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RINGKASAN 

 Ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting untuk menanggulangi dampak 
perubahan iklim dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan 
untuk menyusun model collaboration patnership (CP) pengelolaan ruang terbuka hujau  
publik (RTH) Daerah Aliran sungai (DAS) Brantas untuk keberlanjutan sungai strategi 
nasional. Faktor yang dikaji meliputi kelembagaan dan relasi pemerintah, swasta, dan 
warga yang meliputi: fungsi kontrol, koordinasi/keterpaduan, konsensus, peran serta 
masyarakat, dan hubungan antar wilayah administrasi pemerintahan. Hasil yang 
diharapkan berupa: 1) karakteristik relasi pemerintah, swasta, dan masyarakat berbasis CP; 
2) pola sikap pemerintah, swasta, dan warga terhadap CP; 3) pola keterpaduan antar 
wilayah administratif  pemerintahan CP; 4) Rumusan Model CP pengelolaan RTH-DAS 
Brantas  
 Penentuan objek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu  di Jawa Timur 
dengan mengambil beberapa kota/kabupaten yaitu: Kota dan Kabupaten Malang, Kota 
Batu, Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Mojokerto, dan Jember. Penentuan objek 
penelitian tersebut mempertimbangkan karakteristik kekritisan kota/kabupaten yang dilalui 
DAS Brantas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis Data yang 
diperlukan adalah data primer dan sekunder. Subyek penelitian diantaranya adalah 
pemerintah kota/kabupaten, swasta  dan warga masyarakat, Dinas PU Pengairan dan 
Perusahaan Umum Jasa Tirta, Balai Besar Wilayah DAS dan warga. Sedangkan yang 
menjadi informan pemerintah  yakni Ketua Bappeko,  Ketua Badan Pengawasan dan 
Pengendalian Lingkungan, masyarakat sebagai key informan yang dapat memberikan 
informasi tentang permasalahan yang diteliti. Subyek penelitian/key informan dapat 
berkembang disesuaikan dengan kebutuhan di lapang. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi,  Focus Group Discussion (FGD), dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara diskripsi kualitatif.  
 Pada tahun pertama: base line study telah berhasil (1) mengeksplorasi 
permasalahan pengelolaan RTH DAS Brantas, (2) Proses identifikasi model dalam 
pengelolaan RTH-DAS Brantas selama ini, dan (3) menyusun pengembangan model 
pengelolaan RTH-DAS Brantas  melalui CP. Tahun kedua, dilakukan: (1) evaluasi hasil, 
(2) operasionalisasi dan uji coba model, (3) revisi model, (4) desain final dan validasi 
model sehingga diperoleh model sesuai dengan yang dikehendaki, yang siap disebar 
luaskan. 
 Hasil penelitian pada tahun pertama menunjukkan bahwa terdapat permasalahan 
mendasar yakni: pertama, tidak atau kurang adanya Collaboration Partnership diantara 
stakeholder dalam pengelolaan RTH DAS Brantas. Akibatnya DAS Brantas terutama di 
daerah hulu mengalami kerusakan sangat parah dan benar-benar dalam keadaan kritis. 
Kedua, model pengelolaas RTH DAS Brantas selama ini berjalan parsial dan kurang 
sinergi berbagai aturan yang ada dan kebijakan yang ada tidak diimplemenatsikan dengan 
baik. Ketiga, diperlukan model alternatif yakni koalisi kekuatan warga secara buttom up. 
Pada tahap berikutnya perlu dilakukan  uji coba model temuan tahap pertama dan 
didesiminasikan untuk mewujudkan DAS Brantas berkelanjutan sebagai sungai strategis 
nasional. 
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PRAKATA 

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

Ridlonya, sehingga laporan tahunan, yakni tahun 1 dari rencana 2 tahun penelitian Strategi 

Nasional (Stranas) 2013 berjudul ” Model    Collaboration Partnership   Pengelolaan  

Ruang  Terbuka      Hijau    Daerah   Aliran   Sungai   Untuk     Keberlanjutan   Sungai 

