiri dalam menjaga keberlanjutan DAS. Penelitian ini sedang dilanjutkan 
pada tahun 2014 untuk sampai pada temuan model collaboration partnership. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada penggalian fakta lapang untuk percepatan perekonomian 
nasional. Penelitian  ini lebih menyoroti  sinergitas peningkatan perokonomian dan keberlanjutan Hulu-DAS 
Brantas. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian terapan yang secara langsung dapat 
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 



 
 

BAB 2. PEMAHAMAN STAKEHOLDER TENTANG DAS 
 
2.1 DAS SUSTAINABLE 

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan 
kawasan ekonomi berbasis tanaman buah tropis serta pengembangan  potensi hulu DAS. Tujuan khusus 
penelitian ini adalah:  
1) Tahun I   : analisis pemahaman stakeholder atas pengembangan hulu DAS dan pengembangan kawasan 
ekonomi, 2) analisis perekonomian masyarakat lokal hulu DAS berbasis buah tropis, 3) menyusun model 
sinergi pengelolaan hulu DAS Brantas  melalui budidaya tanaman buah tropis. 
2) Tahun II : (1) evaluasi hasil pengembangan kawasan ekonomi masyarakat, (2) operasionalisasi dan uji 
coba model, (3) revisi model, (4) desain final dan validasi model, yang siap didiseminasikan melalui poster, 
buku ajar, dan jurnal. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.  
Pengembangan  hulu DAS Brantas sebagai  kawasan ekonomi masyarakat.  2.  Meningkatkan perekonomian 
dan kesejahteraan masyarakat berbasis buah tropis. 3.  Terjaganya DAS Brantas dari kerusakan dengan 
konversi tanaman buah tropis yang memberi manfaat ekomomis tinggi. 4. Pada jangka panjang berpeluang 
ekspor buah tropis menyusul pengembangan kawasan  Penguatan kawasan ekonomi masyarakat.  5. 
Penguatan kelembagaan ekonomi dan usaha ndan peran aktif masyarakat dalam menggali potensi ekonomi 
Hulu DAS Branta 6.  Strategi sinergis memecahkan persoalan perekonomian dan lingkungan. 7.  
Menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal Nasional (ISSN dan Terakreditasi) dan     jurnal Internasional. 8. 
Menghasilkan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) 
9. Menguatkan networking antara dengan Mitra,  Pemerintah, dan warga. 

 Urgensi (Keutamaan) Kegiatan Pengembangan hulu DAS Brantas dan peningkatan perekonomian 
masyarakat  sangat penting dan relevan untuk diperjuangkan secara serius melalui upaya-upaya yang 
komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Pengembangan model sinergi  ini mendesak untuk 
dilakukan untuk mendukung percepatan ekonomi Indosesia dan kelestarian Hulu-DAS.  Tersusunnya model 
pengembangan Hulu-DAS sebagai kawasan ekonomi masyarakat berbasis buah tropis sangat bermanfaat bagi: 
1. Stakeholder pemerintah, society, dan privat sector dalam pengembangan  Hulu –DAS untuk kesejahteraan 
rakyat. 2Pengembangan  potensi SDA hulu DAS dengan berbasis buah tropis. 3.Peningkatan perekonomian 
warga masyarakat  melalui kawasan ekonomi masyarakat  mengacu pada potensi Hulu-DAS. 4. 
Pengembangan sosial, budaya, dan kelembagaan dalam mendorong sinergitas kelestarian Hulu-DAS dan 
pengembangan kawasan ekonomi masyarakat. 
 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang  tata ruang/lingkungan (urban politics) 
khususnya dalam menyikapi permasalahan pengembangan Hulu-DAS yang belum bersinergi dengan 
pengembang kawasan ekonomi masyarakat masyarakat. 

Peta perjalanan (roadmap) penelitian dengan judul “Pengembangan Model Sinergi Pengelolaan Hulu 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Berbasis Budidaya Tanaman Buah  untuk Peningkatan Perekonomian 
Masyarakat Lokal  Di kota Batu Jawa Timur” dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian dengan fokus pada 
kajian Urban Politics ini, telah ditekuni peneliti sejak tahun 2003. PEK terkait dengan RHA di DAS Sumber 
Brantas menjadi sangat menarik akibat adanya periode transisi di Kota Batu. Terlihat bahwa kebijakan yang 
diambil oleh Dinas-dinas sangattergantung dari figur pimpinan daerah dalam hal ini walikota. Salah satu isu 
penting terkait 
dengan RHA yang bisa dijadikan contoh adalah hubungan antara hutan dan air (banjir dankekeringan). Semua 
komponen di Kota Batu tampaknya sepakat bahwa penurunan fungsihidrologi di kawasan ini disebabkan oleh 
penebangan pohon di hutan kawasan Perhutani yangtidak segera dihutankan kembali. Hampir semua 
komponen masyarakat dan pemerintahmenyadari bahwa untuk memperbaiki keadaan tersebut adalah dengan 
cara menghutankankembali kawasan Perhutani dan Tahura yang gundul dan rusak. Namun kesepakatan 
semacamini tidak langsung bisa diimplementasikan.Proses penghutanan kembali terhambat oleh kegiatan 
masyarakat sekitar hutan yangmenanami tanah-tanah gundul tersebut dengan tanaman semusim khususnya 
sayur-sayuran.Tanaman sayur ternyata memberikan hasil yang luar biasa besar bagi para petani, 
sehinggamereka enggan menghentikan kegiatannya itu. Program-program yang dikembanganpemerintah 
untuk membatasi penanaman sayur ternyata tidak mampu menghentikannya.Penghutanan kembali atau 
menanam pohon kehutanan 100% di lahan Perhutani jelas sudahtidak memungkinkan lagi akibat adanya 
keterlibatan masyarakat didalam kawasan hutan.Masyarakat tidak mungkin disingkirkan atau diusir dari 
kawasan itu, sehingga satu-satunya 
jalan adalah melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan (konsep PHBM oleh Perhutani).Salahsatu 
kompromi yang ditawarkan oleh Perhutani adalah mengganti tanaman sayuran dengan tanaman tahunan. Dari 



 
berbagai pilihan, ditawarkan porang dan kopi untuk ditanam disela-sela tanaman pokok (tegakan). Namun 
usulan masyarakat dan Perhutani ini tidakdisetujui oleh birokrasi Pemkot Batu. Namun setelah pergantian 
walikota, justru ide inimenjadi program Pemkot Batu untuk menghentikan penanaman sayur sebagai tanaman 
sela dilahan Perutani dan menggantinya dengan tanaman kopi. Bahkan di awal tahun 2009 iniPemkot Batu 
memberikan berbagai bentuk insentif untuk mempercepat pelaksanaanpenanaman kopi ini.Itulah salah satu 
contoh perubahan yang mendasar dari kebijakan yang sangat dipengaruhiolehfigur kepala daerah dalam era 
otonomi daerah seperti sekarang ini. Kesimpulannya, PEK 
yang digali dari unsur birokasi (lembaga pemerintah daerah) dapat berubah karena pengaruh dari pimpinan 
tertinggi di daerah tersebut 
 
2.2. Menuju DAS yang Sehat 
Perhatian utama pengambil keputusan di tingkat Pemerintah Kota Batu terkait dengan isu-isu hidrologi di 
DAS Sumber Brantas akan diuraikan sebagai berikut. Tarik ulur kepentingan budidaya hortikultura di 
kawasan pegunungan dengan implementasi tata ruang daerah DAS Sumber Brantas yang sebagian 
besar masuk wilayah Kota Batu ditetapkan sebagai salahsatu wilayah resapan air DAS Brantas. Untuk itu 
Pemerintah Kota Batu menetapkan TataRuang Wilayah dengan menetapkan kawasan lindung yang luasnya 
sekitar 10.352 ha atau 52% dari wilayah Kota Batu dan kawasan budidaya seluas 9.555ha atau 48%. 
Sementara itu,kondisi kawasan lindung yang ada di Kota Batu pada saat ini baru mencapai 33%. Wilayahyang 
semestinya sebagai kawasan lindung saat ini masih berupa semak belukar (13%),sebagian lagi digunakan 
sebagai usaha tani sayuran dan kebun apel (5%) dan sisanya sebagailahan kering berupa tegalan yang juga 
diusahakan untuk usaha tani sayur-mayur.Gambar  2.1   

Beberapa sudut kawasan budidaya di DAS Sumber Brantas, wilayah Kota Batu. Secara demografis, Kota 
Batu yang luasnya 199,1 km2 memiliki jumlah penduduk mencapai182.885 jiwa pada tahun 2007, sehingga 
tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini termasuk sangat tinggi yakni mencapai sebesar 919 orang/km2. 
Demikian pula tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kota Batu atau sekitar 34% adalah tamatan SD, 
sementara lulusan SLTP dan SLTA masing-masing 17%, dan sekitar 6% adalah tamatan perguruan tinggi. 
Sementara itu yang tidak/belum sekolah dan tidak lulus SD mencapai sekitar 26% dari penduduk Kota Batu. 
Kondisi demografi dan tingkat pendidikan yang demikian serta didukung oleh kondisi tanah yang subur 
menyebabkan sebagian besar masyarakat menjatuhkan pilihan mata-pencaharian pada bidang pertanian. 
Sektor pertanian hortikultura (sayur, bunga dan buah-buahan) menjadi andalan masyarakat Kota Batu. Nilai 
ekonomi komoditas hortikultura yang sangat tinggi membuat masyarakat Kota Batu “kelaparan lahan” 
sehingga setiap jengkal tanah tidak ada yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Adanya 
kesempatan menanam sayuran di lahan Perhutani tidak disia-siakan oleh masyarakat yang tidak memiliki 
lahan maupun yang sudah memiliki lahan sendiri. Pola kehidupan yang demikian memberikan dampak positif 
terhadap pendapatan dan pendapatan per-kapita masyarakat Kota Batu. Pendapatan per kapita masyarakat 
Kota Batu memperlihatkan fenomena kenaikan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, yaitu dari Rp 
3.752.924,84 pada tahun 2001 menjadi Rp 3.865.829,88 pada tahun 2002, dan tahun 2003 sebesar Rp 
3.949.952,17 kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp 4.066.437,47 pada tahun 2005 Rp 
4.258.056,20 serta tahun 2006 menjadi Rp 4.394.253,80.  

Namun sayang usaha pertanian tersebut dilakukan di kawasan resapan air dan system budidaya 
pertanian yang dilakukan seringkali kurang mengindahkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Upaya 
untuk mengalihkan jenis komoditas sayuran menjadi tanaman tahunan menjadi kurang menarik bagi 
masyarakat, mungkin karena imbalan pendapatan yang diterima tidak sepadan dengan praktek yang sekarang. 
Telah terjadi tarik-ulur antara Pemerintah Kota Batu, Perum Perhutani dan masyarakat khususnya di lahan 
Perhutani untuk mengganti tanaman sayuran dengan tanaman tahunan yang dapat melindungi tanah dan air. 
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sudah mulai ada titik temu antara ketiga pihak tersebut untuk 
mengganti tanaman sayuran dengan tanaman kopi yang akan ditanam disela-sela tegakan pohon (pinus dsb).  

 
2.3. Kerusakan ekologi hutan akibat perambahan hutan untuk budidaya tanaman sayur. 

 DAS Sumber Brantas yang luasnya 17.344ha atau sekitar 9.6% dari total luas DAS Sumber Brantas 
merupakan salah satu bagian dari kawasan resapan sistem Kali Brantas di Jawa Timur. Antara tahun 1997 
sampai tahun 2001, telah terjadi deforestasi di DAS Sumber Brantas seluas 1.597ha, yang dialih-gunakan 
(sementara) sebagai kawasan pertanian tanaman semusim khususnya sayuran dengan kondisi konservasi tanah 
dan air yang sangat memprihatinkan. Sebagian besar deforestasi diakibatkan oleh penebangan tegakan pohon 
secara ilegal di kawasan hutan Perhutani, sebagai akibat ketidak-pastian ekonomi dan politik pada masa krisis 
moneter dan sebagai dampak dari proses otonomi daerah Kota Batu. Hal serupa juga terjadi di kawasan 
Tahura R. Soerjo, walau tidak separah di kawasan Perhutani. Masyarakat dan bahkan pejabat di Kota Batu 
sendiri tidak bisa mengenali batas-batas kawasan yang berada dibawah pengelolaan Perum Perhutani dan 



 
Tahura R. Soerjo, sehingga penebangan terjadi  dimana-mana. Mulai tahun 2000, baik Perum Perhutani 
maupun Tahura R. Soerjo yang sedang berusaha melakukan rehabilitasi hutan, harus menghadapi masalah 
konflikkepentingan dengan masyarakat lokal yang telah merasakan keuntungan ekonomi ketika melakukan 
budidaya tanaman sayuran di kawasan hutan. Konflik dengan masyarakat ini timbul terutama karena adanya 
kesenjangan komunikasi (communication gap) atau komunikasi yang lemah antara pengetahuan masyarakat, 
kebijakan pemerintah Kota Batu dan kebijakan Perum Perhutani dalam menjalankan Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM). 

 
2.4  Menurunnya debit mata air utama di Kota Batu 

 Kawasan hutan lindung di bawah pengelolaan Tahura R. Soerjo dan Perum Perhutani serta hutan 
produksi dibawah Perum Perhutani yang berada di DAS Sumber Brantas merupakanareal resapan dari 111 
buah mata air utama yang ada di wilayah Kota Batu. Deforestasi yangtelah terjadi di kawasan hutan lindung 
maupun di kawasan hutan produksi mengakibatkan perubahan penutupan hutan sehingga memberikan 
dampak terhadap kurang berfungsinya kawasan resapan. Akibatnya, 53 buah mata air pada musim kemarau 
didapati sudah mati diantaranya sumber Banyuning, sumber Terongbelok, sumber Gemulo, sumber Kasinan, 
sumber Coban Rais, dan sumber Gunung Biru (Koran Tempo, 29 Nopember 2006). Sementara itu debit 58 
mata air yang masih ada juga menurun. Penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat Bumiaji pada tahun 
2008 mendapatkan sebuah lagi mata air mati yang terletak di atas sumber Pesanggrahan (Malang Post, 8 
Agustus 2008). Dampak yang lain adalah meningkatnya debit puncak aliran sungai dan tingginya muatan 
sedimen pada musim penghujan serta menurunnya aliran dasar sungai (base-flow) di musim kemarau. 
Pengukuran dan pengamatan rutin terhadap debit Kali Brantas di kawasan Kota Batu memang belum ada, 
tetapi hal-hal tersebut dapat disimpulkan dari berbagai hasil studi dan indicator.



 
 

BAB 3. PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI BERBASIS KONSER VASI 
 
3.1 Tanaman Tegakan Versus Sayuran 

Penelitian lapang rencananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Konservasi tanaman buah 
Tropis ini dilakukan di daerah Batu Jawa Timur. Tahapan penelitian selengkapnya disajikan dalam bentuk 
Fishbone diagram kegiatan penelitian tahun 2015 – 2016 seperti terlihat pada Gambar 2. ian(Gambar. 
Fishbone Kegiatan  Penelitan). 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode pengumpulan data 
melalui observasi langsung ke  lokasi penelitian dan wawancara mendalam kepada pemerintah setempat dan 
masyarakat. Sebelum melakukan observasi, peneliti menghubungi informan kunci dari yakni  Ketua Yayasan 
Pusaka dan Ketua Kelompok Petani Peduli DAS Brantas. Disamping itu, untuk mendapatkan informasi secara 
lebih fokus dan mendalam, penelitian ini menggunakan metode focus Group Discussion (FGD)  dengan  
stakeholder Pemerintah Kota Batu, masyarakat yaitu Yayasan Pusaka dan Kelompok Petani Peduli DAS 
Brantas, dan kalangan akademis peduli lingkungan. Dengan demikian sample dipilih secara purposive 
terhadap mereka yang memiliki karakteristik yakni mereka yang terlibat dalam pengembangan  hulu DAS 
Brantas baik sebagai pemerintah, kelompok tani, maupun  lembaga swadaya masyarakat. Adapun data 
sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi baik berasal dari pemerintah maupun dokumnetasi hasil 
penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat. Analisis data dilakukan secara diskripsi kualitatif (Miles and  
Huberman, 1984). 

Pengertian DAS menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2012 pasal 1 menyebutkan bahwa 
DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, 
yang berfungsi menampung, menyimpang dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau 
laut secara alami, yang batas di darat merupakan peisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS merupakan suatu aktivitas manusia 
dalam memanfaatkan sumber daya DAS untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tetap 
menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS (Sunaryo, dkk. 2002). 

Data dokumnetasi menunjukkan bahwa wilayah sungai (WS) Brantas merupakan wilayah sungai 
strategis nasional dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan  Pemerintah Pekerjaan 
Umum  No. 11A Tahun 2006. Luas WS Kali Brantas adalah 14.103 km2 melintasi 15 Kab/Kota (9 kabupaten 
dan 6 kotamadya), terdiri atas 4 DAS yaitu:1. DAS Kali Brantas seluas 11.988 km2 (25% dari luas Propinsi 
Jawa Timur), terdiri atas 6 Sub DAS, 32 Basin Block; 2. DAS Tengah seluas 596 km2, terdiri atas Kali 
Ngampo, Kali Tengah, dan Kali Tumpak Nongko; 3. DAS Ringin Bandulan seluas 595 km2, terdiri atas Kali 
Klathak, Kali Kedungbanteng, Kali Ngrejo, dan Kali Sidorejo;4. DAS Kondang Merak seluas 924 km2, 
terdiri atas Kali Glidik dan Kali Bambang Jumlah penduduk di WS Kali Brantas pada tahun 2005 adalah 
sebesar 15.884.000 jiwa (43% Jawa Timur), dengan pertumbuhan rata-rata 0,99 % dan kepadatan 1.272 
jiwa/km2 (BBWS, 2013). Salah satu wilayah DAS Brantas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah 
Wilayah Desa Sumber Brantas (lihat gambar 1. (a) dan (b)). 
 
Fig. 1. (a) Wilayah Desa Sumber Brantas; (b) Lahan Kritis Hulu DAS Brantas 

Penelitian ini  menghasilkan model pengembangan kawasan ekonomi hulu DAS Brantas melalui 
konservasi ini memiliki manfaat yang besar bagi pelestarian lingkungan Hulu DAS Brantas dan pengkatan 
kesejahteraan  masyarakat. Tersusunnya model pengembangan Hulu-DAS sebagai kawasan ekonomi 
masyarakat berbasis tanaman buah tropis sangat bermanfaat bagi: 

9. Stakeholder pemerintah, society, dan privat sector dalam pengembangan  Hulu –DAS untuk kesejahteraan 
rakyat. 

10. Pengembangan  potensi SDA hulu DAS Brantas dengan berbasis konservasi melalui tanaman buah tropis. 
11. Peningkatan perekonomian warga masyarakat  melalui kawasan ekonomi masyarakat  mengacu pada potensi 

Hulu-DAS.  
12. Pengembangan sosial, budaya, dan kelembagaan dalam mendorong sinergitas kelestarian Hulu-DAS dan 

pengembangan kawasan ekonomi masyarakat (Box, 1998). 
Wawancara secara mendalam terhadap subyek penelitian, yakni pemerintah Batu, Ketua Yayasan Pusaka, 

dan Ketua Kelompok Tani Peduli DAS Brantas mereka semuanya memberikan informasi yang terbuka dan 
mendalam. Secara garis besar, mereka memiliki pendapat yang sama bahwa hulu DAS Brantas harus 
dilestarikan melalui konservasi. Namun disisi lain, adanya kepentingan pragmatis berupa kepentingan 
ekonomi sesaat, berbagai pihak seringkali mengorbankan kelestarian hutan hulu Brantas. Berdasarkan hasil 
analisa BP DAS Brantas 2004 dan Studi SBWS Brantas 2007 menyebutkan bahwa luas lahan kritis kawasan 
hutan di Kecamatan bumiaji menginformasikan sebagaimana tabel 1. 