Strategis Nasional    (Studi Di DAS Brantas Jawa Timur)” dapat diselasaikan. Tim peneliti 

telah melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan tahapan yang direncanakan sebagai 

berikut. 1) Melakukan penelusuran, studi awal hasil penelitian terdahulu dan menemukan 

wacana yang berkembang tentang permasalahan DAS Brantas. 2) mengelaborasi model 

collaboration partnership yang ada selama ini. 3) pengumpulan data sekunder dan primer, 

dan 4) melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul untuk selanjutnya dipetakan 

model pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis  collaboration Partnership. 

 Pada tahap berikutnya tim peneliti akan melaksanaan: 1) pengayaan data sekunder, 

melalui penulusuran dokumen di berbagai instansi terkait; 2) menggali data primer  secara 

lebih mendalam melaui observasi dan interview mendalam kepada stakeholder pemerintah, 

swasta, dan warga masyarakat; 3) memanfaatkan temuan data sekunder dan primer tersebut 

untuk memperkuat temuan model collaboration partnership Pengelolaan  Ruang  Terbuka      

Hijau    DAS Brantas. 4) melaksanakan Focus Group Dicussion (FGD) untuk 

mendiskusikan model yang telah tersusun. Ouput penelitian pada tahun pertama ini (2013) 

adalah berupa Rumusan Model Pengelolaan RTH DAS Brantas Berbasis Collaboration  

Patnership. Model ttersebut selanjutnya akan diujicobakan di lapang serta 

didesiminasikan.  

 Ucapan terimakasih yang setingginya-tingginya kami sampaikan kepada Dirtjen 

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 sebagai sungai Strategis Nasional. 

                                                                Malang, 30 Desember 2013 

                     Ketua Peneliti, 

                     Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. 
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BAB  1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengeloaan ruang terbuka hijau daerah aliran sungai (RTH-DAS) yang tidak 

memperhatikan aspek ekologis dan tidak adanya collaboration patnership (CP) telah 

menimbulkan keterpurukan dan kerusakan DAS. Daya dukung DAS  semakin menurun 

dan kualitas lingkungan sosial dan alam yang semakin buruk. Demikian pula kondisi DAS 

Brantas Jawa Timur saat ini mengalami penurunan. Di satu sisi, sebagian besar wilayah 

Jawa Timur selama ini menggantungkan hidupnya dari Derah Aliran Sungai (DAS) 

Brantas. Oleh karena itu, Sungai Brantas sejak tahun 2006 telah ditetapkan oleh 

Pemerintah melalui PP 42/2008 tentang pengelolaan sumberdaya air menjadi sungai 

startegis nasional. Di sisi lain, 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. 

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.     Matinya mata air akibat 

berkurangnya kawasan resapan air akibat dari alih fungsi hutan lindung menjadi lahan 

produksi (pertanian tanaman semusim) sejak akhir tahun 1990’an.    Tahun 2007 jumlah 

mata air di batu berjumlah 170 mata air, menurun menjadi 111 mata air pada 2008.    tahun 

2009 jumlah mata air tinggal 46 titik.16 Kota/kabupaten selama ini memanfaatkan air Kali 

Brantas sebagai bahan baku air minum sebesar 14,4 m3/det pada tahun 2005 dan 

meningkat menjadi 24,1 m3/det pada tahun 2020. Apabila tidak ada perbaikan pengelolaan 

Brantas yang baik pada tahun 2020 Jawa Timur akan   mengalami deficit air, karena suplai 

Brantas yang mencapai 39,62 m3/det tidak akan bisa memenuhi kebutuhan air pada tahun 

2020 yang mencapai 43,12 m3/det (Perum Jasa Tirta 1 Malang, 2010).  