 
Tabel 1. Lahan Kritis Kawasan Hutan Kecamatan Bumiaji 
 

Dampak deforestasi dan degradasi lahan yang tak terkendali pada tahun 2004 terjadi banjir bandang 
di Hulu Sungai Brantas. Area pemukiman dan pekarangan yang terdapat di ketinggian 1.500 mdpl diterjang 
air bah dan menimpa beberapa desa di sekitar aliran Sungai Brantas di Kota Batu yang sebelumnya tidak 
pernah terjadi banjir. Hal tersebut seolah merupakan teriakan alam untuk tidak mengabaikan konservasi di 



 
Kota Batu dan sekitarnya. Di Pujon, Kabupaten Malang tetangga dekat Kota Batu, pada tahun 2010 dan awal 
tahun 2014 juga dilanda banjir yang menelan banyak korban (Gambar 2. (a) dan (b)). 

 
 

Fig. 2. (a) Banjir Hulu DAS menrjeng pemukiman; (b) Ironi: Banjir di Hutan Hulu DAS Brantas. 
Permasalahan lahan kritis DAS Brantas tidak dapat dilepaskan  dari adanya peningkatan penduduk yang 

cepat, tetap tidak diiringi dengan tingginya tingkat pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang 
memadahi bagi masyarakat (Rahardjanto, 2013). Hal ini memicu pergerakan masyarakat di DAS untuk 
merambah hutan, dan berakibat pada degradasi fungsi hulu DAS sebagai daerah konservasi. Pada bahasan 
selanjutnya dibahas tentang pemahaman stakeholder dan pengembangan kawasan ekonomi berbasis 
konservasi dari pendekatan struktural, kultural, dan teknis. 
 
3.2 Pemahaman Stakeholder  

 
Berbagai pihak yang hendak melakukan pengembangan kawasan ekonomi berbasis konservasi di hulu 

Brantas memerlukan perjuangan yang panjang. Sebagian besar masyarakat di hulu memiliki cara berfikir 
pragmatis. Mereka melakukan perambahan hutan tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan.  Daerah Hulu 
Brantas khhususnya di Kecamatan Bumiaji  memiliki Ketinggian  di atas 1.500 mdpl, sehingga cocok 
ditanami tanaman pohon seperti jambu merah dan kopi. Luas area: 20-30 Ha. Adapun kepemilikan lahan 
adalah milik  Perhutani dan  tanah milik warga. Struktur tanah berupa  tebing dengan derajat kemiringan 
tinggi, rawan erosi, kawasan pertanian intensif. Kendala masyarakat masih banyak yang tidak bersedia 
menanam tanaman keras. Mereka lebih memilih tanaman sayur, karena lebih cepat panen. Namun dari sisi 
lingkungan menanam sayur di lahan dengan kemiringan tinggi sangat membahayakan terjadi longsor. Oleh 
karena itu dperlukan komitmen dan kesadaran bersama semua pihak (Graham, et.al, 1998).  

Salah seorang petani sayur ketika dikonfirmasi oleh peneliti  tentang kesediaannya untuk menanam 
tanaman keras seperti jambu, kopi, dan kesemek, dia menolak. Menurutnya menanam tanamankeras  
memerlukan waktu yang lama, sementara mereka membutuhkan penghasilan yang cepat dengan menanam 
sayur (Wawancara 17 April 2015). Hal ini bisa dipahami, tanaman sayur memberikan hasil yang luar biasa 
besar bagi petani, sehingga sangat rasional jika mereka enggan untuk menanam tanaman keras. Oleh karena 
itu, proses penghutanan kembali terhambat oleh kegiatan masyarakat sekitar hutan yang  menanami tanah 
tanah gundul tersebut dengan tanaman semusim khususnya sayur sayuran. Untuk itu diperlukan peningkatan 
pemahaman masyarakat khususnya petani sayur-sayuran untuk ikut serta berpartisipasi memikirkan 
kelestarian hutan (lihat gambar 2 (a) dan (b)). Di sisi laian stakeholder pemerintah harus memiliki kebijakan 
yang memberikan ruang bagi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
 
Fig. 3. (a) Tanaman Sayur di Sumber Brantas; (b) Konservasi Hulu DAS Brantas, Tumpangsari Pohon Jambu 
dan Sayur. 

Semua komponen di Kota Batu tampaknya sepakat bahwa penurunan fungsi hidrologi di kawasan ini 
disebabkan oleh penebangan pohon di hutan kawasan Perhutani yang tidak segera dihutankan kembali. 
Hampir semua komponen masyarakat dan pemerintah  menyadari bahwa untuk memperbaiki keadaan tersebut 
adalah dengan cara menghutankan  kembali kawasan Perhutani dan Tahura yang gundul dan rusak. Namun 
kesepakatan semacam  ini tidak langsung bisa diimplementasikan. Program program yang dikembangan  
pemerintah untuk membatasi penanaman sayur ternyata tidak mampu menghentikannya.  Penghutanan 
kembali atau menanam pohon kehutanan 100% di lahan Perhutani jelas sudah tidak memungkinkan lagi 
akibat adanya keterlibatan masyarakat didalam kawasan hutan. Masyarakat tidak mungkin disingkirkan atau 
diusir dari kawasan itu, sehingga satu-satunya  
jalan adalah melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan yakni konsep Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) oleh Perhutani. Konsep PHBM ini tidak dapat berjalan dengan baik, jika partisipasi 
masyarakat masih besifat formalitas. Hal ini sebagaimana dikemukkan Arnstein  (1971) dengan konsep 8 
anak tangga partisipasi. Menurutnya partisipasi formalitas hanya perupakan partisipasi yang tidak memiliki 
makna atau  
3.3   Strukur: Kebijakan yang Tidak  Berpihak  pada Krisis Hulu DAS Brantas 

Permasalahan pengembangan kawasan ekonomi hulu DAS Brantas bukan saja tergantung pada 
pemahaman stakeholder masyarakat sekitar hutan hulu DAS, namun juga sangat ditentukan oleh struktur. 
Struktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan atau regulasi yang dilahirkan oleh institusi 
pemerintah. Payung hukum merupakan hal yang sangat penting bagi kelestarian lingkungan DAS. Costanza 
et.al (2001) menyebutkan pentingnya keterpaduan institutions, ecosystems, dan sustainaibility. Komitmen 
stakeholder pemerintah untuk berpihak pada kelestarian hulu DAS Brantas adalah sebuah keharusan. Namun 



 
fakta di lapang menunjukkan bahwa institusi pemerintan acapkali memiliki kepentingan tersendiri yang tidak 
berpihak pada kepentingan kelestarian hulu DAS. Terkait dengan aspek politik, dalam penentuan kebijakan, 
negara cenderung untuk mendukung kelompok borjuis kapitalis sehingga negara lebih banyak disetir oleh 
kekuatan-kekuatan pemilik modal. Keberpihakan negara tentu tidak bias dihindari karena kebijakan publik 
bukanlah berada dalam ranah kosong, tetapi pada hakekatnya kebijakan publik merupakan proses politik 
(Wahab, 2004).  

Dalam pembuatan kebijakan publik tentu saja negara berpihak pada kelas tertentu. Pertanyaan yang 
muncul adalah kepada siapa negara berpihak. Negara jelas berpihak, bukan saja sekedar berpihak, tetapi 
negara adalah alat kelompok yang dominan di masyarakat. Marx mengemukakan suatu teori, yang diikuti 
oleh teori Marxis lainnya, bahwa “negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis 
secara menyeluruh” (Budiman, 1996). Pandangan tersebut sesuai dengan paradigma administrasi publik lama 
(Old Public Administration) dimana kekuasaan hanya terpusat pada negara. Dalam paradigma ini, negara 
adalah aktor tunggal yang mendominasi setiap keputusan atau kebijakan publik yang dipilih dan karena itu 
warga dalam posisi yang sangat terpinggirkan (Thoha, 2005). 

Berdasarkan Batu dalam Angka (2008), Kota Batu memiliki hutan seluas 11.227,40 Ha (56,40%) dari 
luas Kota Batu tetapi eksistingnya tercatat dalam RTRW Kota Batu 2010-2030 tinggal 6.550,61 Ha. Untuk itu 
konservasi harus mendapat perhatian serius. Pemerintah dan Masyarakat harusnya advokatif untuk 
memperkuat konservasi. 

Dalam konteks kebijakan pengelolaan hulu yang tidak berpihak terhadap krisis wilayah di Malang Raya 
dapat dinilai dari : 

13. Penetapan kawasan wisata di bagian selatan Kota Batu (Kecamatan Batu dan Junrejo) dengan 
mengalihfungsikan kawasan lahan lereng Gunung Panderman menjadi kawasan pembangunan fisik sebagai 
sentra tujuan pariwisata.  

14. Memberikan izin bagi tempat wisata di wilayah tersebut untuk menggunakan Sumur Air Bawah 
Tanah sehingga berdampak secara langsung terhadap keberadaan debit sumur air penduduk yang berada di 
lokasi di bawahnya.  

15. Malang Raya sebagai Hulu Sungai Brantas 
16. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan belum mampu untuk mewujudkan peningkatan perekonomian yang berwawasan lingkungan. 
17. Sungai Brantas adalah penyedia air yang cukup besar bagi Ibukota Provinsi Surabaya dan melewati 8 

Kabupaten serta 6 Kota di Jawa Timur. Hulu sungai Brantas terletak di Malang Raya tepatnya dari sumber 
mata air di wilayah Desa Sumber Brantas – Kecamatan Bumiaji – Kota Batu.  

18. Secara topografis Kecamatan Bumiaji merupakan bagian tertinggi dari wilayah Kota Batu dengan 
luas lahan diatas 50 Ha, jumlah penduduk 1500 orang yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian (apel, 
sayur, bunga). Kecamatan Bumiaji merupakan daerah hulu. Terdapat sekitar 111 sumber air, yang hari ini 
tersisa sekitar 57 sumber dengan rincian 20 sumber berada di wilayah perhutani dan 37 sumber tersebar di 
lahan milik penduduk.  

Di sisi lain, perumusan kebijakan atau regulasi sangat ditentukan oleh siapa pejabat publik dan pejabat 
politik. Pada awalnya, salah satu kompromi yang ditawarkan oleh Perhutani dalam menghadapi krisis hulu 
DAS Brantas adalah mengganti tanaman sayuran  dengan tanaman tahunan. Dari berbagai pilihan, ditawarkan 
porang dan kopi untuk ditanam disela-sela tanaman pokok (tegakan). Namun usulan masyarakat dan 
Perhutani ini tidak disetujui oleh birokrasi Pemerintah Kota Batu. Namun setelah pergantian walikota, justru 
ide ini menjadi program Pemkot Batu untuk menghentikan penanaman sayur sebagai tanaman sela di lahan 
Perutani dan menggantinya dengan tanaman kopi. Bahkan di awal tahun 2009 ini Pemkot Batu memberikan 
berbagai bentuk insentif untuk mempercepat pelaksanaan penanaman kopi.  
 
5.4.Konservasi Hulu DAS dengan Tanaman Keras 

Upaya melakukan konservasi DAS Brantas oleh berbagai pihak mengalami berbagai kendala. Terdapat 
beberapa indikator kelemahan maupun problem sosial dalam rangka pengelolaan lingkungan dikawasan 
SubDas Brantas Hulu. Adapun problematika yang ada antara lain:  

9. Dominasi orientasi ekonomi mengalahkan ekologi 
10. Aksi lingkungan belum menjadi agenda yang berkelanjutan (Ceremonial-Sporadis) 
11. Rendahnya kesadaran masyarakat pada konservasi hutan dan air 
12. Sistem pengelolaan tanah dan hutan yang tidak Pro-Konservasi (Regulasi Non-Environmentalist) 

Permasalahan konservasi SubDAS Brantas dan pengelolaan hutan di Kecamatan Bumiaji didasarkan 
pada urgensitas maupun vitalnya fungsi hutan sekaligus sumber air bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya 
yang ada di Bumiaji, akan tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Jawa Timur. Yayasan 



 
Pusaka dan Kelompok Petani Peduli DAS Brantas telah memulai melakukan konservasi dengan tanaman 
keras. Tanaman yang dipilih adalaH jenis tanaman jambu merah, kopi arabica dan kesemek dengan alasan:  

7. Merupakan tanaman buah yang bernilai konservasi dan ekonomi sesuai dengan ketinggian (terletak 1.500 
mdpl) dan kondisi tanah.  

8. Pada tanaman jambu merah dan kopi memiliki perawatan yang mudah, biaya ringan dan masa tumbuhnya  
relatif pendek. Diselingi pula oleh tanaman kesemek sebagai tanaman penguat jangka panjang.  

9. Bisa dirintis menjadi kampung wisata petik jambu dan sentra kopi menginggat potensi pariwisata di kawasan 
Kota Batu sedangkan jambu masih belum dikembangkan.  

Upaya yang dilakukan pihak yayasan pusaka tidak terlepas dari kerjasama denganberbagai pihak. 
Diantara para pihak yang terlibat diantaranya adalah Yayasan Dompet Dhuafa, Kelompok Petani Peduli DAS 
Brantas, Kelompok Lintas Agama, dan kalangan Perguruan Tinggi. Penanaman pohon tegakan oleh Yayasan 
Pusaka tersebut dimulai dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada petani sayur-sayuran agar 
bersedia menanam pohon  tegakan untuk menjaga kelestarian Hulu DAS. Penolakan dari warga untuk 
menanam tanaman tegakan cukup besar. Ketua Yayasan Pusaka, Bambang Parianom mengatakan bahwa: 
“diperlukan kesabaran dan perjuangan yang gigih untuk memberikan pemahaman pada warga agar bersedia 
menanam pohon tegakan ini. Karena faktanya warga petani telah merasakan nikmatnya hasil menanam sayur. 
Sehingga tidak mudah untuk mengubah pemahanan mereka secara serta merta. Untuk itu kita perlu merangkul 
masyarakat petani dan membuktikan bahwa konservasi dengan tanaman tegakan dan produktif dapat 
mensejahterakan mereka, ini tantangan ungkapnya” (Wawancara, 8 Juni 2015). Selama 2 (dua) Tahun 
 
3.5 Kota Berkelanjutan (Sustainable City) 

Lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak terlepas dari 
pengalaman pembangunan yang berjalan selama ini. Konsep pembanguanan yang berorientasi pada 
pertumbuhan, telah memposisikan lingkungan sebagai bagian yang tidak dianggap penting. Menurut 
Tim TWN (Third World Network) (2005), proses globalisasi dengan liberalisasi ekonomi sebagai ciri 
utamanya telah menyebabkan makin parahnya kerusakan lingkungan, peningkatan konsentrasi 
pemilikan sumberdaya terutama pada korporasi-korporasi besar di setiap jenis industri, dan 
kecenderungan meremehkan otoritas dan otonomi pemerintahan nasional pada pembuatan kebijakan. 
Fenomena semacam ini berpengaruh secara signifikan terhadap negara sedang berkembang  (NSB) 
termasuk Indonesia. Oleh karena itu pembicaraan atau pengkajian berkaitan dengan isu lingkungan, 
dan yang lebih penting lagi kajian yang terkait dengan aspek tata-kelola, seharusnya dilakukan 
dalam wacana kontekstualisasi pembangunan berkelanjutan. Krisis lingkungan yang telah terjadi 
terutama disebabkan oleh pola produksi dan konsumsi jangka pendek yang dilakukan oleh negara-
negara maju, dan pola tersebut oleh NSB dijadikan acuan untuk  merumuskan model 
pembangunannya. Di sisi lain, sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar telah menciptakan 
kesenjanagan antara negara kaya dan negara miskin serta kesenjangan di dalam negara tersebut 
(Budiman, 1995; WTN, 2005; Santoso, 2006).  

Pembangunan kota di Indonesia, tampaknya juga tidak dapat terlepas dari sistem pasar pada 
tataran makro tersebut. Akibatnya, pembangunan kota, pembangunan fisik yang terkait penataan 
ruang, lebih mengedepankan kepentingan sesaat daripada keharusan untuk mempertahankan 
keberadaan lingkungan yang harus dilindungi untuk kesejahteraan jangka panjang.  

1. Konsep Kota Berkelanjutan (Sustainable City) 

Pembahasan tentang kota berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang  
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya administrasi publik yang 
tanggap terhadap masalah-masalah yang dihadapi lingkungan masyarakat, baik lingkungan fisik-
alam maupun lingkungan sosial. Dalam hal lingkungan alam, administrasi publik dituntut untuk 
mampu mengatur tata ruang dan menjaga pelaksanaannya (enforcement), disamping mengatasi 
masalah-masalah yang ada sekarang seperti pengendalian emisi  CO2 dan pengelolaan limbah 
(Kartasasmita, 2007). Cavalcanti (2000) dalam tulisannya yang diberi judul The Environment, 
Sustainable Development, and Public Policies, mengemukakan bahwa kebijakan publik dalam hal 
pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai orientasi atau aktivitas kebijakan yang berdasar atas 
kesadaran atau pengakuan terhadap keterbatasan sumber daya lingkungan karena tanpa lingkungan 
keberadaan manusia menjadi tidak bermakna. Kebijakan pembangunan berkelanjutan sangat 
memperhatikan kualitas lingkungan dan kualitas hidup manusia. Hal ini sejalan dengan konsep dari 



 
Munasinghe (1993) Dia menyatakan bahwa the concept of sustainable development now includes 
economic, social, and environmental requirements (Atkinson, 1997). 

James Gustave Speth mengungkapkan bahwa sejak tahun 1993 telah dimulai usaha kreatif 
dan inisiatif untuk membangun visi kehidupan masa depan, yang kemudian disebut sebagi 
pembangunan berkelanjutan. Secara lebih lengkap, dia menguraikan sebagai berikut.  
Development that not only generates economic growth but its benefits equitable; that marginalizing 
them; it gives priority to the poor; enlarging their choices and oportunities and providing for their 
participation indecisions affecting them. It is development that is pro-poor, pro nature, pro-jobs and 
pro women. In sum sustainable human development stresses growth, but growth with employment, 
environment, empowerment and equity (Arif, 2000: 241). 
 
Konsepsi dunia tentang pembangunan berkelanjutan selanjutnya diuraikan di dalam laporan Komisi 
Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Word Commision on Environment and 
Development, WCED)  (Hadi,  2005). Di dalam laporan komisi tersebut ini, pembangunan 
berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan 
generasi kini tanpa mengorbankan  kebutuhan generasi mendatang. Ada 4 (empat) prinsip yang 
harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan 
manusia (fulfillment of human needs), (2) pemeliharaan integritas ekologi (maintenance of 
ecological integrity), (3) keadilan sosial (social equity), dan (4) kesempatan menentukan nasib 
sendiri (self determination) . 

Pendapat senada juga yang dikemukakan oleh Emil Salim (1992). Dia menjelaskan bahwa 
prinsip dasar pembangunan berkelanjutan harus bertumpu pada beberapa hal sebagai berikut. 

1. Bahwa proses pembangunan harus berlangsung secara terus menerus, serta didukung ketersediaan 
sumber daya alam, manusia dan kualitas lingkungan yang berkmbang secara berlanjut. 

2. Bahwa sumberdaya alam, terutama udara, air dan tanah adalah sesuatu yang memiliki ambang batas. 
Penggunaannya jelas berpengaruh untuk meminimalkan kuantitas dan kualitasnya. Oleh karena itu, 
pembangunan berkelanjutan berarti juga penerapan cara yang efisien dan efektif pada pemanfaatan 
sumber daya, sehingga pembangunan pada tahap berikutnya tidak mengalami kekosongan atas 
ketersediaannya. 

3. Bahwa kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kulitas 
lingkungan, semakin positif pengaruhnya bagi kulitas hidup. Pembangunan berkelanjutan 
menempatkan pembangunan kualitas lingkungan sebagai hal penting yang bisa memberikan 
kontribusi positif pada kualitas hidup manusia. 

4. Bahwa pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa pembangunan sumberdaya alam 
masa kini harus mempertimbangkan kepentingan masa depan. Pola penggunaan sumber daya alam 
tidak menutup kemungkinan memilih opsi lain di masa depan. 

5. Pembangunan berkelanjutan bisa didefinisikan sebagai solidaritas transgenerasi yang memungkinkan 
generasi sekarang meningkatkan kesejahtraan tanpa mengurangi jaminan bagi generasi mendatang 
untuk membangun kesejahteraan mereka. 

Demikian halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh Berke dan Conroy (2000: 23). 
Mereka menekankan pada kebutuhan generasi baik pada saat ini maupun yang akan datang secara 
ekonomi, sosial, dan ekologi. Mereka mengatakan sebagai berikut.  
A dynamic process in which communities anticipate and accomodate the needs of current and future 
generation in ways that reproduce and balance local, social, economic, and ecological sytems, and 
link local actions to global concerns.  
 
Selanjutnya Berke dan Conroy menyebutkan bahwa pada dasarnya sustainability memiliki 6 (enam) 
prinsip, yaitu: 1) harmony with nature, 2) livable built environments, 3)  place-based economy, 4) 
equity,  5) polluters pay, dan 6) responsible regionalism. Sedangkan sebagai upaya untuk mencapai 
sutainable development, Yunus (2005) mengemukakan 5 (lima) strategi yang terkait dengan: 1) 
pemanfaatan energi pemeliharaan kualitas udara, 2) pemanfaatan lahan dan ruang terbuka hijau kota 
dengan upaya yang sistematik dan terstruktur pada pemanfaatan lahan dan ruang terbuka hijau harus 
dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, 3) pemanfaatan air, 



 
bahan bangunan, dan pemanfaatan limbah, dan 4) kebijakan transportasi yang bebas polusi, serta 5) 
kesehatan, kenyamanan, ketentraman dan ketenangan hidup, sebagaimana visi kota yaitu vision of 
livability, human amenities and health. Adapun menurut Soemarwoto (2004: 161), faktor lingkungan 
yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ialah: 1) terpiliharanya proses 
ekologi yang esensial; 2) tersedianya sumber daya yang cukup; dan 3) lingkungan social budaya dan 
ekonomi yang sesuai. Ketiga faktor itu tidak saja merupakan dampak dari pembangunan, melainkan 
juga mempunyai dampak terhadap pembangunan. Dia memberi penjelasan lebih lanjut bahwa pada 
pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya dilakukan analisis dampak lingkungan yang hanya 
berlaku untuk perencaan proyek pembangunan tetapi harus juga harus dilakukan analisis yang 
didasarkan pada konsep yang lebih luas. Konsep itu harus mencakup dampak lingkungan atas sebuah 
proyek pembangunan. 

Berbagai konsep dan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa 
aspek lingkungan, seperti di antaranya adalah ketersediaan ruang terbuka hijau, menjadi salah satu 
variabel yang menentukan. Apalagi konsep sustainability juga sangat terkait dengan konsep 
greenways yang seringkali digunakan secara bergantian (Lindsey, 2003). Dalam konteks ini, 
sustainability sangat peduli terhadap ekonomi, lingkungan, dan keadilan yang perlu diterjemahkan 
secara lebih operasional (Maclaren, 1996; Lindsey, 2003). Untuk itu, WCED mengemukakan 
pentingnya sustainability dan greenways  sebagai berikut. 
Facilities of any type, including trails, should be planned and designed for balance the economic, 
environmental, and social characteristic of an area so that is residents can lead healty, productive, 
and enjoyable lives (Lindsey, 2003). 
 

Di dalam pengelolaan kota berkelanjutan terdapat beberapa dimensi yang penting untuk 
diperhatikan, yaitu dimensi yang terkait dengan lingkungan kota seperti dimensi Sustainable Urban 
Environment (SUEn), dimensi Sustainable Urban Access (SUA), dan dimensi Sustainable Urban 
Life (SUL) (Yunus (2005).  Hal mendasar yang terkait dengan dimensi dimensi SUEn adalah 
masalah-masalah kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai SUEn ini perlu kerja keras, terpadu, 
jujur, dan penuh dedikasi, serta kesadaran lingkungan dari masyarakat, aparat pemerintah, swasta 
dan seluruh komponen masyarakat yang lain. Pengalaman di kebanyakan negara berkembang 
menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki ketegasan untuk menciptakan kota yang hijau. 
Upaya promosi dan kampanye penghijauan kota sangat gencar dilaksanakan, namun di sisi lain tidak 
diimbangi dengan upaya menghilangkan hambatan-hambatan seperti perilaku tidak peduli 
lingkungan di kalangan masyarakat ataupun pemerintah yang akhirnya menimbulkan social cost 
yang tinggi. 
 Penghijauan kota misalnya,  selalu membutuhkan ruang yang lega baik ke samping 
(horisontal) maupun ke atas (vertikal). Dalam prakteknya dua prinsip ini selalu berbenturan dengan 
sistem yang lain seperti instalasi jaringan listrik, telepon, pemasangan iklan, dan lainnya yang 
mendominasi ruang kota. Akibatnya penghijauan kota dijadikan korban padahal idealnya semakin 
banyak tanaman penghijauan di kota, semakin nyaman kota tersebut untuk ditinggali (livable). 
Penghijauan jalur sepanjang jalan raya, jalan lingkungan, pusat-pusat perbelanjaan, pusat 
pendidikan, dan pusat-pusat kegiatan sosial, kultural dan ekonomi lainnya akan mampu 
meningkatkan frekuensi, durasi dan volume kegiatan penduduk dan ini berarti peningkatan 
produktivitas kerja. 

Terkait dengan dimensi SUA, keberadaan fasilitas dan sumber daya di daerah perkotaan 
hendaknya dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil, merata, dan proporsional. 
Hal ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah kota untuk mengalokasikan fasilitas dan sumber 
daya secara keruangan, sehingga semua bagian wilayah kota terjangkau oleh sistem jaringan 
fasilitas. Sedangkan dimensi SUL mengarah pada penciptaan kota yang disebut sebagai the livable 
city. Hall dan Pfeir (2000) melukiskan sebuah kota yang merupakan idaman bagi penghuninya 
karena ada suasana yang nyaman sebagai berikut:  

 Such areas demand a delicate balance of quite, stressfree, safe and secure residential streets, but 
with access to nearby places that offer animation sociability and within easy reach of shops, services 
and transport. 



 
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ilmuwan Amerika, Jane Jacobs (1962), dalam 
bukunya yang berjudul The Death and Life of Geat American Cities. Dia menguraikan sebagai 
berikut. 

 Neigbourhoods should have a mixture of medium density row housing and higher density 
apartement blocks set along short street blocks, with a good administrature of other land uses such 
as shops and local services and they support high quality public transport. 

 
Pemikiran tersebut kemudian menjadi acuan penataan kota pada saat ini karena adanya penekanan 
pada upaya untuk menciptakan kota hijau (green society) yang sejalan dengan konsep kota yang 
nyaman (livable city). 
 Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) juga menempatkan 
demokratisasi bagi seluruh warga yang antara lain tercakup pentingnya pengelolaan lingkungan 
hijau kota. Seperti diuraikan oleh Yunus (2005), secara garis besar Miltin dan Satterhwaite (1996) 
mengemukakan bahwa penerapan visi good governance harus mampu mewujudkan enam aspek 
kehidupan kota, yaitu: 

1. mengembalikan fungsi dan sifat demokratis yang sebenarnya; 
2. menciptakan sistem kerja yang accountable; 
3. menciptakan mekanisme kerja yang transparan; 
4. mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai kalangan di dalam masyarakat; 
5. mempunyai kepedulian yang besar terhadap penduduk miskin di kota dengan cara 

mengentaskan mereka dari kemiskinan dan memberdayakan mereka di sektor ekonomi 
(menuntaskan the brown agenda); dan 

6. mempunyai kepedulian yang besar terhadap lingkungan hidup (the green agenda) dalam 
rangka komitmen yang besar terhadap sustainable development dengan orientasi yang mantap 
terhadap intra generation, inter generation, intra frontier dan inter frontier responsibility. 

Dari paparan tentang good governance tersebut tampak bahwa sustainable environment 
merupakan salah satu dimensi yang penting untuk mewujudkan kota berkelanjutan dan pemerintah 
kota adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola lingkungan kota, 
termasuk di dalamnya adalah ruang terbuka publik. Sejalan dengan perubahan paradigma 
administrasi publik yang lebih mendekatkan kebijakan publik dengan kepentingan publik, 
pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal sehingga implementasi kebijakan perlu pelibatan 
stakeholder yang lain. 

Di sisi yang lain, konsep desentralisasi atau otonomi juga menghendaki keterlibatan seluruh 
stakeholder karena visi pembangunan akan mudah terwujud jika pemerintah dekat dengan yang 
diperintah. Dengan kedekatan tersebut,  pemerintah lokal akan mampu untuk memberikan pelayanan 
bagi warganya, merespon kebutuhan-kebutuhan dan mengantipasi perubahan-perubahan yang terjadi 
di masyarakat. Sharpe mengemukakan sebagai berikut. 
 Local government is better able than central government to respond,  to changes in demand , to 
experiment, and to anticipate future changes.  It provides a form government in which people from 
non-producer groups can more easily participate (Smith, 1983: 30), 
 
Smith (1985: 23) juga menyebutkan bahwa the power which lies with the local electrotate thus 
ensure that local policies dimana kewenangan yang disandarkan pada pemerintah lokal akan 
menjamin (berjalannya) kebijakan local. 

Pembahasan tentang kota berkelanjutan juga tidak dapat dipisahkan dari batasan tentang kota 
itu sendiri. Pengertian kota menurut Jayadinata (1986) adalah suatu pemukiman yang bangunan 
rumahnya rapat, dan penduduknya bermatapencaharian bukan pertanian. Di samping itu kota juga 
dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan seperti bangunan yang besar bagi pemerintahan, rumah 
sakit, sekolah, pasar, alun-alun, dan taman yang luas, serta jalan aspal yang lebar. Pemahaman ini 
memberi  perspektif       terhadap bentuk bangunan kota. Batasan tentang kota juga dapat ditinjau 
dari beragam perspektif. Ditinjau dari perspektif budaya, kota pada hakekatnya merupakan hasil 
kreasi manusia sehingga  kondisi fisik kota mencerminkan hasil olahan budaya penghuni kota yang 
bersangkutan (Koestoer, et al., 2001). Sedangkan jika ditinjau dari perspektif geografis, menurut 



 
Tjahjati (1994), kota merupakan domain dengan penduduk yang relatif lebih padat dan luas daerah 
yang relatif lebih terbatas daripada daerah sekelilingnya. Kota cenderung tumbuh dan berkembang 
lebih cepat daerah daripada daerah sekelilingnya. 

Pembahasan tentang kota berkelanjutan juga bisa ditinjau dari perpektif sosiologi dan 
biologi. Dengan perspektif ini, Mashab Chicago menganjurkan agar kota dipandang sebagai 
seperangkat pusat kegiatan (concentric spatial zone) dan selain itu  terkait dengan kegiatan 
penduduk, dia  juga menganjurkan agar kesemarawutan dan keteraturan yang muncul di kota lebih 
dipandang sebagai dengan metapora biologi. Sedangkan ahli yang lain, Burgess dan Kenzie melihat 
pertumbuhan kota sebagai resultante organisasi dan  disorganisasi yang analog dengan proses 
metabolisme yang anabolik dan katabolik  di dalam tubuh. Hubungan spasial antara manusia di 
daerah perkotaan merupakan    produk persaingan seleksi yang secara terus menerus berada dalam 
proses perubahan karena kehadiran faktor-faktor baru, baik yang mengganggu hubungan kompetisi 
maupun yang justru mendorong mobilitas (Surbakti, 1995). Surbakti menjelaskan lebih lanjut  
bahwa ketika pusat-pusat industri, perdagangan, pemukiman, dan pendidikan bermunculan di daerah 
pinggiran maka di kawasan ini aka terjadi sejumlah fenomena seperti konflik pemilikan dan 
transaksi tanah, hubungan sosial yang merenggang, sejumlah warga kota kehilangan ataupun alih 
pekerjaan, dan kesemrawutan lalu lintas ke dan dari pusat-pusat kegiatan baru tersebut. 
Kesemrawutan lalu lintas tersebut akan melahirkan kebutuhan akan keteraturan, yang antara lain 
dapat dicapai dengan pelebaran dan peningkatan jalan, serta pembangunan jalan baru. Namun cara 
pandang seperti ini cenderung fatalistik dimana perkembangan kota seolah terjadi secara alamiah, 
tanpa manusia mampu untuk mngantisipasi atau merencanakan sebelumnya.  

Teori lain melihat pembangunan kota dari sisi ekonomi. Manuel Castells mengkritik Mashab 
Chicago yang tidak pernah mendefinisikan apa itu kota secara spesifik (seperti unsur 
pembentukannya, batasnya, fungsinya) sehingga tidak berhasil membedakan kota sebagai entitas 
konseptual dengan kota spesifik sebagai entitas kongkrit. Permasalahannya adalah apakah alternatif 
yang ditawarkan berhasil mengatasi dua konsep kelemahan tersebut (konsep kota yang kongkrit, dan 
peluang manusia yang ingin bebas membangun kota). Castells menganjurkan agar lebih melihat kota 
sebagai unit konsumsi yang kolektif daripada sebagai unit produksi. Karena itu para pengamat kota 
hendaknya menelaah pembangunan jalan, perumahan, dan kegiatan pembangunan lainnya secara riel 
dari dimensi konsumsi pada struktur kehidupan kota. Kegiatan sebagian besar orang perkotaan 
bukanlah di sektor pertanian, industri, dan jasa, melainkan mereka adalah lebih sebagai konsumen 
atas produk-produk tersebut.  

Dari sisi politik, Peterson, seorang ahli politik, mengajurkan agar kota tidak dipandang 
sebagai sekedar penjumlahan individu warga kota dan kelompok-kelompok sosial, tetapi dipandang 
sebagai aktor yang otonom. Sebagai aktor yang otonom, kota akan bersaing dengan kota-kota yang 
lain untuk memperebutkan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Setiap kota akan mencoba agar 
memiliki posisi dominan dalam setiap hirarki pemilikan dan penguasaan sumber daya terebut. Kota 
akan membuat dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang dapat menarik para investor dan 
orang-orang mampu membayar pajak bumi dan bangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat 
ditingkatkan (Surbakti, 1995). 

Kota juga dapat dipahami sebagai lambang peradaban kehidupan manusia, sebagai 
pertumbuhan ekonomi, sumber inovasi dan kreasi, pusat kebudayaan dan wahana untuk peningkatan 
kuaitas hidup. Platt (1994) mengatakan dalam bukunya yang berjudul ”The Ecological City” bahwa: 
the natural world supports the city, but the city’s human made resources, in turn, give the city it’s 
distinctive, dynamic character. Kota harus berkembang secara berkelanjutan, melalui interaksi dan 
saling mendukung secara resiprokal antara elemen alam dan elemen buatan manusia. Berkaitan 
faktor alam atau lingkungan terdapat kaidah penting yang harus diperhatikan yakni bahwa alam akan 
tetap terjamin keadaaannya tanpa manuasia, sedangkan manusia tidak dapat terjamin kelestariannya 
tanpa ada alam (Budihardjo dan Sujarto, 2005: 26). 

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, prinsip yang utama adalah konservasi 
(perlindungan lingkungan). Lingkungan baik sebagai sumber daya maupun ruang harus dilindungi 
karena keterbatasan daya dukungnya sehingga setiap usaha/kegiatan harus diatur agar tidak 
menimbulkan dampak bagi lingkungan sebagai ruang. Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip 



 
pemenuhan kebutuhan dasar, dimana kerusakan lingkungan akan menghambat pemenuhan 
kebutuhan manusia. Mengacu pada berbagai konsep tentang pembangunan berkelanjutan, 
Budihardjo dan Sujarto,(2005: 26), mengemukakan batasan kota berkelanjutan sebagai berikut. 
Kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 
masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian 
lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik dan pertahanan kemanannya, tanpa mengabaikan dan 
mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 
 
Salah satu bentuk perencanaan kota yang memperhatikan aspek lingkungan adalah bentuk kota 
taman. Konsep kota taman telah ada sejak abad 18. Howard mengkristalkan konsep tentang kota-
kota baru menjadi suatu gerakan perencanaan perkotaan. Tahun 1896, ia menerbitkan sebuah buku 
berjudul Tomorrow: Apeaceful Path to secial Reform, dan menerbitkannya kembali pada Tahun 
1902 dengan judul Garden Cities of Tomorrow. Dia menyarankan kota taman sebagai jalan keluar 
untuk memecahkan masalah perencanaan kota untuk melawan kepadatan dan kepenuhsesakan kota-
kota industri (Catense. 1989). 

Dari berbagai perspektif tersebut, kota dapat dipandang sebagai suatu wilayah yang sangat 
komplek, yang di dalamnya bercampur segala macam kepentingan pemerintah sebagai pengelola 
kota, swasta, dan warga. Perbedaan kepentingan pada pengaturan kota ini, acapkali menimbulkan 
konflik yang berkepanjangan. Untuk mewujudkan kota yang dapat diterima oleh semua pihak, maka 
diperlukan keselarasan antara pemerintah dan stakeholder dalam mengelola kota. Kota yang tumbuh 
secara tidak terkendali, tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, pada hakekatnya akan 
mencerminkan para penghuninya termasuk di dalamnya pengambil kebijakan (administrasi publik), 
yang tidak peduli atas keberlanjutan kota. Karena itu, Ratcliffe (1982) memandang bahwa 
perencanaan kota adlah suatu hal yang penting. Perencanaan kota mempunyai tujuan untuk 
keselarasan sosial dan ekonomi bagi kepentingan publik dan pribadi sehingga suatu perencanaan 
kota yang baik akan mengalokasikan sumber daya lahan secara efisien. Perencanaan kota juga 
merupakan seni untuk menduga perubahan, mengatur kekuatan tertentu seperti fisik, sosial, 
ekonomi, dan politik untuk menentukan lokasi dan sektor tertentu. Sedangkan Cherry 
mengemukakan bahwa tujuan perencanaan kota adalah untuk meningkatkan lingkungan fisik yang 
harmonis, menyenangkan dan nyaman, dan dalam konteks sosial adalah untuk kepuasan dan 
kebahagiaan penduduknya (Ratcliffe, 1982).    

Pembangunan kota yang ada selama ini kurang memenuhi prinsip-prinsip pembanngunan 
kota yang berkelanjutan. Data empiris yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa 
telah terjadi penyimpangan atau deviasi yang luar biasa dalam pembangunan kota khususnya dalam 
pengelolaan RTHPb. Negara dan pemerintah lokal jelas kurang berpihak pada kelangsungan ekologi 
dan pelayanan kehidupan yang nyaman bagi warganya.  Salim (2006) berpendapat bahwa kendati 
perdebatan tentang paradigma pembangunan berkelanjutan telah cukup lama sekitar lima puluh 
tahun yang lalu, namun tataran realitas pembangunan perkotaan tetap berkutat pada paradigma lama 
yang lebih mementingkan faktor ekonomi jangka pendek dan mengabaikan aspek keadilan sosial dan 
lingkungan dalam jangka panjang. 

2. Ruang Terbuka Publik (Public Openspace) 

 Salah satu daya dukng kota pada konsep pembangunan kota berkelanjutan adalah kehadiran 
ruang terbuka (open space). Ruang terbuka sebenarnya merupakan wadah yang diperlukan untuk 
menampung aktivitas masyarakat di wilayah tersebut (Budihardjo, 2005). Karena itu ruang terbuka 
mempunyai kontribusi kepada manusia berupa dampak yang positif yang berfungsi umum sebagai 
tempat bermain, bersantai, komunikasi sosial, dan sebagai ruang terbuka untuk mendapatkan udara 
segar dan lingkungan. Ruang terbuka juga berfungsi ekologis seperti sebagai lokasi penyegaran 
udara, penyerapan air hujan, pengendalian banjir, pemeliharaan ekosostem tertentu, dan pelembut 
arsitektur bangunan. Ruang terbuka tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, 
emosional, maupun dimensional. Manusia berada dalam ruang, bergerak, menghayati, dan berfikir, 
juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya.  