Beberapa daerah di sepanjang DAS Brantas juga sering mengalami kebanjiran 

meliputi Kota Pasuran, Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Selain itu, beberapa aliran 

sungai yang bersumber dari pegunungan seperti Kab Probolinggo (Gunung Bromo), Kab 
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Lumajang (Gunung Semeru) maupun wilayah Tapal Kuda lainnya seperti Jember dan 

Situbondo juga kerap mengalami banjir ketika curah hujan tinggi. Hal ini diantaranya 

dikarenakan buruknya kondisi lingkungan pegunungan dan pendangkalan muara sungai 

diduga menjadi penyebab terjadinya banjir di DAS Brantas (Berita Jatim, 2012). 

Dengan demikian perwujudan fungsi ekologis DAS Brantas sekaligus penerapan 

Model CP penting disadari dan dijalankan oleh stakeholder dengan melibatkan pemerintah,  

masyarakat dan swasta. Model CP merpakan konsep pengolaan RTH DAS yang 

melibatkan lebih dari satu sub sektor secara terpadu. Jika konsep CP dapat dijalankan dari 

hulu hingga hilir, maka secara konseptual akan mewujudkan kelestarian RTH-DAS dan 

keberlanjutan sungai strategis nasional  serta pada gilirannya akan menangkal perubahan 

iklim dan mempertahankan keanekaragaman hayati.  

Oleh karena itulah perlu dilakukan penelitian tentang ” Model   Collaboration 

Partnership     Pengelolaan   Ruang  Terbuka    Hijau    Daerah   Aliran   Sungai  Untuk     

Keberlanjutan   Sungai Strategis  Nasional   (Studi Di DAS Brantas Jawa Timur)”. Dalam 

menghadapi perkembangan degradasi lingkungan DAS Brantas yang mengarah pada 

pembangunan fisik dan ekonomi, perlu upaya pelestarian RTH untuk mewujudkan DAS 

Brantas  berkelanjutan.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana relasi kelembagaan stakeholder  dalam pengelolaan RTH-DAS 

Brantas ? 

2. Apakah pengelolaan RTH-DAS telah mengarah pada konsep Collaboration 

Partnership? 

3. Bagaimana formulasi pengembangan Model Collaboration Partnership dalam 

pengelolaan DAS Brantas untuk mewujudkan keberlanjutan sungai  DAS 

Brantas 

 

Luaran penelitian ini berpotensi untuk mendapatkan HAKI. Selain itu hasil 

penelitian ini juga berpotensi untuk diterbitkan dalam jurnal nasional maupun 

internasional, serta memperkaya bahan ajar. 
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BAB 2 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Collaboration Partnership (CP) dan Pentingnya DAS Brantas Berkelanjutan 

Collaboration Partnership (CP) pada esensinya adalah kerja sama dari berbagai 

pihak, baik sektor individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan 

adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau 

organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dalam kerjasama 

kemitraan masing-masing aktor dapat memerankan dirinya. Konsep peran aktor secara 

umum dapat dijelaskan apabila seseorang menjadi anggota dari suatu sistem seperti halnya 

keluarga, perkumpulan, masyarakat, organisasi kerja, dan sebagainya, maka ia memenuhi 

kewajiban-kewajiban tertentu kepada sistem tersebut. Udai Pareek (1985) menyebutkan 

bahwa peran dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang 

sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting sistem sosial yang 

bersangkutan dan harapan-harapan sendiri dari jabatan yang diduduki dari sistem sosial itu.  

Untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut.  

a) Kesamaan perhatian (common interest) atau kepentingan, 

b) Saling mempercayai dan saling menghormati 

c) Tujuan yang jelas dan terukur 

d) Kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang 

lain. 

Adapun prinsip-prinsip kemitraan adalah: 1) persamaan atau equality;  2) 

keterrbukaan atau transparency; dan 3) saling menguntungkan atau mutual benefit 

Notoatmodjo (2003). Hal senada dikemukakan oleh Dirjen PHPA (1998) bahwa Dalam 

pengembangan kerjasama kemitraan diperlukan suatu pemahaman dan pengembangan atas 

unsur-unsur penting antara lain berupa: a) persamaan persepsi terhadap tujuan bersama, b) 

kepercayaan,  c) saling menghormati, d) keterbukaan,  e) kesetaraan, dan f) kerelaan. 