Pada awal tahun 1960-an, beberapa penulis yang juga sebagai perencana kota , Jacobs, 
Lynch, Whyte, Marcus, dan Danish, serta Gehl, telah melakukan kajian yang menekankan pada 



 
kebutuhan perencanaan kota dengan memperhatikan pengalaman warga kota dan pemanfaatan 
lingkungan kota (Wheeler dan Beatley, 2004). Walaupun pendekatan kajian mereka lebih banyak 
ditinjau dari perspektif arsitektur, namun mereka sadar bahwa ujung dari kajiannya adalah untuk 
kepentingan warga kota. Oleh karena itu dalam tulisannya, mereka mengungkapan afeksi warga atas 
lingkungan kota.  

Salah satu pelopor pengkaji ruang terbuka adalah Gehl (1980) yang ditulis dalam bukunya 
yang berjudul Life Between Buildings: Using Public Space. Gehl menyatakan bahwa luas dan 
karakter ruang terbuka akan sangat berpengaruh terhadap perencanaan fisik. Aktivitas ruang terbuka 
publik secara garis besar dapat dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut. 

1. Necessary activities, yaitu aktivitas sehari-hari yang terpaksa dilakukan karena tidak ada pilihan lain, 
misalnya pergi ke tempat kerja, belanja, atau menunggu bus; 

2. Optional activities, yaitu aktivitas yang menawarkan pilihan-pilihan bila kondisi ruang luar 
mendukung, seperti berjalan-jalan atau minum kopi di cafe terbuka; dan 

3. Social activities, aktivitas sosial atau aktivitas yang bergantung pada keberadaan orang lain di ruang 
publik seperti berjumpa dengan teman, mengobrol santai, nongkrong atau sekedar melihat orang 
yang berlalu lalang dimana kategori ketiga ini terjadi sebagai resultan aktivitas kategori pertama dan 
kedua, namun dengan catatan bila didukung dengan kualitas lingkungan yang baik. 
Teori Gehl ini menyiratkan sebuah pendapat bahwa ketika kualitas ruang publik buruk, maka 
aktivitas yang muncul hanyalah keterpaksaan. Sebaliknya ketika ruang publik hadir dengan kualitas 
yang makin baik maka akan mendorong seseorang untuk menghabiskan waktu lebih lama bahkan 
tidak menutup kemungkinan menciptakan suasana yang menawarkan keberagaman pilihan aktivitas 
sosial. 

Konsep tentang ruang terbuka itu sendiri sangat bervariasi tergantung pada konteks apa 
dibicarakan. Menurut Stephen Carr (1992), tipologi ruang publik dibagi menjadi beberapa tipe dan 
karakter sebagai berikut. 

1. Taman umum (public park) yang terdiri dari: taman Nasional (national park, taman pusat 
kota (downtown park), taman lingkungan (neighborhood park), dan taman kecil (mini park). 

2. Lapangan dan plasa (squares and  plazas) tediri dari: lapangan pusat kota dan plasa pengikat 
3. Peringatan (memorial) 
4. Pasar (markets) 
5. Jalan (streets) yang terdiri dari: pedestrian sisi jalan (pedestrian side walk), mal pedistrian 

(pedestrian mall), mal transit (transit mall), jalur lambat (traffic restriced streets), dan gang kecil 
kota (town traill) 

6. Tempat bermain (playgrounds) 
Berdasarkan uraian tersebut, kebutuhan ruang terbuka ternyata tidak hanya terkait dengan aspek 
keleluasaan, namun juga terkait dengan aspek kenyamanan dan keindahan suatu kota. Kenyataan 
yang terjadi,  ruang terbuka hijau kota menjadi semakin terdesak dari hari ke hari. Beberapa pakar 
mengatakan bahwa idealnya ruang terbuka hijau tidak boleh kurang dari 30% atau 1.200 m2 tajuk 
tanaman diperlukan untuk  satu orang (Shirvani 1985).  

Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan, yakni ruang terbuka 
yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka 
diharapkan dapat mempertemukan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang 
sosial,  ekonomi, dan budaya. Aktivitas di ruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa 
pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat. Ruang terbuka menciptakan karakter 
masyarakat kota. Tanpa ruang-ruang publik, masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat 
individualis, yang anggota-anggotanya tidak mampu berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain. 
Agar efektif sebagai mimbar, ruang publik haruslah netral dimana ruang tersebut bisa dicapai oleh  
(hampir) setiap penghuni kota. Tidak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim diri sebagai 
pemilik dan membatasi akses ke ruang publik sebagai sebuah mimbar politik. Stephen Carr (1992) 
dalam bukunya yang berjudul Public Space, menyatakan bahwa ruang publik harus bersifat 
responsif, demokratis, dan  bermakna. Ruang publik yang responsif berarti bahwa ruang tersebut 
harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan  kepentingan luas. Secara demokratis yang 
dimaksud adalah bahwa ruang publik itu seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat umum tanpa 



 
harus terkotak-kotakkan akibat perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya.  Bahkan, unsur demokratis 
dilekatkan sebagai salah satu watak ruang publik karena ia harus dapat  dijangkau (aksesibel) bagi 
warga dengan berbagai kondisi fisiknya, termasuk para penderita cacat tubuh  dan lansia.  
 
 3.  Ruang Terbuka Hijau (Green Openspace) 
 

Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Green Openspaces adalah kawasan atau 
areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan 
habitat  tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau 
budidaya  pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan 
tanah, RTH di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas 
lansekap kota (http://rustam.2000.wordpress.com/ruang, diakses 29 April 2009). Definisi yang 
lain tersebut dalam Undang–Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU 
tersebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam.  Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa:  

1. RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan 
ruang terbuka hijau privat;  

2. proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tga puluh) persen dari luas wilayah kota; dan 
3. proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Di beberapa areal  di  perkotaan, dalam beberapa dasawarsa terakhir  ini,  ruang publik, 
dan/atau RTH telah tersingkir akibat pembangunan gedung-gedung yang cenderung berbentuk 
kontainer (container  development), yakni bangunan yang sekaligus dapat menampung berbagai 
aktivitas sosial ekonomi, seperti mall, perkantoran, dan hotel, dimana bangunan tersebut akan 
cenderung menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Kebijaksanaan pertanahan di 
perkotaan yang sejalan dengan aspek lingkungan hidup adalah jaminan terhadap kelangsungan RTH. 
RTH ini mempunyai fungsi hidrologis, estetika¸ dan sekaligus interaksi sosial bagi penduduk di 
perkotaan. Taman-taman di kota menjadi wahana bagi kegiatan masyarakat untuk acara keluarga, 
bersantai, olah raga ringan, dan lain-lain. Karena demikian pentingnya RTH ini, maka semua pihak 
yang terkait harus mempertahankan keberadaannya dari keinginan untuk merubahnya.  
  Terkait dengan RTH perkotaan, dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 disebutkan bahwa 
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan 
perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, 
ekonomi, dan estetika. Penataan RTHKP meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan 
pengendalian RTHKP yang bertujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem 
lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan  alam dan lingkungan buatan 
di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan 
nyaman. Penataan RTHKP ini sangat penting karena RTHKP memiliki fungsi sebagai pengaman 
keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, 
tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, dan sarana 
estetika kota. Adapun manfaat RTHKP adalah sarana untuk mencerminkan identitas daerah, sarana 
penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana 
untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan, sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan 
meningkatkan prestise daerah, sarana untuk aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan 
manula, sarana untuk ruang evakuasi untuk kedaan darurat, sarana untuk memperbaiki iklim mikro, 
dan sarana untuk meningkatan cadangan oksigen di perkotaan. 

Terkait dengan penataan ruang terbuka, Pemkot Malang juga telah menerbitkan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.  Batasan 
RTH diuraikan pada Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa RTH adalah bagian dari kota yang tidak didirikan 
bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) 
dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, 
kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, dan pertanian kota, yang berfungsi untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan. 



 
Di berbagai peraran yang ada, RTHKP pada prinsipnya dibedakan ke dalam RTHKP Publik 

dan RTHKP Privat. RTHKP publik adalah RTHKP yang penyediaannya dan pemeliharaannya 
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan RTHKP Privat  adalah RTHKP 
yang penyediaannya dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pihak swasta, perseorangan, dan 
masyarakat yang dikendalikan melaui ijin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota 
(Permendagri 1/2007 Pasal 1 Ayat 19).  Ditinjau dari pola dan struktur fungsi RTH, pola RTH kota 
memiliki struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional (ekologis, sosial, ekonomi, 
arsitektural) antar komponen pembentuknya (Gambar 2.11). Pola RTH tersebut terdiri dari RTH 
struktural dan RTH non struktural.  RTH struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh 
hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang mempunyai pola hierarki planologis yang 
bersifat antroposentris. RTH tipe ini didominasi oleh fungsi-fungsi non ekologis dengan struktur 
RTH binaan yang berhierarkhi. Contohnya adalah struktur RTH berdasarkan fungsi sosial dalam 
melayani kebutuhan rekreasi luar ruang (outdoor recreation) penduduk perkotaan seperti yang  
diperlihatkan dalam urutan hirakhi sistem pertamanan kota (urban park system) yang dimulai dari 
taman perumahan, taman lingkungan, taman kecamatan, taman kota, dan taman regional. 

RTH non struktural sendiri merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan konsep 
sustainability yang sangat terkait dengan konsep greenways dan seringkali digunakan secara 
bergantian (Lindsey, 2003). Dalam konteks ini, sustainability yang sangat peduli terhadap ekonomi, 
lingkungan dan keadilan, perlu diterjemahkan secara lebih operasional (Maclaren, 1996; Lindsey, 
2003). Artinya dalam proses perencanaan kota, perencana perlu merekomendasikan greenways 
untuk menciptakan kota yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih nyaman. Konsep greenways ini 
berkaitan pula dengan ruang terbuka, ruang parkir, infrastruktur, koridor kota, dan pembangunan 
ekonomi. RTH tipe ini memiliki fungsi ekologis yang sangat dominan dengan struktur RTH alami 
yang tidak berhirarkhi. Contohnya adalah struktur RTH yang dibentuk oleh konfigurasi ekologis 
bentang alam perkotaan tersebut, seperti RTH kawasan lindung, RTH perbukitan yang terjal, RTH 
sempadan sungai, RTH sempadan danau, dan RTH pesisir. Untuk suatu wilayah perkotaan, maka 
pola RTH kota tersebut dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua pola RTH ini berdasarkan 
bobot tertinggi pada kerawanan ekologis kota (tipologi alamiah kota: kota lembah, kota pegunungan, 
kota pantai, kota pulau, dll) sehingga dihasilkan suatu pola RTH struktural. 

 
Sumber: Ditjen Pekerjaan Umum, 2005 
Gambar 2.11 Pola dan Struktur Fungsional RTH Kota 
Berdasarkan fungsinya, RTH dapat dibedakan secara garis besar ke dalam fungsi intrinsik, 

yakni fungsi ekologis dan fungsi ekstrinsik yang terdiri atas fungsi arsitektural, ekonomi  dan  sosial. 
Fungsi  ekologis  pada  dasarnya terkait dengan hubungan timbal balik mahluk hidup dengan 
lingkungannya. Istilah ekologi ini pertamakali digunakan oleh Haeckel, seorang ahli ilmu hayat, 
pada pertengahan dasa warsa 1860-an.  Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti 
rumah dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah ekologi dapat diartikan sebagai 
ilmu tentang tentang rumah tangga mahluk hidup (Soemarwoto, 2004). 

Berdasarkan pola dan struktur, RTH dibagi menjadi RTH Lindung (RTHL) dan RTH Binaan 
(RTH Binaan) (Rustam. 2000). RTHL alami adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam 
bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ 
umum. RTHL ini didominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya. 
Kawasan hijau lindung terdiri dari cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, 
daerah pertanian, persawahan, hutan bakau, dll. Sedangkan RTHB adalah ruang atau kawasan yang 
lebih luas dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih 
bersifat terbuka/umum, dengan permukaan tanah yang didominasi oleh perkerasan buatan dan 
sebagian kecil tanaman. Kawasan RTHB dibuat untuk menciptakan keseimbangan antara ruang 
terbangun dan RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi  udara, 
dan perlindungan terhadap flora 

 Ruang terbuka binaan atau built open space, terdiri dari Ruang Terbuka Binaan Publik 
(RTBPU) Dan Ruang Terbuka Binaan Privat (RTBPV). Ruang Terbuka Binaan Publik (RTBP) 
adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jaluratau 



 
mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka/ umum,   dengan   permukaan   tanah  
di dominasi keseluruhan  oleh perkerasan. RTBP ini dibedakan lagi menjadi RTBP Makro dan 
RTBP Mikro. Yang termasuk RTBP Makro antara lain adalah: ruang jalan, kawasan bandar udara, 
kawasan pelabuhan laut, daerah rekreasi, dan yang termasuk RTBP Mikro antara lain adalah mal di 
lingkungan terbatas, halaman masjid, halaman gereja, plasa di antara gedung perkantoran dan kantin. 
Sedangkan RTBPV adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk areal 
memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbatas/ pribadi. Yang 
termasuk RTBV ini antara lain adalah halaman rumah tinggal dengan berbagai luasan persil. 

Gambar 2.11 tersebut juga menunjukkan bahwa bentuk RTH dapat dibedakan dalam dua 
tipologi. Yang pertama adalah RTH yang berbentuk areal seperti hutan (hutan kota, lindung, dan 
rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional 
(perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (pertahanan kemanan, 
perlindungan tata air, plasma nutfah, dan lain-lain). Yang kedua adalah RTH yang berbentuk jalur, 
seperti: RTH koridor sungai, RTH sempadan danau, RTH sempadan pantai, RTH tepi jalur jalan, 
RTH tepi jalur kereta, dan RTH sabuk hijau. Secara lebih lengkap, RTH dapat dibedakan tipologinya 
sesuai karakteristik ruang publik kota sebagaimana tertera pada Tabel 2.1. 
  Pemahanan RTH, dengan demikian dapat dilakukakan dari berbagai pendekatan kebutuhan, 
seperti pendekatan berdasarkan fungsinya, Di samping memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan 
Rustam, RTH juga memiliki fungsi-fungsi yang lain sebagaimana dikemukakan oleh  Kaiser (1995). 
Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai pembentuk bagian-bagian kota atau karakteristik yang khas pada bagian-bagian kota 
seperti pusat kota, daerah tepi kota, dan daerah industri. 

2. Pembentuk elemen struktur kota, misalnya sebagai orientasi suatu kota/kawasan. 
3. Pemisah fungsional/optis yang dapat memberi dukungan kepada aspek keselamatan dan 

kenyamanan. Contohnya adalah RTH sebagai pemisah antara jalan raya dan jalur pejalan kaki 
4. Pembentuk estetika lingkungan bila RTH ditata sebagai taman yang indah yang dilengkapi 

dengan tanaman hias. 
5. Fungsi sosial budaya dan rekreasi. Dalam hal ini RTH dapat digunakan sebagai wadah aktivitas 

sosial masyarakat yang membutuhkan lahan terbuka yang cukup luas, misalnya tempat olah raga, 
bermain, bersantai/berekreasi, dan istirahat. 

6. Pemenuhan kebutuhan nasyarakat kota, Dalam hal ini  RTH menjadi area dalam penyediaan 
bahan makanan dari hasil perkebunan, peternakan maupun pertanian, atau arena pembibitan baik 
tanaman pangan maupun non pangan. 

 
Tabel 2.1. Tipologi RTH Berdasarkan Tipologi Ruang Publik Kota 

No.  Tipe Karakteristik 
1 Taman 

Umum  
(Public 
Park) 

Taman yang terdapat pada suatu kawasan dan dapat digunakan 
oleh publik, areal hijau publik yang digunakan untuk kegiatan 
santai. Memiliki luas yang lebih dibanding taman lingkungan.  

2 RTH Plaza RTH  plaza yang dikembangkan sebagai bagian dari perkantoran 
dan bangunan komersiil. Berada di pusat kota. Dibangun dan 
dikelola oleh pemilik kantor atau perusahaan secara mandiri 

3 Community 
Garden 

Ruang kosong di lingkungan perumahan yang didesain serta 
dikelola sendiri oleh masyarakat setempat, termasuk juga fasilitas 
gardu pandang, areal bermain, taman masyarakat. 

4 Greenways Jalan pedestrian atau jalur sepeda yang menghubungkan tempat-
tempat rekreasi dan alam terbuka. 

5 Waterfront Ruang terbuka sepanjang rute aliran air di dalam kota. Terdapat 
jalan umum menuju waterfront area, sebagai pengembangan 
taman untuk waterfront. 

6 Atrium Ruang dalam milik swasta yang dibangun sebagai atrium, berada 
di dalam gedung. Pembangunan dan pengelolaannya ditangani 



 
sendiri oleh pihak swasta yang memiliki gedung tersebut sebagai 
ruang komersial. 

7 Small 
Garden 

Taman kota kecil yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan, 
termasuk air mancur. 

8 Landscape Taman yang berada di luar bangunan. 
9 Roof garden  Taman yang berada di atap bangunan 
10 Hutan Kota Hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan 

rapat. Di tanah negara maupun hak 
 
Sumber: Kesuma dan Suryadjaya, (2009), diolah 
 
  Di samping memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Kaiser, RTH juga memiliki 
fungsi-fungsi yang lain sebagaimana dikemukakan oleh  Rustam. Pendekatannya didasarkan pada 
bentuk-bentuk fungsi yang dapat diberikan oleh RTH terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas 
lingkungan, atau dalam upaya mempertahankan kualitas yang baik. Uraian bentuk-bentuh fungsi 
RTH tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Daya dukung ekosistem 
Perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau dilandasi pemikiran bahwa ruang terbuka hijau tersebut 
merupakan komponen alam, yang berperan menjaga keberlanjutan proses di dalam ekosistemnya. 
Oleh karena itu ruang terbuka hijau memiliki daya dukung terhadap keberlangsungan 
lingkungannya. Dalam hal ini ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan binaan manusia 
adalah minimal sebesar 30%. 
2. Pengendalian gas berbahaya dari kendaraan bermotor 
Gas-gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor sebagai gas buangan bersifat menurunkan 
kesehatan manusia (dan makhluk hidup lainnya). Gas yang sangat berbahaya terutama adalah dari 
golongan Nox, CO, dan SO2. Adanya RTH akan mengendalikan gas-gas berbahaya tersebut.  Sifat 
dari vegetasi di dalam RTH adalah kemampuannya untuk melakukan aktifitas fotosintesis, yaitu 
proses metabolisme  di dalam vegetasi dengan menyerap gas CO2, lalu membentuk gas oksigen, gas 
yang diperlukan bagi kegiatan pernafasan manusia. Dengan demikian RTH selain mampu mengatasi 
gas berbahaya dari kendaraan bermotor, sekaligus mampu menambah suplai oksigen yang 
diperlukan manusia.  
3. Pengamanan lingkungan hidrologis 
Kemampuan vegetasi dalam RTH dapat dijadikan alasan akan kebutuhan keberadaan RTH tersebut. 
Sistem perakaran vegetasi yang baik akan lebih menjamin kemampuan vegetasi mempertahankan 
dan meningkatkan ketersediaan air tanah. Hal ini secara tidak langsung akan mencegah  terjadinya 
peristiwa intrusi air laut ke dalam sistem hidrologis yang ada, yang dapat menyebabkan kerugian 
berupa penurunan kualitas air minum dan terjadinya korosi/ penggaraman pada benda-benda 
tertentu. Sebaliknya, semakin meningkatnya areal RTH karena penutupan oleh bangunan dan 
perkerasan, akan mempersempit keberadaan dan ruang gerak sistem perakaran sehingga berakibat 
pada semakin terbatasnya ketersediaan air tanah.  
4. Pengendalian suhu udara perkotaan 
Kemampuan vegetasi pada RTH untuk melakukan kegiatan evapo-transpirasi akan menurunkan 
tingkat suhu udara perkotaan. Dalam skala yang lebih luas lagi, RTH juga mampu mengatasi 
permasalahan heat island, yaitu gejala peningkatan suhu udara yang lebih besar di pusat-pusat 
perkotaan daripada di kawasan di sekitarnya. 
5. Pengendalian thermoscape di kawasan perkotaan 
Keadaan panas suatu lansekap (thermoscope) dapat dijadikan sebagai suatu model untuk perhitungan 
kebutuhan RTH. Kondisi ini tergantung pada komposisi dari komponen-komponen penyusunnya 
diimana komponen vegetasi merupakan komponen yang menunjukan struktur panas yang paling 
rendah bila dibandingkan dengan komponen yang lain seperti bangunan, permukiman, paving, dan 
konstruksi bangunan. Perimbangan penataan komponen-komponen dengan struktur panas rendah 
dan tinggi tersebut akan menentukan kualitas kenyamanan yang dirasakan oleh manusia. Keadaan 
yang diinginkan oleh manusia adalah adanya komponen-komponen  dengan struktur panas yang 



 
rendah, seperti vegetasi dalam RTH, karena vegetasi ini merupakan kunci utama pengendali kualitas 
thermoscape yang diharapkan. Keadaan struktur panas komponen-komponen dalam suatu keadaan 
thermoscape ini dapat diukur dengan mempergunakan kamera infra merah. 
6. Pengendalian bahaya-bahaya lingkungan 
Fungsi RTH dalam mengendalikan bahaya lingkungan terutama difokuskan pada dua aspek penting, 
yaitu pencegahan bahaya kebakaran dan perlindungan dari keadaan darurat seperti gempa bumi.  
RTH dengan komponen penyusun utamanya berupa vegetasi mampu mencegah penjalaran luapan 
api kebakaran secara efektif karena vegetasi mengandung air yang dapat menghambat sulutan api 
dari sekitarnya. Demikian juga dalam menghadapi resiko gempa bumi yang kuat dan mendadak, 
RTH merupakan tempat yang aman dari bahaya runtuhan oleh struktur bangunan. Dengan demikian, 
RTH perlu diadakan dan dibangun ditempat-tempat strategis di tengah-tengah lingkungan 
permukiman. 