Model Collaboration Partnership (CP) dapat menciptakan pola relasi sinergi 

diantara para aktor. Model ini mengandung unsur-unsur pengembangan potensi yang 

apabila dikembangkan secara optimal akan mampu mengatasi persoalan keterpurukan 

pengelolaan RTH-DAS Brantas. Di samping itu model CP merupakan strategi yang 
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relevan untuk diterapkan di dalam masyarakat agar para aktor dapat berperilaku yang 

mengarah pada keberlanjutas DAS Brantas sebagai sungai strategis nasional.  

 Sistem DAS sebagai satuan pengembangan sumberdaya dan satuan pengaturan tata 

ruang wilayah pembangunan, di dalamnya terdapat terdapat sub sistem sumberdaya dan 

sub sistem sosial ekonomi yang saling berkaitan. Karena itu, harus dapat menampung 

kepentingan berbagai sektor dalam pemanfaatan sumberdaya. Ekosistem DAS hulu 

merupakan bagian penting, karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh 

bagian DAS, yaitu dari segi fungsi tata air. 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  

 Mengingat DAS memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, 

maka pengelolaan DAS merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu diperlukan 

pengembangan model CP 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 faktorfaktor sosial budaya petani itu sendiri. Erosi harus 

lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransikan agar kelestarian produktivitas dapat 

dipertahankan (Sinukaban, 2007). 

Pengembangan model CP dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas dapat diterapkan 

mulai dari hulu hingga hilir. Pentingnya pengelolaan dihulu adalah: 1) ekosistem DAS 

hulu merupakan bagian penting, karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh 

bagian DAS, yaitu dari segi fungsi tata air; 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 dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan 

transport sediment, serta material terlarut dalam system aliran air lainnya; 3) Ekosistem 

DAS hulu merupakan bagian penting, karena mempunyai fungsi perlindungan terhadap 

seluruh bagian DAS, yaitu dari segi fungsi tata air.  

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 
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dalam system aliran air lainnya Kondisi daerah tangkapan hujan di bagian DAS Brantas 

hulu memburuk akibat penebangan liar dan pengelolaan lahan yang tidak mengindahkan 

aspek konservasi tanah. Akibatnya, terjadi peningkatan erosi lahan yang berakibat pada 

peningkatan sedimentasi di waduk, berkurangnya volume efektif waduk, penurunan base-

flow pada musim kemarau panjang, kekeringan pada musim kemarau dan terjadinya banjir 

bandang di musim penghujan. Hutan sebagai salah satu unsur dalam sistem penyangga 

kehidupan, berfungsi menyerap air melalui proses fotosintesa dan menyimpannya dalam 

perakaran (dalam tanah).  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan ada hubungan lurus dan nyata antara 

keberadaan hutan dengan jumlah titik sumber mata air. Berkurangnya hutan diikuti dengan 

berkurangnya jumlah titik mata air (Zaini, 2005).  Asdak (1995) menyatakan bahwa 

vegetasi hutan sangat berperan dalam daur hidrologi sebagai penahan air sebelum 

mencapai permukaan tanah untuk kemudian diserap dalam proses infiltrasi. Dengan 

demikian keberadaan hutan sangat vital dalam satu siklus hidrologi yang tergambar dalam 

kondisi tata air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu.  