Selanjutnya RTH dapat dikelompokkan berdasarkan perspektif sosial. Dalam hal ini RTH 
dapat dikategorikan berdasar sifat kegiatannya, yakni RTH pasif dan aktif. RTH pasif merupakan 
kawasan RTH yang dapat dinikmati oleh warga secara pasif seperti pengamatan, pemandangan 
karena adanya unsur alam. Warga masyarakat secara pasif dapat merasakan kedekatan dengan alam, 
menyaksikan indahnya taman, pohon, bunga, gemericik air di taman, atau rimbunnya hutan kota. 
Dengan kata lain, ruang terbuka hijau pasif adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak 
mengandung kegiatan manusia, antara lain berupa penghijauan atau taman sebagai sumber 
pengudaraan lingkungan, penghijauan dan sebagainya.  Sedangkan RTH aktif memberikan 
kesempatan kepada warga untuk beraktifitas secara aktif, seperti olah raga, jalan kaki, berlari, dan 
senam di taman. RTH merupakan ruang bersama warga masyarakat untuk berinteraksi sosial, 
rekreasi, bermain baik untuk kalangan anak, remaja, dan dewasa. Dengan kata lain, ruang terbuka 
aktif adalah ruang terbuka yang mengundang unsur-unsur kegiatan di dalamnya, antara lain: 
bermain, olah raga, upacara, berkomunikasi, dan berjalan-jalan. Ruang ini dapat berupa plaza, 
lapangan olah raga, tempat bermain, penghijauan di tepi sungai sebagai tempat rekreasi dan lain-lain. 
(Darmawan, 2003: 24).  

Berbagai teori dan konsep terkait dengan penataan ruang kota dalam penyediaan dan 
pengelolaan RTH publik menunjukkan bahwa keberadaan RTH publik bagi warga kota adalah 
sangat penting. Keberadaannya tidak saja memberikan manfaat secara ekologis, namun secara 
komplek juga memberikan pengaruh terhadap eksistensi sebuah kota, menjadikan kota sebagai 
organisme yang hidup, memberikan kesejahteraan bagi warga dan berkelanjutan. Untuk 
mewujudkan kota berkelanjutan, di antaranya adalah dengan cara penyediaan dan pengelolaan RTH 
yang sesuai dengan kebutuhan warga. Untuk itu diperlukan kemauan dan kerja keras dari semua 
pihak (stakeholder). Sejak proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kota, 
seluruh stakeholder harus mengawal keberadaan RTH publik ini. Oleh karena itu, instrumen 
partisipasi masyarakat dalam proses tersebut merupakan suatu keharusan, disamping peran 
pemerintah sebagai aktor penentu kebijakan. 
Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan Ruang Kota 

Perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pentingnya peran serta atau partisipasi 
sesungguhnya telah dimulai sejak awal tahan 1960-an terutama di negara maju seperti Amerika 
(lihat Smith, 1985). Di negara berkembang, sejak terjadinya restorasi demokrasi atau reformasi 
politik pada akhir Abad 20, keterlibatan warga dalam pengambilan kebijakan dalam pemerintahan 
lokal termasuk pembangunan kota mulai diperhitungkan. Sebelumnya perkembangan demokrasi 
telah menngalami kehilangan makna yang mengarah pada autocratic dictatorship (Yunus, 2005). 
Dengan demikian,  kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan pembangunan kota,  lebih bersifat 
top down,  sehingga menimbulkan ketidakpedulian warga masyarakat terhadap apapun yang terjadi 
dalam perkembangan pembangunan.  

Adanya dinamika permasalahan yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat 
menuntut adanya peran kinerja administrasi yang lebih baik. Administrasi publik tidak lagi dapat 
diposisikan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal dalam kebijakan publik, sebagaimana pandangan 
klasik administrasi publik selama ini (Henry, 2004; Denhardt dan Denhardt, 2002). Dalam era 
demokrasi, peran serta masyarakat dalam kebijakan publik merupakan sebuah keharusan. Ketika 



 
nilai-nilai demokrasi merambah kehidupan bermasyarakat maka nilai yang sama dituntut pula 
keberadaannya dalam praktik administrasi publik. Dengan kata lain partisipasi sebagai nilai dasar 
demokrasi menjadi perhatian penting dalam administrasi publik yang demokratis (Muluk, 2007).  

Caiden (1982), penulis buku Public Administration,  mengemukakan bahwa partisipasi 
publik merupakan kajian yang penting dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, secara khusus dia 
memasukkan partisipasi sebagai ruang lingkup bahasannya. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan 
publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan warga negara, baik secara pribadi maupun 
berkelompok untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah (Thoha, 2005: 76). Burn dan 
Peltason (1966), seperti tertulis dalam literatur lama yang berjudul Government by The People, 
mengelaborasi tentang pemerintahan yang demokratis dengan meletakkan nilai-nilai dasar 
demokrasi seperti kebebasan warga untuk terlibat dalam kebijakan pemrintah. Untuk itu pemerintah 
yang demokratis harus memelihara keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan, di antara 
keragaman dan keseragaman, dan di antara hak individu dan kepentingan umum. 

Tulisan lain yang mengemukakan pentingnya partisipasi dalam kebijakan publik di antaranya 
adalah tulisan Graham dan Phillips (1998) dalam bukunya yang berjudul Citizen Engagement: 
Lessons in Participation from Local Government.  Prinsip-prinsip partisipasi masyarkat menurut 
mereka, meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1) The process should be community-based (proses yang berlangsung harus didasarkan warga 
masyarakat). Perspektif yang digunakan adalah bukan saja atas dasar kepentingan pembuat 
kebijakan tetapi juga atas dasar cara pandang warga masyarakat. 

2)  Citizen engagement should be connected to the political process (warga harus terlibat dengan proses 
politik). Partisipasi warga yang perada di luar proses politik, akan tidak didengar oleh pengambil 
keputusan.  

3) Citizen engagement should also involve public education. Untuk memulai partisipasi, harus dengan 
pendidikan bagi warga tentang pentingnya perubahan.  

4) The process should open regarding the options considered and emphasized.  Dalam proses 
partisipasi harus ada keterbukaan dalam hal menentukan pertimbangan dan pilihan.  

5) There is need for flexibility regarding methods of engagement and timing. Pada prinsipnya bahwa 
dalam partisipasi diperlukan variasi metode, dengan tujuan agar tercapai pesan yang diinginkan.  

6)  The process should be transparant.  Dengan transparansi akan terjadi keterbukaan di antara elit dan 
warga atas berbagai informasi, meningkatkan bobot legitimasi, dan sebagai kontribusi pembelajaran 
pentingnya partisipasi warga. 
 Pendapat lain yang terkait dengan arti penting partisipasi dalam administrasi publik adalah 
pendapat King dan Stivers (1998). Dalam tulisannya yang berjudul Government is Us: Public 
Administration an Anti-Goverment Era, mereka mengetengahkan posisi warga di era governance 
dimana goverment dimaknai sebagai pemerintah yang selama ini terlalu dominan dan tidak 
melibatkan warga dalam keputusannya. Tulisan tersebut mengetengahkan juga bahwa dalam sejarah 
administrasi publik, warga tidak dipandang sebagai bagian yang menyatu dalam bidang administrasi 
publik sehingga warga tetapi ditempatkan atau diwakili pada proses legislatif melalui voting yang 
acap kali tidak representatif. Oleh karena itu, pada administrasi publik muncul pemikiran baru yang 
menempatkan warga negara sebagai warga (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Dalam 
kesimpulan, mereka menulis: ”Government is Us is a democratic public administration that involves 
active citizenship and active administrations”. Administrasi publik yang demokratis adalah 
administrasi yang dalam prosesnya melibatkan warga dan pemerintah  secara aktif. Dengan 
demikian akan terjadi suatu hubungan yang egaliter antara warga dan pemerintah. 
 Pendapat yang lain dikemukakan oleh Box (1998) pada karyanya yang berjudul Citizen 
Governance dimana dia menekankan pentingnya partisipasi warga di tingkat lokal atau pemerintah 
daerah. Dia mengajukan empat (4) prinsip sebagai berikut untuk menjelaskan Citizen Governance.  

1) The scale principle.  Untuk urusan yang lebih tepat ditangani daerah dan untuk melibatkan 
partisipasi warga secara aktif dan efektif, maka perlu menyerahkan fungsi atau urusan pada tingkat 
lokal.  

2) The democracy principle. Hal yang ditekankan pada prinsip adalah bahwa pembahasan kebijakan 
dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka (demokratis). 



 
3) The accountability principle. Pada dasarnya pemerintahan adalah milik masyarakat sehingga untuk 

mencapai akuntabilitas publik diperlukan keterlibatan mayarakat dalam proses kebijakan bersama 
dengan wakilnya dan administrator publik.  

4) The rationality principle. Proses partisipasi publik dalam pemerintahan lokal harus ditanggapi secara 
lebih rasional. 
  Islamy (2004) menyatakan bahwa paling tidak ada 8 (delapan) manfaat yang akan dicapai 
jika melibatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu: 1) masyarakat  akan semakin 
siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan; 2) hubungan masyarakat, 
pemerintah, dan legislatif akan semakin baik; 3) masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi 
terhadap institusi; 4) masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah 
dan legislatif serta bersedia bekerjasama dalam menangani tugas dan urusan publik; 5) bila 
masyarakat telah memilki kepercayaan, dan menerima ide-ide pembangunan maka mereka juga akan 
mewujudkan ide-ide tersebut; 6) mutu/kualitas keputusan/kebijakan yang diambil akan menjadi 
semakin baik karena masyarakat turut serta memberikan masukan; 7) akan memperlancar 
komunikasi  dari bawah ke atas  dan dari atas ke bawah, dan 8) dapat memperlancar kerjasama 
terutama untuk mengatasi masalah-masalah bersma yang komplek dan rumit. 
 
 

1. Konsep Partisipasi 

Partisipasi, sebagaimana civil society dan demokrasi, merupakan istilah yang telah cukup tua. 
Namun sebagai konsep dan praktek operasional, partisipasi baru dibicarakan sejak tahun 1970-an 
ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak itu konsep partisipasi menjadi lebih berkembang dan 
memiliki pengertian yang beragam meskipun dalam beberapa hal konvergen (Suhirman, 2004). 
Partisipasi publik dalan pembuatan kebijakan baik secara implisit maupun eksplisit telah 
mengemuka pada Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan pada Tahun 1992. Sejak 
deklarasi tersebut, pemerintah di seluruh dunia mengakui  pentingnya partisipasi warga untuk 
menjamin implementasi kebijakan. Walaupun demikian, hingga saat ini tidak ada definisi partisipasi 
warga yang universal atau teori partisipasi yang dapat diterima oleh semua kalangan. Menurut Negel 
(1987), partisipasi warga masyarakat terkait dengan tindakan warga yang mempengaruhi 
pengambilan keputusan. Berikut ini adalah pendapat Negel.  
Citizens participation is often defined as a citizen action that influences or seeks to influence policy 
decisions. 

Partisipasi warga juga terkait dengan kebutuhan warga untuk mendapatkan pelayanan 
administrasi public, sebagaimana yang dikatakan oleh Zimmerman (1986) sebagai berikut. 
 Citizens participation as an action that incorporates the demands and values of citizens into public 
administration services. 
 

Partisipasi juga merupakan proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan di 
antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan 
komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi tersebut dapat 
dimaknai sebagai “the act of taking part or sharing in something” (Syahyuti, 2008). 

Konsep partisipasi masyarakat dalam pengertian sesungguhnya tidak hanya mengajak 
masyarakat agar terlibat dalam proses pelaksanaan program atau proyek, tetapi juga memberikan 
kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkan, membuat keputusan, merencanakan, 
melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi, sehingga program atau proyek akan menjadi milik 
mereka yang kemudian akan dipelihara secara berkelanjutan (Tikson, 2009).  Dalam konteks 
pembangunan, partisipasi menurut Syahyuti (2008), merupakan suatu alat, tujuan, dan proses. 
Sebagai alat, partisipasi  adalah perangkat yang esensial. Partisipasi sebagai tujuan adalah 
“supporting people in articulating and negotiating their interest at the social, institutional, and 
policy-making levels in the partner country”. Sedangkan, partisipasi sebagai proses, atau sebagai 
satu prinsip dalam manajemen, adalah observasi yang melibatkan secara lebih intensif aktor-aktor 
yang terlibat dalam penentuan tujuan proyek, cara pengukuran, dan proses.  



 
Seiring berjalannya waktu, partisipasi dipahami secara lebih maju. Dalam praktek 

konvensional, warga hanya berperan sebagai donor atau sukarelawan (voluntary) dalam 
pembangunan. Dalam hal ini partisipasi hanya bersifat sesaat, yakni jika ada proyek pembangunan. 
Selama tiga dasawarsa belakangan ini telah diperoleh suatu spektrum makna dan semangat baru 
untuk melakukan partisipasi secara berbeda. Konsep partisipasi komunitas (community 
participation) menginginkan adanya konvergensi dengan pelibatan masyarakat dalam perumusan 
kebijakan dan implementasinya agar tercipta good governance. Pemahaman yang terakhir inilah, 
yang menurut peneliti adalah sebagai konsep partisipasi yang riil, dimana partisipasi merupakan 
bagian dari demokratisasi, sebagaimana juga dikemukakan oleh Burke (1968), Cornwall dan 
Gaventa (2001), dan Fung (2005).  

Dalam tataran ini, Gaventa (2001) menegaskan bahwa partisipasi warga terkait dengan 
demokrasi partisipatoris dan demokrasi deliberatif atau demokrasi langsung. Hal ini telah 
mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum 
tersisih’ menuju ke suatu kepedulian. Warga akan terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi dalam 
pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan 
mereka. Sedangkan Peters (1996), menghubungkan partisipasi dengan berkembangnya berbagai 
model pemerintahan. Ia mengemukakan lebih lanjut bahwa partisipasi yang luas dapat tumbuh 
dalam tata pemerintahan partisipatif (participatory state) yang lebih menekankan negosiasi dan 
keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan ketimbang daripada yang menekankan hirarki dan 
teknokrasi. Dalam tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat rakyat atau tata pemerintahan 
partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses sosial politik warga dapat menegosiasikan alokasi 
barang dan anggaran publik. Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara 
teknokratis oleh kelompok orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat, 
atau akademisi), melainkan merupakan ruang bagi teknisi dan anggota masyarakat untuk melakukan 
interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu kebijakan harus melibatkan pihak yang luas 
(stakeholders) dan kepentingan berbagai pihak sudah dikonfrontasi atau dinegosiasikan. Dalam 
perspektif ini partisipasi tidak dipandang sebagai cara tetapi sebagai tujuan itu sendiri. Konsep 
partisipasi dari Peters tersebut sejalan dengan konsep partisipasi dalam perspektif good governance 
(Cornwall and Gaventa 2001). Dalam konteks ini, partisipasi diarahkan ke dalam bentuk yang lebih 
langsung bagaimana masyarakat dapat memperngaruhi pemerintah dan memaksa mereka agar lebih 
accountable. Terkait dengan hal ini, mereka menilai bahwa terdapat perubahan bentuk partisipasi 
dan tekanan pada demokrasi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.1. 



 
 
Tabel 6.1. Arah Perubahan Partisipasi 

Dari Menuju 
Pemanfaat (beneficiary) Warga (citizen) 
Diposisikan sebagai proyek (project) Masuk dalam kebijakan (policy) 
Konsultasi (consultation) Pengambilan keputusan (decision-making) 

Lebih sebagai pendekatan (appraisal) 
Lebih nyata, karena menekankan pada 
implementasi. (Implementation) 

Pada tataran mikro (micro) Pada tataran makro (macro) 
Sumber: Cornwall and Gaventa, (2001) 
 
 Partisipasi juga terkait dengan kewargaan dan akuntabilitas, sebagaimana dikemukakan oleh 
Gaventa (2002) dalam tulisannya yang berjudul Introduction: Exploring Citizenship, Participation 
and Accountability.  Dia mengatakan lebih lanjut bahwa pada masa yang lampau, terdapat dua 
kecenderungan dalam menghadapi kesenjangan antara warga dan lembaga pemerintahan. Di satu 
pihak, kesenjangan tersebut diatasi dengan cara memperkuat proses partisipasi untuk mempengaruhi 
lembaga yang lebih besar dalam proses penyusunan kebijakan. Di pihak lain, kesenjangan tersebut 
diatasi dengan cara meningkatkan perhatian pada akuntabilitas. Pada saat ini, partisipasi dan 
akuntabilitas, merupakan dua hal yang sangat penting untuk dikerjakan secara bersamaan. 
Pendekatan partisipatif terus berkembang dari tingkat proyek ke tingkat kebijakan. Agar lebih 
bermakna, argumen untuk partisipasi dan akuntabilitas institusional harus didasari oleh konsepsi hak, 
yang dalam konteks pembangunan, berarti ada suatu penguatan terhadap status warga negara.   

Pada Tabel 2.2 tersebut juga terlihat bahwa jika semula warga diposisikan sebagai pemanfaat 
(beneficiaries), saat ini mereka harus diposisikan sebagai pihak yang berhak secara politis dalam 
pembangunan. Partisipasi warga yang lebih politis seperti ini memungkinkan mereka menjadi 
pembuat dan penajam (maker and shaper) program-program pembangunan mereka sendiri. 
Cornwall dan Gaventa (2001), kemudian melihat secara lebih dekat bagaimana seharusnya bentuk 
dan ruang partisipasi itu terjadi. Namun mereka mengakui bahwa tidak ada bentuk atau ruang 
partisipasi yang netral. Partisipasi selalu terkait dengan hubungan-hubungan kekuasaan yang masuk 
atau yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah perhatian yang lebih, harus 
diberikan pada siapa mendapat apa dan mengapa, siapa yang mengisinya, bagaimana menciptakan 
ruang itu mengandung jejak hubungan-hubungan sosial, sumber daya dan pengetahuan, yang sudah 
ada sebelumnya. Bagaimana mencegah pola-pola kekuasaan lama yang mapan agar tidak terus 
direproduksi. 

Uraian tersebut menggambarkan bahwa ada suatu dilema pada partisipasi. Di satu sisi 
partisipasi adalah bagian dari proses demokrasi dan partisipasi adalah suatu keniscayaan. Di sisi lain, 
adalah tidak mudah membangun partisipasi yang netral dan  bebas dari pengaruh kekuasaan. Jauh 
sebelum itu yaitu pada tahun 1968, Burke telah merasakan kegalauan tentang hal tersebut. Dalam 
tulisannya yang berjudul Citizen Participation Strategis, dia mengemukakan bahwa partisipasi 
warga untuk demokrasi (participatory democracy) tidak dapat dilepaskan dari adanya konflik nilai, 
yakni konflik di antara kebebasan yang diwakili warga di satu sisi dan kekuasaan yang diwakili 
pemerintah di sisi yang lain. Nelson dan Wright (1995) mengemukakan hal senada dengan 
pandangan Burke. Mereka mengatakan bahwa ketika kekuasaan dikaitkan dengan partisipasi, maka 
satu pihak akan mempengaruhi pihak yang lain untuk bertindak dan merealisasikan kehendak pihak 
yang lebih mempunyai kekuasaan. Kekuasaan merupakan bagian dari sistem kehidupan sehari-hari, 
tidak terkecuali dalam kaitannya dengan partisipasi warga. Terkait dengan pemahaman kewargaan, 
implikasinya adalah  hak warga untuk berpartisipasi, yang harus dipahami sebagai hak warga yang 
mendasar, yang akan melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak yang lainnya, sebagaimana 
yang dikemukakan Lister (1998) sebagai berikut. 
Hak untuk berpartisipasi pada pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan 
politik harus termasuk ke dalam hak asasi manusia yang mendasar. Kewargaan sebagai parsipasi dapat 
dilihat sebagai penampakan dari ekspresi keberadaan kemanuasiaan dalam arena politik dan dalam 
rumusan yang lebih luas, kewargaan akan memperkuat warga untu bertindak sebagai agen. 



 
 
Partisipasi yang diinginkan tentu saja adalah partisipasi yang bermakna, sebagaimana teori 

dan ideologi dasar partisipasi yang dikemukakan World Bank Partisipasi tersebut mendorong proses 
belajar bersama, komunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, kesepakatan warga 
sebagai sumber utama dalam dalam pengambilan keputusan di tingkat politik formal, dan adanya 
ruang yang cukup bagi rakyat untuk mengontrol keputusan publik agar terlaksana sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan.  Dua kata kunci dalam strategi  partisipasi adalah stakeholder dan 
transformative (Nelson dan Wright, 1995). Keduanya diturunkan dari teori tentang bagaimana 
masyarakat diorganisir dan bagaimana masyarakat dapat berubah. Artinya, partisipasi akan 
melibatkan stakeholder yang saling berinteraksi untuk menstransformasikan nilai-nilai pembangunan 
ke arah yang lebih baik. 

Dalam konteks ini, Burke (1968) sebelumnya telah menganalisis bahwa partisipasi warga 
adalah bukan sebagai nilai, tetapi lebih sebagai strategi. Secara umum partisipasi warga digunakan 
untuk menunjukkan asumsi, kondisi, dan syarat-syarat organisasi. Berikut ini adalah 5 (lima) strategi 
dalam partisipasi yang diidentifikasi oleh Burke. 

1) Terapi pendidikan (education therapy). Pendidikan dalam konteks ini adalah berupa pelatihan 
kepada warga sehingga warga dapat bekerja secara bersana-sama untuk menyelesaikan berbagai 
persoalan masyarakat. Mereka bukan hanya belajar tentang mekanisme demokrasi, tetapi juga bejar 
tentang nilai dan kerjasama sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan (problem solving). 
Dalam hal ini akan dilakukan penguatan pemerintahan lokal untuk mendorong pembangunan dan 
identitas masyarakat. 

2) Perubahan perilaku (behavioral change). Strategi perubahan perilaku ke arah deliberatif 
ditujukan untuk mempengaruhi individu melalui kesertaan warga dalam kelompok karena akan lebih 
mudah untuk merubah perilaku individu yang tergabung dalam kelompok daripada yang terpisah. 
Partisipasi individu dalam suatu kelompok bisa dilakukan sejak tahap pengambilan keputusan.   

3) Penambahan staf (staff suplemment). Penambahan staff merupakan strategi yang mendasar dalam 
asosiasi yang bersifat suka rela. 

4) Kooptasi (cooptation). Kooptasi akan memberikan respon terhadap tekanan pemerintah dan 
memberikan masukan untuk mempengaruhi kebijakan. 

5) Kekuasaan warga  (community power). Sebagain besar warga diharapkan dapat mempergunakan 
kekuasaannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.  

Dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik, menurut Syahyuti (2005), partisipasi 
telah mengundang perdebatan antara pendukung dan para pengkritiknya. Para pendukung partisipasi 
mengungkapkan keunggulan partisipasi bahwa partisipasi akan: menjamin ketercapaian tujuan, 
membangun kapasitas lokal, meningkatkan cakupan pengambil kebijakan, menghasilkan target 
keuntungan yang lebih baik, menjamin keberlanjutan, dan menjamin terakomodasinya suara 
kelompok marjinal terutama kelompok miskin dan perempuan. Sedangkan bagi para pengkiritik, 
adanya partisipasi malah akan menyebabkan: pembengkakan biaya dan waktu untuk formulasi 
kebijakan, destabilisasi kekuatan politik karena terlalu ideologisnya partisipasi, dan jatuhnya beban 
pada orang miskin. Mengingat dalam konsep penerapan partisipasi warga harus melibatkan struktur 
politik dan birokrasi pemerintahan, maka kerangka hukum merupakan syarat yang perlu (necessary 
condition). Hal ini dikarenakan perangkat politik dan pemerintahan hanya mungkin bekerja 
berdasarkan pada aturan hukum, dan selain itu lain warga dapat masuk dalam proses pengambilan 
kebijakan publik bila ruang untuk partisipasi telah disediakan oleh perangkat hukum.  

Parisipasi warga, menurut Pretty (1995) dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kelompok, 
sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Hal ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. 
Karakteristiknya adalah bahwa masyarakat akan menerima pemberitahuan apa yang sedang dan 
telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan 
masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan 
profesional di luar kelompok sasaran. 



 
2. Partisipasi informatif. Dalam hal ini, masyarakat diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian untuk proyek, namun tidak diberi kesempatan untuk terlibat pada proses penelitian. 
Akurasi hasil penelitian, tidak dibahas bersama masyarakat. 

3. Partisipasi konsultatif.  Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar 
mendengarkan, menganalisa masalah dan memecahankannya. Masyarakat belum memiliki peluang 
untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan 
pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti. 

4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan jasa dengan imbalan insentif berupa upah. Mereka tidak 
dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat juga 
tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan. 

5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada 
keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak 
luar, tetapi secara bertahap mereka akan mandiri. 

6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan 
pembentukan atau penguatan kelembagaan. Dalam hal ini cenderung melibatkan metoda 
interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan 
sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan 
mereka, sehingga mereka memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. 

7. Mobilisasi secara mandiri (self mobilization). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas 
(tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. 
Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan 
dukungan teknis serta sumber daya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas 
pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.  

Dengan demikian, istilah partisipasi digunakan secara luas dalam literatur-literatur 
pembangunan dengan beragam interpretasi. Secara posisional, ia berada dalam range dari suatu 
kondisi kontrol luar yang hampir total, lalu pada keterlibatan local people, hingga bentuk aksi 
kolektif masyarakat lokal untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana mereka sendiri dan 
absennya inisiasi dan fasilitator dari luar.  

2.  Derajat Partisipasi 

Meskipun terjadi perbedaan sudut pandang dari para ahli dalam perumusan konsep 
partisipasi, namun pada hakekatnya mereka berada dalam satu bangunan kesepakatan bahwa pada 
prinsipnya perlu ada ruang yang lebih luas bagi warga untuk turut serta dalam proses kebijakan 
publik. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi derajat partisipasi yang dapat dilakukan oleh warga, 
mengingat partisipasi warga tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan stakeholder yang lain 
yaitu pemerintah dan pasar. Para ahli selanjutnya mengkategorikan partisipasi yang pada umumnya 
dikaitkan dengan kekuasaan pemerintah atas warga.  

Salah satu konsep partisipasi yang sangat popular sejak empat puluh tahun yang lalu adalah 
tangga partisipasi dari Arsntein. Pada bulan Juli 1969, Arnstein mempublikasikan tulisannya yang 
berjudul "A Ladder of Citizen Participation" dalam Journal of the American Institute of Planners. 
Pemikiran Arnstein ini berangkat dari pengalamannya dalam program social, perbaikan perkotaan, 
kemiskinan, dan model kota. Idenya lebih bersifat “provokatif” dan difokuskan pada redistribusi 
kekuasaan sebagai elemen yang penting dalam pemaknaan partisipasi warga. Seperti terlihat pada 
Gambar 6.1, tangga partisipasi Arsntein ini terdiri dari 8 (delapan) anak tangga, yang mencerminkan 
derajat partisipasi. Delapan anak tangga tersebut  dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori besar: 1) non 
partisipasi (non participation) yang terdiri dari manipulasi dan terapi; 2) derajat tanda partisipasi 
(tokenism) yang mencakup pemberian informasi, konsultasi, penentraman, dan kemitraan; dan 3) 
kekuasasan warga (citizen power)  yang terdiri dari  delegasi kekuasaan, dan kontrol warga. Uraian 
singkat kedelapan tangga tersebut adalah sebagai berikut.  

1) Manipulasi. Tahap ini memiliki derajat partisipasi yang terendah karena partisipasi hanyalah sekedar 
permainan oleh pemerintah, sehingga pada tahap ini dapat dikatakan hampir tidak ada partisipasi 
masyarakat. 

2) Terapi. Tahap ini dilakukan hanya bertujuan agar warga  tidak marah atau hanya untuk mengobati 
kekecewaan warga. 



 
3) Pemberitahuan atau pemberian informasi. Pada tahap ini, partisipasi adalah berupa pemberitahuan 

yang searah atau sosialisasi dari pemerintah atau pihak yang berwenang kepada publik. 
4) Konsultasi masyarakat. Pada tahap ini terjadi komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah. 

Masyarakat didengar sarannya, walaupun belum tentu diterapkan. 
5) Penentraman. Pada tahap ini, saran masyarakat diterima,  tapi tidak selalu dilaksanakan.  
6) Kemitraan. Pada tahap ini, warga dilibatkan secara lebih mendalam, terjadi hubungan timbal-balik 

hubungan dan terjadi negoisasi. 
7) Pendelegasian. Pada tahap ini, masyarakat (sebagian atau seluruh) diberi kekuasaan. 
8) Kontrol. Tahap ini memiliki derajat tertinggi yang memberikan keterlibatan warga masyarakat 

secara lebih kuat atau sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat. 

                
             
             Sumber : Arnstein, (1971: 70) 
Gambar 6.1  Tangga Partisipasi Sherry  Arnstein 
 Pendapat Arnstein tersebut hingga saat ini telah banyak diikuti oleh ahli-ahli yang lain, 
terutama jika dikaitkan dengan partisipasi warga dalam pembangunan. Walaupun demikian, kritik 
terhadap pendapat Arnstein juga muncul, terutama kritik yang dikaitkan dengan kerancuan antara 
partisipasi dan kontrol kekuasaan. Bagi Arnstein, jika warga telah dapat sepenuhnya melakukan 
kontrol, maka dapat dimaknai partisipasi warga telah mencapai derajat yang paling tinggi yaitu 
sebagai pemegang kendali/kekuasaan warga.  Berbeda dengan Arnstein, menurut Burn, Hambleton, 
dan Hogget (1994), anak tangga partisipasi bisa lebih dari delapan anak tangga dengan jarak yang 
tidak sama. Mereka kemudian mengemukakan konsep tangga pemberdayaan yang terdiri dari 12 
(dua belas) anak tangga.  Di samping itu, pada kategori ke tiga, yakni kontrol warga bagi Burn, 
Hambleton, dan Hogget (1994), sejatinya bukan lagi sebagai partisipasi. Menurut merka pada derajat 
ketiga ini, lebih merupakan kontrol dibanding partisipasi. Meskipun demikian, dalam konsepnya 
mereka tetap mencantumkan kategori ketiga sebagai derajat partisipasi tertinggi.  

Sama halnya dengan pendapat Arnstein, yang menduduki posisi derajat terendah adalah non 
partisipasi warga, namun tangga pertama ini terdiri dari 4 (empat) anak tangga yang meliputi:  
penipuan warga (civic hype), konsultasi sinis (cynical consultation), informasi yang buruk (poor 
information), dan pemeliharaan pelanggan (customer care). Derajat partisipasi yang kedua adalah 
partisipasi warga (citizen participation) yang memiliki 6 (enam) anak tangga, jumlah anak tangga ini 
lebih banyak dibanding konsep Arnstein. Keenam anak tangga tersebut adalah: informasi yang 



 
berkualitas (high quality information), konsultasi yang asli (genuine consultation), badan penasehat 
yang efektif (effective advisory board), desentralisasi terbatas pada pembuatan keputusan (limited 
decentralized decision making), kemitraan partnership, dan pengawasan yang didelegasikan 
(delegated control). Adapun yang termasuk dalam derajat partisipasi yang tertinggi adalah  kendali 
yang terpercaya(entrusted control), dan kendali yang interdependen (interdependent control). 

Ahli-ahli yang seperti Biggs (1989), Cornwall and Jewkes (1995), (1669) dan Parkes dan 
Panelli (2001), memiliki jalan pikir yang sama dengan Arnstein tentang adanya derajat atau 
tingakatan dalam partisipasi. Mereka membuat kategori bentuk partisipasi menjadi 6 (enam) kategori 
secara berurutan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3. Semakin besar tipe, kontrol pihak luar 
semakin kecil, bahkan pada tipe 6 kontrolnya adalah nol atau tidak ada kontrol sama sekali. 
Sebaliknya potensi untuk keberlanjutan aksi dan rasa kepemilikan lokal semakin meningkat. Pada 
tipe 1 sampai 3 potensi keberlanjutannya adalah nol, dan pada tipe 6 potensinya adalah yang paling 
tinggi. Mereka menggambarkan secara berlawanan antara kontrol pihak luar dengan potensi 
partisipasi warga. Dengan kata lain semakin kecil kontrol dari pihak luar, maka semakin besar 
derajat partisipasi warga. Bila dibandingkan dengan model Arnstein, Burn, Hambleton, dan Hogget, 
kategori mereka secara lebih jelas memposisikan peran masyarakat lokal. 
Tabel 6.2. Bentuk Partisipasi 

Bentuk 
partisipasi 

Tipe Partisipasi Peran 
masyarakat 
lokal sebagai 

1. Co-option Tidak ada input apapun dari masyarakat 
lokal yang dijadikan bahan. 

Subjek 
 

2. Cooperation 
 

Terdapat insentif, namun proyek telah 
didesain pihak luar yang menentukan 
seluruh agenda dan proses secara langsung. 

Employees atau 
subordinat 
 

3. Consultation 
 

Opini masyarakat ditanya, namun pihak 
luar menganalisis informasi sekaligus 
memutuskan bentuk aksinya. 

Clients 
 

4. Collaboration 
 

Masyarakat lokal kerjasama dengan pihak 
luar untuk menentukan prioritas, dan pihak 
luar bertanggung jawab secara langsung 
kepada proses. 

Collaborators 
 

5. Co-learning Masyarakat lokal dan luar saling membagi 
pengetahuannya, untuk memperoleh saling 
pengertian, dan berkejasama untuk 
merencanakan aksi, sementara pihak luar 
hanya memfasilitasi. 

Partners 

6. Collective 
action 

Masyarakat lokal menyusun dan 
melaksanakan agendanya sendiri, pihak 
luar absen sama sekali. 

Directors 
 

 
Sumber: Syahyuti, (2005) 

Para ahli yang lain menilai partisipasi warga pada hakekatnya merupakan kemitraan dari 
multistakeholder. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.13, di dalam kemitraan ini terlibat berbagai 
unsur yaitu: negara, perusahaan dan aktor privat yang lain, NGO, dan berbagai komunitas yang lain. 
Ide dari kemitraan multistakeholder ini didasarkan pada kolaborasi paradigma manajemen yang 
akhir-akhir ini didefinisikan sebagai berbagi kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dan 
penggunaan sumber daya lokal (Carlsson and Berkes, 2003). Dalam konsep ini, negara dapat 
membangun kemitraan dengan stakeholder yang lain yang masing-masing memiliki fungsi yang 
spesifik dan saling melengkapi. Negara juga seyogyanya memberikan ranah desentralisasi yang lebih 
luas bagi stakeholder lokal dimana dalam proses pengambilan keputusan terdapat keseimbangan 
antara negara dengan stakeholder lokal. 



 

 
Sumber: Carlsson and Berkes (2003) 

 Gambar 6.2  Kemitraan Multistakeholder dari Carlsson dan  Berkes 
 
 Kunci partisipasi dalam model ini adalah adanya kesadaran bahwa untuk mencapai tujuan 
dalam pengambilan keputusan tidak dapat dikerjakan sendiri. Dengan demikian kemitraan di antara 
stakeholder pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keputusan yang kompeten, harus melibatkan 
banyak stakeholder, dan menyatukan ketrampilan dan sumber daya yang lain. Untuk melakukan hal 
tersebut dibutuhkan pemikiran bersama tentang visi dan tujuan, dan kerja sama untuk mewujudkan 
tujuan bersama. Oleh karena itu, kemitraan multistakeholder merupakan keniscayaan untuk 
mencapai tujuan bersama (Fung, 2006). Hal yang penting dicatat dalam proses kemitraan 
multistakeholder adalah bahwa kemitraan ini bukan sekedar mentransformasikan ke dalam 
kolaborasi manajemen.  Warga harus lebih banyak belajar atas pengalaman selama ini yang tidak 
dapat menyelesaikan berbagai persoalan penting secara langsung. Adanya kesenjangan atau 
dominasi pemerintah, kesenjangan komunikasi, adanya agenda tersembunyi dari pihak tertentu, 
acapkali menjadikan tidak terwujudnya model kemitraan yang seimbang. Pada akhirnya dalam 
hubungan kemitraan ini, warga seringkali menjadi patner yang terpinggirkan atau silent partners. 
Mereka mungkin saja dapat berbagi dalam keuntungan dan kerugian dalam suatu bisnis atau 
aktivitas, tetapi tidak terlibat dalam manajemen atau sedikit sekali dilibatkan dalam proses 
pengambilan keputusan.  

Secara praktis, menurut Carlsson dan Berkes (2003), hubungan antara warga dan 
stakeholder, antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan lembaga privat atau NGO, dalam 
beberapa kasus hanyalah sekedar formalitas.  Dalam hal ketersediaan atau pengiriman informasi 
kepada warga misalnya, acapkali terjadi ketidakadilan.  Di satu pihak memperoleh informasi yang 
cukup, sementara pihak yang lain memperoleh informasi yang minim. Warga sering kali diundang 
untuk memberikan pandangannya. Tetapi hal itu hanyalah sebagai bagian dari ”konsultasi” 
pemerintah kepada warganya.  Dalam relasi ini yang terjadi adalah formalitas, dimana pemerintah 
dengan instansinya telah memiliki agenda dan telah menyediakan berbagai latar belakang informasi 
dan warga diundang hanya untuk memenuhi ketundukan formal. Demikian halnya dengan komunitas 
lain yang hanya mampu berperan sebagai pemberi advokasi yang sangat minim.  
 