 Konsep pengelolaan RTH-DAS berkelanjutan pada dasarnya mengacu pada 

konsep konsep pembangunan berkelanjutan. Konsepsi dunia tentang pembangunan 

berkelanjutan dimunculkan dalam laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan (Word Commision on Environment and Development Report, dalam Our 

Common Future. Menurut laporan komisi ini, pembangunan berkelanjutan diartikan 

sebagai pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa 

mengorbankan  kebutuhan generasi mendatang. Hadi (2005: 43-44) mengemukakan bahwa 

terdapat 4 (empat) prinsip dalam mencapai pembangunan yang harus dipenuhi meliputi: a) 

pemenuhan kebutuhan manusia (fulfillment of human needs), b. memelihara integritas 

ekologi (maintenance of ecological integrity), c. keadilan social (social equity), dan d. 

kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination) 

Dalam upaya mencapai sutainable development, Yunus (2005) mengemukakan 5 

(lima) strategi yaitu: 

1. Terkait dengan pemanfaatan energi dan pemeliharaan kualitas udara. 

2. Terkait dengan pemanfaatan lahan dan ruang terbuka hijau kota. Upaya 

yang sistematik dan terstruktur dalam pemanfaatan lahandan ruang 
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terbuka hijau harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan 

berbegai elemen masyarakat . 

3. Terkait dengan pemanfaatan air, bahan bangunan, dan pemanfaatan 

limbah. 

4. Terkait dengan kebijakan transportasi yang bebas polusi. 

5. Terkait dengan kesehatan, kenyamanan, ketentraman dan ketenangan 

hidup, sebagaimana visi kota yaitu vision of livability, human amenities 

and health. 

UNDP (United Nations Development Program) melengkapi istilah 

pembangunan berkelanjutan menjadi pembangunan manusia berkelanjutan (sutainable 

human development) (Arif, 2000: 241).Pengertian pembangunan berkelanjutan tersebut 

sejalan dengan definisi yang dikemukakan Berke dan Conroy (2000: 23) yakni:  

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 

disebutkan oleh mereka 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, (6) responsible regionalism. 

James Gustave Speth (dalam Arif, 2000: 242), mengungkapkan bahwa sejak tahun 

1993, telah memulai usaha kreatif dan inisiatif untuk membangun visi kehidupan masa 

depan, yang kemudian disebut sebagi pembangunan berkelanjutan. Ia mendefinisikan 

“development that not only generates economic growth but its benefits equitable ; that 

marginalizing them; it gives priority to the poor; enlarging their chices and oprtunities 

and providing for their participation indecisions affecting them. It is development that is 

pro-poor, pro nature, pro-jobs and pro womwn. In sum sustainable human development 

stresses growth, but growth with employment, environment, empowerment and equity”. 

Konsep Sustainability sangat terkait dengan konsep Greenways (Lindsey, 2003), 

yang seringkali digunakan secara bergantian, dalam konteks ini, sustainability yang sangat 

peduli terhadap ekonomi, lingkungan dan keadilan, perlu diterjemahkan secara lebih 

operasional  (Maclaren, 1996 dan Lindsey, 2003).  

Untuk itu, Word Commision on Environment and Development (WCED) 

mengemukakan pentingnnya sustainability dan greenways: …facilities of any type, 
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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).  

Emil Salim (1992) dalam Arif (2000) menjelaskan bahwa prinsip dasar 

pembangunan berkelanjutan harus bertumpu pada: (1) Bahwa proses pembangunan harus 

berlangsung secara terus menerus, serta didukung ketersediaan sumber daya alam, manusia 

dan kualitas lingkungan yang berekmbang secara berlanjut; (2) Bahwa sumberdaya alam, 

terutama udara, air dan tanah adalah sesuatu yang memiliki ambang batas. Penggunaannya 

jelas berpengaruh dalam 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 sumberdaya alam tidak menutup kemungkinan memilih opsi lain 

di masa depan; dan (5) Pembangunan berkelanjutan bisa didefinisikan sebagai solidaritas 

transgenerasi yang memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahtraan tanpa 

mengurangi jaminan bagi generasi mendatang untuk membangun kesejahteraan mereka. 