2.7.3 Partsipasi Warga Dalam Penataan Ruang 

Berbagai konsep dan pandangan ahli tentang partisipasi, pada hekekatnya dapat dijadikan 
rujukan untuk memahami partisipasi warga dalam penataan ruang. Pada saat ini, partisipasi warga 
dalam penyelenggaraan tata ruang dan tata lingkungan merupakan isu yang menarik. Berbagai 
model partisipasi juga telah dikembangkan oleh beberapa kalangan atau ahli karena mereka yakin 
bahwa partisipasi dapat membawa perubahan sosial dan dapat mengurangi kekuasaan birokrasi 
(participatory democracy). Saat ini orang mulai peduli terhadap berbagai problem lingkungan 
seperti pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan hilangnya RTH, yang diakibatkan oleh 
perencanaan dan penataan ruang yang pragmatis dengan mengorbankan lingkungan.  Oleh karena 



 
itu,  pemerintah dan legislatif perlu membuat kebijakan yang berpihak terhadap kelestarian 
lingkungan. Disamping itu, sebagai kunci dari demokrasi, partisipasi warga dan seluruh stakeholder 
juga sangat diperlukan untuk mewujudkan penataan ruang yang ramah terhadap lingkungan dan 
terjamin keberlanjutannya.   

Partisipasi warga masyarakat dalam konteks penataan ruang akan mendorong pengembangan 
wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (city as engine of economic growth) yang 
berkeadilan sosial (social justice) dalam lingkungan hidup yang lestari (environmentaly sound) dan 
berkesinambungan (sustainability sound) melalui penataan ruang (Rico, 2006). Oleh karena itu, 
sudah saatnya jika dalam era desentralisasi, partisipasi masyarakat dijadikan pedoman dengan 
asumsi bahwa pelaksanaan prinsip tersebut akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Akhirnya, masyarakat akan rasa memiliki yang tinggi terhadap kebijakan 
yang ditetapkan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut sehingga terwujud 
pembangunan yang berkelanjutan.    

Penataan ruang kota yang melibatkan partisipasi dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, 
pemanfaatan, dan pengendalian. Selama ini, partisipasi warga masyarakat seringali hanya berhenti 
pada tahap perencanaan dan tidak terlibat pada tahap selanjutnya sehingga kontrol warga terhadap 
jalannya penataan ruang juga sangat minim. Menurut Smith (1985),  keputusan pada tahap 
perencanaan dapat dibagi jadi tiga bagian, yaitu: normatif, strategik, dan operasional. Pada tahap 
normatif, keputusan diambil untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Pada tahap strategik, 
keputusan dibuat untuk menentukan sesuai yang dapat dilakukan. Sedangkan pada tahap 
operasional, keputusan dibuat untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Lebih lanjut, Smith dan 
ahli-ahli yang lain seperti Korten (1983), Howell (1987), atau Pinkerton (1989), menyarankan bahwa 
kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan sehingga anggota masyarakat 
dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting. Kalau tidak, 
masyarakat akan melihat proses partisipasi tidak jauh dari sekedar kosmetik atau tokenism.  

Secara normatif, keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang telah diatur dalam berbagai 
produk kebijakan seperti UU No. 24 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 26 tahun 
2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Kendati UUPR telah menggunakan kebijakan yang baru, 
namun UU ini belum diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang baru. Oleh karena itu, terkait 
dengan partisipasi warga, peraturan yang dipergunakan adalah PP No.69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam 
Penataan Ruang. PP tersebut pada prinsipnya lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai 
fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku atau stakeholder utama pembangunan. Oleh karena itu, PP 
tersebut mengatur secara rinci hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat dalam proses 
perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.  
 Mekanisme pembentukan partisipasi masyarakat terdiri beberapa tahap kegiatan yang 
dapat dikategorisasikan menjadi enam mekanisme pokok : 1) pemberdayaan stakeholder, 2) 
kaloborasi, 3) membuat keputusan bersama, 4) evaluasi bersama, 5) konsultatif, dan (6) pembangian 
informasi.  Dalam tataran nasional  mekanisme  tersebut dapat  dilaksanakan sebagaimana ketentuan 
dalam peraturan perundangan UUPR yang berlaku. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya 
bahwa partisipasi atau keterlibatan warga dalam penataan ruang tidak hanya berhenti pada tataran 
perencanaan, tetapi dia terus berlanjut hingga tahap pemanfaatan dan pengendalian. Dalam tataran 
tataran nasional,  pengembangan peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang Nasional (PRN) 
adalah sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.14. Peran serta masyarakat berdasarkan skema 
pengembangan peran serta masyarakat dalam PRN ini,  terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: 1) 
elaborasi aturan normatif, UUPR dan PP 69/96; 2) pembentukan dan penetapan forum kekerabatan; 
3)  penyusunan pedoman dan standar PSM dalam PRN,  dan 4); sosialisasi bantuan teknis (bantek) 
dan evaluasi. Masing-masing tahapan ini kemudian dijabarkan dalam proses dan muatan Peran Serta 
Masyarakat (PSM) dalam PR, yang selanjutnya akan tersusun prosedur dan mekanisme PSM dalam 
PRN yang siap disosialisasikan.    
 Skema tentang partisipasi masyarakat dalam penataan ruang nasional tersebut memang 
tampak sangat normatif, dan tidak secara detil menggambarkan bagaimana mekanisme partisipasi 
masyarakat dilaksanakan. Hal ini dapat dimengerti, karena UUPR tidak mengatur secara rinci 



 
mekanisme partisipasi masyarakat. Hal yang diatur dalam UUPR hanya mengenai bentuk peran serta 
masyarakat dalam penataan ruang dari berbagai tahapan. Namun demikian, skema tersebut juga telah 
mengacu pada PP 69/96 tentang partisipasi masyarakat dalam penataan ruang yang telah mengatur 
mekanisme partisipasi dalam penataan ruang. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.3 Skema Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam  Penataan Ruang 
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Sumber: Ditjen Penataan Ruang, 2003 



 
         Jika diceramti, skema peran serta masyarakat dalam penataan ruang tersebut tampak bersifat 
top down dimana aturan normatif sebagai regulasi adalah sesuatu yang given, dan masyarakat hanya 
tinggal melaksanakannya. Hal ini terlihat dari ujung dari skema tersebut yang berupa sosialisasi dan 
bantuan teknis (bantek) atau advokasi dan pendampingan. Dengan kata lain, warga hanya menerima 
apa yang telah diputuskan dan direncanakan pemerintah. Sosialisasi sebagaimana konsep Arnstein, 
hanya merupakan komunikasi satu arah dari pemerintah/pengambil keputusan kepada warga. Warga 
tidak atau kurang memiliki ruang untuk berpartisipasi lebih banyak dan dalam sosialisasi yang 
terjadi biasanya adalah juga hanya komunikasi satu arah.  

Dalam tataran yang lebih teknis, sebagaimana Tabel 6.2, peran serta masyarakat dalam 
penataan ruang adalah bisa melalui mekanisme di masing-masing tahapan. Partisipasi masyarakat 
tersebut dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu: 1) perencanaan; 2) pemanfaatan; dan 3) pengendalian 
ruang.  Partisipasi masyarakat dalam konteks ini  lebih    luas dimana warga  tidak  hanya diberikan  
sosialisasi, tetapi  juga diberikan kesempatan dialog. Meskipun peran serta masyarakat yang terjadi 
pada tiga tahap tersebut memiliki tingkat kesertaan dan mekanisme yang berbeda, dengan adanya 
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap penataan ruang, penataan ruang diharapkan dapat 
berjalan sesuai aturan yang ditetapkan, dan tidak terjadi deviasi pemanfaatan ruang.  



 
 

 
Tabel 6.2  Peran Serta Masyarakat Dalam Tiga Tahapan Penataan Ruang 

 
 

Tahapan 
Penataan 

Ruang 
 

 
Bentuk 

Kegiatan/Keterlibatan 

 
Mekanisme 

 
Catatan 

Perencanaan Terlibat dalam proses 
penyusunan dan 
pengesahan satu rencana 
kota (misalnya: 
RUTRK, RDTRK, 
RTRK) 

Seminar/lokakarya, 
diskusi ahli, 
pertemuan publik, 
pameran, polling, 
pengajuan alternatif 
rencana, pengiriman 
pendapat tertulis di 
mass media 

Dapat perwakilam, 
perorangan, 
umumnya 
terjadwal 

Pemanfaatan Mulai dari sosialisasi, 
penyusunan program, 
peraturan, pembangunan 
langsung 

Lokakarya, Musbang, 
rakorbang, partisipasi 
langsung, gotong 
royong, stimulan 

Masyarakat dapat 
terlibat langsung 
untuk 
merealisasikan 

Pengendalian Pengawasan perijinan, 
penertiban, pelaporan 
akan penyimpangan, 
komplain/pengaduan, 
penolakan 

Pengaduan/pelaporan, 
pengawasan langsung, 
protes/petisi, 
demonstrasi 

Lebih dinamis, 
tidak terjadwal, 
harus peka dan 
aktif mengikuti 
dinamika proses 
pembangunan 
yang terjadi. 

 
Sumber: Setiawan (2005) 
 

 
 

 



 
BAB 5. JEJARING STAKEHOLDER  DALAM PENGELOLAAN DAS DAN PENINGKATAN 

EKONOMI 
 

Evaluasi Pengalaman Stakeholder dalam membangun integrasi komunikasi dalam Menjalankan Jasa 
Lingkungan Kegiatan fasilitasi Fokal Mesra, LMDH, kegiatan GNKPA (perencanaan DAS Mikro) dan GN-
RHL untuk karakterisasi wilayah DAS dan diagnosis isu utama dan masalahnya terkait dengan fungsi DAS 
dan perikehidupan (termasuk sumber air minum) telah dilakukan dengan baik, walaupun dengan pendekatan 
yang berbeda (Tabel 5). Fokal Mesra melalui perencaan partisipatif untuk perbaikan peri-kehidupan 
masyarakat dengan analisis keterkaitan ekosistem hutan, lahan budidaya, sungai/sumber air, dan pemukiman 
memberikan informasi yang komperhensif untuk menyusun rencana aksi. Demikian pula LMDH dengan 
pendekatan pemetaan secara partisipatif dan GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) dan GN-RHL dengan 
pedekatan Partisipatory Rapid Aprassial (PRA). Kegiatan GIRAB cukup memadai dengan pendekatan 
penelusuran transek DAS melalui kegiatan penelusuran sungai, namun pemahaman akar masalah dari isu 
yang ada belum teranalisis dengan baik.  

Penilaian Bentang Lahan, kemiringan, penggunaan lahan dan zonasi vegetasi, toposekuen tanah dari 
punggung bukit sampai ke lembah sungai dalam kegiatan Fokal Mesra dilakukan secara partisipatif melalui 
kegiatan transek wilayah desa. Kegiatan LMDH dilakukan melalui kegiatan pemetaan secara partisipatif di 
masing-masing petak lahan Perhutani. Kedua kegiatan tersebut belum banyak memanfaatkan kaidah-kaidah 
ilmiah. Sementara GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) dan GN-RHL dilakukan melalui upaya penggabungan 
antara kaidah-kaidah ilmiah dan partisipasi masyarakat. Kegiatan GIRAB hanya dilakukan observasi oleh 
stakeholder. Pemahaman aliran air dan kosekuensi aliran lateral dilakukan dengan baik dalam kegiatan GN-
KPA (perencanaan DAS Mikro) dan GN-RHL melalui analisis perkiraan limpasan permukaan, erosi dengan 
pendekatan model dan aliran bawah tanah dengan geolistrik. Untuk kegiatan Fokal Mesra dilakukan dengan 
inventarisasi pengetahuan lokal. Untuk kegiatan PHBM dan GIRAB hanya dilakukan melalui observasi 
sesaat. Pencirian sistem penggunaan lahan terkait dengan hasil, tenaga kerja dan kebutuhan masukan biaya 
produksi/keuntungan dan dampak-dampaknya terhadap aliran air (evapotranspirasi, dampak pada pemadatan 
tanah, penutupan lahan) dilakukan dengan baik dalam kegiatan Fokal Mesra melalui sekolah lapangan dan 
GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) dan GNRHL melalui pendekatan PRA. Untuk kegiatan PHBM dan 
GIRAB dilakukan melalui pemahaman empiris berdasarkan pengalaman-pengalaman setempat dan diangkat 
menjadi isu-isu strategis.Pencirian mosaik bentang lahan dalam pandangan terpisah-pisah–terpadu, dan 
kosekuensinya terhadap mempertemukan fungsi produksi dan fungsi lingkungan dilakukan dengan baik 
dalam perencaan DAS Mikro melalui pendekatan pemetaan bentang lahan yang dikonfirmasikan dengan 
indepth interview dengan masyarakat. Untuk kegiatan Fokal Mesra dan PHBM dilakukan melalui pemahaman 
empiris berdasarkan diskusi-diskusi informal dan pertemuan-pertemuan stakeholder dan pengalaman-
pengalaman setempat dan diangkat menjadi issu-issu strategis. Untuk kegiatan GIRAB kurang mendapatkan 
perhatian. Pemahaman trade-offs antara fungsi agronomis relatif (RAF) dan fungsi lingkungan relative  
(REF), sebagai contoh dalam bentuk jumlah penduduk yang kecukupan pendapatan per km2 sebagai RAF dan 
jumlah penduduk dengan kecukupan air bersih hanya mendapat perhatian dalam kegiatan LMDH untuk 
memperjelas bagi hasil antara LMDH, Perum Perhutani dan Pemkot Batu melalui kesepakatan-kesepakatan 
bertahap, walaupun kesepakatan-kesepatan tersebut belum didokumentasikan dengan baik. Mosaik bentang 
lahan dalam kontek aliran air dan “externalities” untuk pembuatan keputusan di lahan petani; keberadaan 
aturan dan insentif („carrots and sticks‟) di tingkat masyarakat dan pemerintah; apakah moasik bentang lahan 
yang ada konfigurasinya stabil untuk memenuhi sebuah kebutuhan di kegiatan Fokal Mesra, LMDH dan 
GIRAB dilakukan baik dalam kesepakatan-kesepakatan secara partisipatif, pembuatan PERDES, 
penggalangan dukungan dari stakeholder lain. Untuk kegiatan GN-KPA (perencanaan DAS Mikro) dan 
GNRHL belum jelas kelanjutan kegiatan karena kegiatan ini dirancang berdasarkan keproyekan oleh BBWS 
Kali Brantas dan BP DAS Brantas. Analisis praktek pola dan penggunaan lahan yang ada berdasarkan 
prespektif stakeholder (termasuk gender dan pemerataan) cukup baik dilakukan dalam kegiatan Fokal Mesra 
dan LMDH, namun isu-isu yang diangkat belum jelas menyelesaikan masalah yang ada.  

Pemahaman masalah yang ada dan konflik pada tingkat pengetahuan lokal, kebijakan dan ilmiah: 
sebagai tahapan dalam negosiasi dilakukan dengan baik dalam kegiatan Fokal Mesra, LMDH dan GIRAB 
melalui pendekatan empiris pengalaman-pengalaman jangka panjang yang diakukan oleh masyarat setempat 
secara partisipatif, namun dukungan subtantif tentang pemahaman fungsi DAS yang sehat masih bias. 
Kelanjutan kesepakaran negosiasi, diikuti dengan kegiatan monitoring dan dampaknya terhadap layanan 
lingkungan dan perikehidupan masyarakat dilakukan dengan baik oleh Fokal Mesra dan LMDH dengan terus 
adanya interaksi yang positif secara organic stakeholder. Untuk Perencanaan DAS Mikro hingga saat ini 
komitmen dari BBWS Kali Brantas maupun BP DAS Brantas untuk merealisasi rencana yang dibuat belum 
jelas. Untuk kegiatan GIRAB sangat ditentukan oleh kepeloporan Camat yang walaupun telah mendapatkan 



 
dukungan dengan baik stakeholder di wilayah kecamatan tersebut, namun intrik-intrik politik yang 
berkembang dapat mengganggu kelancaran kegiatan tersebut. 

. Evaluasi Pelaksanaan Membangun Komunikasi dalam Menjalankan Jasa Lingkungan di  
Pada dasarnya terdapat tiga fungsi penting daerah aliran sungai sehubungan dengan kondishidrologi 
DAS, yaitu:1. DAS sebagai area penampung air hujan. 2. DAS sebagai penyimpan air dalam jumlah 
dan waktu yang bervariasi dan berbeda-beda. 3. DAS sebagai sistem yang akan melepaskan air baik 
dalam bentuk aliran permukaan maupun aliran dalam tanah. Kunci utama penilaian kualitas suatu 
daerah aliran sungai terletak pada volume dan waktu aliran air yang dihasilkan oleh sistem DAS. 
Waktu serta volume aliran air tersebut sangat dipengaruhi oleh interaksi antara air hujan yang jatuh 
dengan kondisi penutupan lahan dan sifat-sifat tanah yang ada. Beberapa proses yang terjadi 
sehubungan dengan interaksi tersebut adalah: 1. Intersepsi air hujan oleh vegetasi. Komposisi 
vegetasi yang bervariasi pada suatu bentanglahan berpengaruh terhadap waktu jatuhnya air hujan di 
atas permukaan tanah. 2. Aliran permukaan sesaat setelah terjadinya hujan (surface quick flow). 
Aliran permukaan ini merupakan air yang tidak dapat terinfiltrasi ke dalam tanah dan akan mengalir 
menuju saluran-saluran drainase yang ada dalam sistem DAS. 3. Air hujan yang terinfiltrasi dalam 
tanah yang telah berada dalam kapasitas lapang akan mengalir ke dalam sistem sungai terdekat (soil 
quick flow). 4. Meningkatnya kapasitas infiltrasi tanah karena terserapnya air tanah oleh akar 
melalui proses transpirasi dan evaporasi. 5. Aliran air secara perlahan dari air tanah (groundwater 
stock) menuju saluran-saluran drainase dan sungai.  
5.2 Struktur Model GenRiver 

 GenRiver merupakan model yang dikembangkan berdasarkan preses hidrologi yang terjadi dalam 
level plot yang kemudian dikembangkan dalam level catchment, berdasarkan pada perhitungan-perhitungan 
empiris. Model ini dapat dipergunakan sebagai alat untuk memahami perubahan karakteristik aliran sungai 
terhadap perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada tingkat plot, subcatchment dan catchment. Inti dari 
model ini adalah kondisi water ballance pada level plot yang dipengaruhi oleh curah hujan, tipe penutupan 
lahan dan sifat-sifat tanahnya. Pada level plot ini akan terjadi proses-proses aliran air seperti aliran permukaan 
sesaat setelah terjadinya hujan (surface quick flow), aliran air dalam tanah (soilquick flow) sehari setelah 
terjadinya hujan dan aliran air dari groundwater stock (base flow) yang dilepaskan perlahan ke saluran-
saluran drainase. Water ballance pada plot level yang merupakan inti dari model GenRiver Input data untuk 
GenRiver disesuaikan dengan ketersediaan data yang berasal dari data sekunder (contoh: data timeseries 
hujan, suhu dan debit harian). Model GenRiver menggunakan program Stella yang memungkinkan 
dilakukannya modifikasi struktur model yang diperlukan oleh pengguna. Selain program Stella yang 
berbentuk file stm, dalam pengoperasiannya model ini menggunakan file excel yang didalamnya memuat 
data-data yang dapat dihubungkan (linked) dengan program Stella. Terdapat enam (6) sheet utama dalam 
program excel GenRiver yang memuat data-data yang akan diproses dalam running program GenRiver, yaitu 
sheet data hujan, debit, landcover, subcatment, evapotranspirasi dan sifat tanah. Dalam program Stella untuk 
model GenRiver, terdapat tiga menu utama yaitu menu input data (to input menu), menu untuk running dan 
output (run and output) dan menu yang menunjukkan struktur model GenRiver (model structure). 

Rencana pada tahun kedua (2016) adalah memanfaatkan temuan data sekunder dan 
primeruntuk memperkuat temuan model Pengembangan Kawasan Ekonomi berbasis Konservasi. 
Disamping itu juga akan  melaksanakan Focus Group Dicussion (FGD) untuk mendiskusikan model, 
dan uji coba model untuk mendapatkan keterhandalan model.  Ouput penelitian yang direncanakan  
pada tahun kedua adalah Revisi dan Finalisasi Model Pengembangan Kawasa Ekonomi berbasis 
Konservasi Model Pengembangan Kawasan Ekonomi berbasis Konservasi ini berpotensi untuk 
memperoleh HAKI.  



 
BAB V PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, pemahaman stakeholder terhadap 

kelestarian DAS relatif tinggi. Namun karena kekuatan tarik menarik kepentingan politik stakeholder 
pemerintah acapkali kurang peduli. Disisi lain yakni stakeholder masyarakat mereka memahami pula 
tentang perlunya kelestarian DAS, namun kepentingan ekonomi sesaat yang mengakibatkan kurang 
peduli terhadap penanman tanaman tegak atau keras. Kedua, Konservasi tanaman tegak dapat 
memberikan kesejahteraan pada masyarakat dengan asumsi tanaman tesebut produktif dan dapat 
diamanfaatkan secara ekonomis. Disamping itu perlu perencanaan, tindakan dan evaluasi yang 
seksama. Ketiga, Pengembangan hulu DAS Brantas sebagai kawasan ekonomi dapat terwujud 
dengan baik melalui pendekatan structural, cuktural dan teknis. Pendekatan cultural melalui 
pengaturan pengembangan lahan secara yuridis, pendekatan cultural melalui penyadaran dan 
partisipasi masyarakat dan pendekatan teknis pengelolaan teknis penanaman dan pemeliharaan.  

 
5.2. Saran 
 

4. Perlu dilakukan pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan kepada warga masyarakat agar 
mereka memiliki pemahaman terhadap pentingya pengembangan kawasan ekonomi hulu berbasis 
konservasi, penanaman tanaman tegakan. 

5. Pihak pemerintah harus melakukan keberpihakan kepada warga dan lingkungan hulu DAS Brantas 
dengan mengeluarkan regulasi yang berpihakpada warga dan lingkungan. 

6. Perlunya kerja sama dan peningkatan jejaring diantara stakeholder, dengan selalu melakukakan 
persamaan komitment da 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the phenomenon of the destruction of the watershed of the Brantas river in 
Indonesia. This study aims to develop a model of collaboration partnership management (CPM) for green 
open spaces of the Brantas river. Factors studied were institutional and government relations, private sector, 
and citizens including: control functions, coordination or coherence, consensus, and community participation. 
The the research object is purposively determined,  in East Java. The method used was a qualitative one. 
Types of data required are primary and secondary data . The research subject is the city, and private citizens, 
the Department of Public Works, Department of Irrigation and Jasa Tirta Public Corporation, and Center for 
Watershed area and residents. Data were collected by in-depth interviews, observation, focus group 
discussions (FGD), and documentation. The data were analyzed using a qualitative description. The results of 
the study are: first, the lack of partnership collaboration among stakeholders in the management of green open 
space of the Brantas River, and  second, the management institutions have committed in the management of 
green open space of the Brantas River, but still run it in a partial and less integrated fashion. The conclusion 
of this study is that the CPM models can improve the effectiveness of the management for green open space 
of the Brantas watershed. It is recommended that an alternative, bottom-up  model of the coalition force 
citizens be needed. 
 
Keywords : Green Open Space; watershed; and urban politics 
 
  
A. Introduction  

Brantas is the biggest river and longest river in East Java, Indonesia. Since 2006, this river 
has been determined by the government of Indonesia through the government regulation No.42/2008 
on the management of water resources as a national strategic river. At present, the condition of the  
upper course of the watershed areas of the  Brantas river is degraded. The degradation of the river is 
shown by the decreasing number of wellsprings in the upper course of mountainous  areas that 
become the water sources of the Brantas river namely Arjuno, Welirang, Kelud, Kawi and Wilis 
mountains. The wellsprings in Batu city have degraded of which 11 wellsprings have  dried, and  46 
wellsprings have shown some reduction in their water debit from 10 m3/second into 5 m3/second.  

There are 16 areas that have been so far making use of the water of the Brantas river as the 
raw material for drinking water with the volume of 14.4 m3/second  in 2005  and  this volume might 
increase into 24.1 m3/second in 2020.  If  the management of the Brantas river is not improved, in 
2020, East Java province will face a water deficit, since the water supply of the Brantas river of 
39.62 m3/second would not be able to meet  the water demand  of 43.12 m3/second in 2020 (Jasa 
Tirta 1 Malang, 2010).  

 The study is focused on answering the the following questions: (1) What is the institutional 
relation of the stakeholders in the management of the   green open space of the Brantas River? (2) 
Have the management of the green open spaces of the Brantas river lead to the concept of  
collaboration partnership? And (3) What formulation is used to develop the collaboration partnership 
model in the management of the Brantas river to realize the sustainability of the Brantas  River? 
 
B. Review of Related Literature  

 
1. Collaboration Partnership (CP) and the Importance of the Sustainable Areas of the Brantas 
River 

Collaboration Partnership (CP) is cooperation from various parties, individuals and groups. 
According to Notoatmodjo (2003),  partnership is a formal cooperation among individuals, groups or 
organizations to reach a certain task or goal. The partnership principles are 1) equality, 2) 
transparency, and 3) mutual benefit.  It is in line with the statement made by the Directorate General 
for Forest Prevention and Natural Preservation  (PHPA) (1998) that in  establishing a partnership 
collaboration, an understanding and development of vital elements should be made, namely: a) the 
same perception of common goals, b) trust, c) respect one another, d) openness, e) equality, and f) 
willingness. 

The Collaboration Partnership (CP)  model  may create a pattern of synergic relations 
among the actors. This model contains elements of potency development, if well developed, it will 



 
optimumly solve the problems of degrading the management of the green open watershed area of the 
Brantas river. The development of the Collaboration Partnership model in the management of the 
green open watershed area may be applied from upper into lower courses of the river.  The upper 
course of the river should be well managed because (1) the ecosystem of the upper watershed is an 
important part, since it serves to protect the whole areas of the watershed, viewed from the funcion 
of water arrangement; (2) changes in the land use in the watershed area not only influence  any 
activities in the upper watershed, but also give impact on the lower watershed in the form of  
fluctuative water debit and sediment transport, and any other materials disolved in the water current 
system; and (3) the ecosystem of the upper watershed is an important part, since it functions to 
protect the whole parts of the watershed areas, in terms of  the functions of water arrangement. 

Green open area  is a grouping/lengthening lane/or area with open uses where plants grow 
well  naturally or intentionaly planted (the 2007 decree of the Republic of Indonesia no. 26). Open 
space may mean differently, depending on the perspective adopted. It  space may involve all 
landscapes; hardscapes covering roads and sidewalk, parks and recreational areas in the city. 
Elements of the open space also include green fields, urban green spaces, trees, fences, plants,  
water, lightings, pavings, kiosks, trash places, drinking water, sculptures, and clocks.  As a whole, 
the elements should be taken into account for the ease in a city design. Such  an open space is a very 
essential element in designing a city. (Darmawan, 2003: 18) 

Forest is one of the green open spaces among which exists in an upper course and watershed 
of a river. It functions  to absorb water through photosynthetic processes and store the water in roots 
under the ground. Some research results show that there is a real and positive correlation between 
the existence of forest and the number of  wellsprings points. If the forest area is reduced, the 
wellsprings points are also lower in number (Zaini, 2005). According to Asdak (1995), forest 
vegetation plays an important role  in the cycle of hydrology as the water restraint before it reaches 
the ground surface when then  it is absorbed in the infiltration process. Therefore, the existence of 
forest is very crucial in the watershed area. 

The ecosystem of a watershed is an important part because it functions to protect all parts of 
the watershed, in terms of the function of water management. As a result, any changes in the land 
use in the watershed area not only influence the upper course in the watershed but also the lower 
course, in the form of the changes in water debit and sediment transport in another water current 
system (Asdak, 195).  
 The development of the CP model naturally refers to the synergic relations  between the 
government and the community. The synergy is important elements in creating good governance 
(UNDP).  The government or state is an institution with  an important duty namely realizing a 
sustainable development of human beings, among others protecting the nature, keeping the social 
harmonization and defending the economic stability (Widodo). 
   
 
2. Previous Studies  

Sulistyaningsih (2003) studied the impact of the  choice of development models in Malang 
city. The results of  the research showed that the choice of the policies the government made did not 
take  a side to  the public. The choice leads to pragmaticsm and capitalism.  Sulistyaningsih in 2008 
also made a research with the title of ”The Implementation of Policies on the City Space in Malang 
city”. In this research, it is concluded that in the implementation of policies on the city space is 
heavily influenced by the  top down and dominative perspective the government adopted.  

 Then, Sulistyaningsih in 2009 made a research on the Model of  Democratization of the 
Actors’ Roles- based Green Open Space Management  in the Effort to Realize a Sustainable City in 
Malang. Results showed that the democratization of government and citizens’ roles started leading to 
citizens’ involvement, but their involvement  was still at the formality level, pseudo-involvement. 
Arnstein (1971) said that the pseudo-involvement is  as a manipulative participation. 

Sulistyaningsih’s research in 2011 on the Elaboration of the Citizen Control Model in the 
Politic of the City Space Policies in Malang   showed that citizen control starts from the formulation, 



 
implementation, and evaluation process of the policies on the city space. And at political level of the 
space , the  stricking result is that the people tended to be passive. 

The research was continued in 1912 by deepening the citizen control model in their 
involvement in the form of giving input dealing with citizen control in the function transfer. The 
mechanism of the citizen control were not systematically formed. The citizens controlled out of the 
structure. As a result, their controls were not well responded by the government. 
 
C.  Research Method  
In this present research, a qualitative approach was adopted so that hopefully in-depth, information- 
and meaning- rich data would be obtained. Moreover, the researchers also expected to be able to dig 
out tacit knowledge (Islamy, 2004).   

 
This research startd with  activities in the field, by  making direct observations to the relations 

among the government, private and citizens’ actors viewed from the institutions,  control functions, 
coordination and integratedness and the people’s participations. Then in-depth interviews and focus 
group discussion (FGD) were made.  

In the technique of the data analysis, an interaction model was emploed. This interaction method 
principally includes (1) data reduction namely the processes of selection, focusing, simplication and 
abstraction from the field notes; (2) data display, which is an organization of information that 
enables the researchers  to make conclusions; and (3) conclusion drawing, namely making 
conclusions (Miles and Huberman, 1984). 

 
 
D. Discussion  

On the basis of the results of observations in the fields, interviews and documentary data 
(secondary data the researchers made during the process of data collection, in this present chapter, 
the results of the investigation  will be described: (1) the institutional relations  of the Management 
of the Brantas Watershed; (2) The Direction of the Management of the Brantas Watershed; and (3) 
The Development of the Collaboration Partnership Model. 
 
1.General Picture and Problems of the Brantas Watershed 

The Branstas river watershed is located in East Java, where the length of this river is 320 kms 
and the watershed of 12,000 km2, covering about 25% of the width of East Java province. This river 
flows through some egencies among others Batu,Malang, Blitar, Tulungagung, and  Surabaya. 
Although located in East Java, the Brantas watershed not only has strategic value in the areas of East 
Java, but is also a national strategic river. 

In the areas of the Brantas watershed,  some felling of trees and forest function transfer  into 
agricultural and built – areas for residence or offices have been happening. As a result, the function 
of field water  dissipation loses. The run off water flooding the land surface is higher in quantity.  

Data on the land use in the Brantas Watershed are presented in Table 1. 

 

            Table 1. Land Use in the Areas of the Brantas Watershed  

No Land Use Width 
(Hectare) 

% 

1 Natural Forest  2569.88  14.8 
2 Mixed Forest 46.24 0.3 
3 Production Forest   469.31 2.7 

4 Reforestation Forest   821.54 4.7 
5 Open Area   1161.31 6.7 
6 Residence     1226.17 7.1 
7 Plantation  2220.5 12.8 



 
8 Wet Field  652.77 3.8 
9 Wet Field/Vegetables   1877.24 10.8 
10 Vegetables 105.81 0.6 
11 Bushes    3024.38 17.4 

Source: Environment Agency of East Java province, 2012 
 
The existence of forest in the Brantas watershed, especially in the upper course of the river is 

a must. But  forest-function transfers, with various reasons, made by irresponsible persons, often 
happen.  If the upper course of the Brantas watershed is saved, the lower and middle  parts of the 
rivers probably may be saved.  It is in the upper course of the river the existence of the Green Open 
Space/forest becomes very important. 

Land damage or critical and very critical lands in the upper course of the Brantas watershed 
in the  region of Batu city as the upper part of the watershed are in a very serious condition with the 
percentage of 51.76. In other words, almost half of the upper course of the river has been really 
damaged. The width of the critical land in the area may indicate the disturbance of the forest 
function and  of good land as the productive, ecological and social functions. Picture 3 shows the 
range of critical land in the upper course of the Brantas watershed. 
 
2    Institutional Management of the Brantas Watershed 
 There are many  institutions managing the Brantas watershed, from  the government and non 
government  elements, among which is  Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah 
Sungai Brantas (TPKSDA) (the Coordinating Team for the Management of Water Resources in the 
Area of the Brantas river). The membership of this team are as follows: Balai Besar Wilayah Sungai 
Brantas (Main Office of Brantas River),  Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang Jawa Timur (Jasa 
Tirta Public Corporationn Malang, East Java),   Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur (Agriculture 
department, East Java Province),  Dinas Pengairan Kabupaten Malang(Irrigation Department, 
Malang regency), Dinas Prasarana Kabupaten Blitar (Infrastructure Department, Blitar regency), 
Dinas Pengairan Kab Kabupaten Kediri (Irrigation Department Kediri, regency), Dinas Sumber 
Daya Air dan Energi Kota Batu (Water and Energy Resources Department), Dinas Pekerjaan Umum 
Mojokerto (Public Work Department Mojokerto) and Badan Lingkungan Hidup Surabaya 
(Environment Department Surabaya) and the like.  

The membership of the TKPSA from the non-government elements is as follows   Gabungan 
Himpunan Petani Pemakai Air Sumber  Barokah Jombang, (Composite Association of Farmers of 
Water Consumers SUmber Barokah Jombang),  Induk Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Agung 
Mojokerto (Main Association of Famers of Water Consumers Tirto Agung Mojokerto),  Gotong 
Royong Blitar,  Malang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nganjuk,(Indonesia Farmer 
Association, Nganjuk)  Ikatan Ahli Geoteknik Indonesia  Jawa Timur (Indonesian Institute of 
Geotechnician, East Java) and the like. There are also other institutions such as NGO Pusaka and 
Ketua Umum Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (General Chairman  of Law Students 
Forum Peduli Keadilan) and religious institutions such as dompet dhuafa.   

The institutions at city/regency level and river regions are established according to the need. 
The coordinating umbrella is expected to be able to coordinate various interests of agencies, 
institutions,  citizens, and other stakeholders of water resources and to promote the people’ s roles in 
managing the water resources. The establishment of such coordinating umbrella at the provincial, 
local (regency/city) and river regions levels has been regulated in the Public Work Minister’s 
Regulation  No.04/PRT/M/2008 on the Direction for Establishing the Coordinating Umbrella in 
Managing Water Resources at Provincial, Local (regency/city) and River Region Levels. 

There are some institutional aspects that might result in some  failures in the critical field 
management program of the Brantas watershed, among others: (1) less involvement of  the sectoral 
institutions in planning; (2) weak   performance of management function of critical land 
rehabilitation; (3) weak coordination function in managing critical land; (4) existence/non existence 
of strategic programs, but not supporting the planning, implementing and supervising the watershed-



 
based critical land management; and (5) less/no priority in activities to support  management 
program of critical land in the Brantas watershed.   
 A disharmonious relation among the government institutions, citizens and envionmentalists 
will result in the institutions’ inability in defending the forest of the Brantas watershed.  In the field, 
some disturbances to the forest regions are met. Certainly, the various disturbances will give impacts 
on the function of the forest regions as the  organizer of the water use. In general, the forms of 
disturbances to the forest regions may be grouped into: making use of the forest area as their field, 
taking forest products (timbers or non timbers) illegally, herding cattles and fire. 

People are involved to prevent the Brantas watershed from damage, illegal use, or thefts, and in 
the upper course of the river in Batu city, there are groups of farmers who care for the sustainability 
of the Brantas watershed. There are joined in the Komunitas Petani Penyelamat Daerah Aliran 
Sungai (KPPDAS) Brantas. The number of farmers joined in the institution KPPDAS are 41 persons. 
There are really worried with the existence of forest in the upper course of the Brantas watershed. 

One of the realization of the institutional cooperation in managing the Brantas watershed is made 
by NGO Pusaka and Perum Jasa Tirta  and Dompet Dhuafa. Pusaka has made a cooperation with 
PerumJasa Tirta I since 2007 in the field of land conservation and in guiding the small scale 
enterprenuers by giving soft loan for 2 years. The materials in the guidance include entrepreneurship, 
book keeping, and  caring for the environment. The objective of the program is to raise their care of 
the importance of the conservation of the upper course of the Brantas river. The partners of the NGO 
Pusaka make a synergy under the network of ecology partnership. 
 
3. Developing the Collaboration Partnership Model 

Community-based critical land management is  a new approach for researchers of 
environment. In this approach, people are invited to take part directly from  planning, making and  
implementing  any policies and also enjoying the benefits. This approach enables people to calculate 
directly the economic and environmental impacts (conserving the natural resources).  The two 
aspects are inseparable in studying the management of the natural resources in order to support the 
community empowerment-based environment eternality.  

Kindervatter (1970) in Harini, 2012 states that empowerment is used to improve one’s 
understanding in increasing his/her position in the society, including: access, leverage power, 
choices, status, capability of making critical reflection, discipline and creative perception.  

There are many natural resources in the watershed  that are commonly owned by certain 
groups of people, such as grass fields, forests, ponds and ground water.  Other resources tend to be 
individually managed, especially  agricultural lands,  and also some pieces of grass fields, and of 
forests. It is necessary to make collective actions to make all the resources users to take part in 
managing the process of hydrology in order to get maximal productivity from the whole watershed 
system. So,  an agreement should be made on the rules in accessing to the resources, allocation and 
control (Steins and Edwards 1999a  in Kerr, 2007).  
 
E. Conclusion 

The institution that managing the Brantas watershed consists of the government- and non-
government elements. Among the institution is Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-WS Brantas). 

It is known that a less harmonious relation among the government institutions, community 
and environmentalists will give impacts on the inability of the institutions to maintain the forest in 
the Brantas watershed. In general, forms of disturbances  to the forest areas may be grouped into 
making use of the forest area as their field, taking forest products (timbers or non timbers) illegally, 
herding cattles and forest fire. 

The people are also involved in preventing the Brantas watershed from damage, illegal use, 
or thefts, and in the upper course of the river in Batu city, there are groups of farmers who care for 
the sustainability of the Brantas watershed.   

The  community-based critical land management is a new approach for researchers of 
environment.  In this approach, people are asked to participate directly from planning, formulating, 



 
and implementing the policies,  and  enjoying the benefits. This approach makes the community able 
to calculate directly the economic and environmental impacts (conserving the natural resources). The 
two aspects cannot be separated in studying the natural resources management to support   the 
community empowerment-based environment eternality. 
 It recommended to restructure or reconstruct the Collaboration Partnerships of the Green 
Open Area Management  in the Watershed for Sustainability of the National Strategic Rivers on the 
basis of the Regulations on the Management of Green Open Spaces and Watersheds.  
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