Konsep pembangunan berkelanjutan dengan demikian menghendaki integrasi 

antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini juga dikemukakan oleh Munasinghe (1993) 

dalam Atkinson (1997): the concept of sustainable development now includes economic, 

social, and environmental requirements. Ukuran keberhasilan pembangunan dengan 

demikian tidak sekedar memberikan tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi, namun 

perlu diukur pula keadilan sosial,  dan faktor lingkungan, yang berfungsi untuk 

melestarikan pembangunan supaya bisa berlangsung secara berkesinambungan (Budiman, 

1995:7).  

Dalam penelitian ini focus pembangunan berkelanjutan adalah pada pengelolaan 

RTH-DAS Brantas. Daerah aliran sungai (DAS) didefinisikan sebagai hamparan wilayah 

yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan 
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air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan 

keluar pada satu titik (outlet) (Dunne dan Leopold, 1978). Menurut Asdak (2002), 

ekosistem DAS biasanya dibagi menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Secara biogeofisik, 

daerah hulu merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, 

dengan kemiringan lereng lebih besar dari 15%, bukan daerah banjir, pengaturan 

pemakaian air ditentukan oleh pola drainase, dan jenis vegetasi umumnya tegakan hutan. 

Sementara daerah hilir DAS merupakan daerah pemanfaatan dengan kemiringan lereng 

kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat merupakan daerah banjir, pengaturan 

pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, dan jenis vegetasi didominasi oleh 

tanaman pertanian kecuali daerah estuaria yang didominsi hutan gambut/bakau. 

Adapun pengertian  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 (UU RI No. 26 tahun 2007). Pengertian 

ruang terbuka memeiliki arti berbeda tergantung perspektif yang digunakan. Ruang terbuka 

bisa menyangkut semua lansekap; elemen keran (hardscape yang meliputi: jalan, trotoar, 

dsb), taman dan ruang rekreasi di kawasan kota. Elemen-elemen ruang terbuka juga 

menyangkut lapangan hijau, ruang hijau kota, pohon-pohonan, pagar, tanam-tanaman, air, 

penerangan, paving, kios-kios, tempat-tempat sampah, air minum, sculpture, jam, dsb. 

Secara keseluruhan elemen-elemen tersebut harus dipertimbangkan untuk mencapai 

kenyamanan dalam perancangan kota. Ruang terbuka merupakan merupakan elemen yang 

sangat esensial dalam perancangan kota (Darmawan, 2003: 18) 

Hutan merupakan salah satu RTH yang diantaranya terdapat di hulu sungai dan 

DAS. Hutan mempunyai fungsi menyerap air melalui proses fotosintesa dan 

menyimpannya dalam perakaran dalam tanah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

adanya hubungan yang lurus dan nyata antara keberadaan hutan dengan jumlah titik 

sumber mata air. Berkurangnya hutan diikuti dengan berkurangnya jumlah titik mata air 

(Zaini, 2005). Menurut Asdak (1995) vegetasi hutan sangat berperan dalam daur hidrologi 

sebagai penahan air sebelum mencapai permukaan tanah untuk kemudian diserap dalam 

proses infiltrasi. Dengan demikian keberadaan hutan sangat krusial dalam satu siklus 

hidrologi yang tergambar dalam kondisi tata air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS yaitu dari segi fungsi tata air. Sehingga 
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aktivitas perubahan tata guna lahan yang dilaksanakan di daerah hulu DAS tidak hanya 

akan berpengaruh dimana kegiatan tersebut berlangsung (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 (Asdak, 1995). 

  Pengembangan model CP pada hakekatnya mengacu pada relasi sinergi pemerintah 

dan warga masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan warga masyarakat merupakan 

merupakan unsur-unsur yang penting dalam penyelenggaraan good governance (UNDP). 

Pemerintah atau negara merupakan institusi yang memiliki tugas yang penting yakni 

mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable development) yaitu 

diantaranya melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi sosial dan menjaga stabilitas 

ekonomi (Widodo).  

Warga masyarakat adalah institusi yang memiliki peranan penting diantarnya 

mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, menciptakan mekanisme 

alokasi manfaat sosial dan memberikan suara dalam ikut mempengaruhi kebijakan 

pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsep Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2000), 

yang mengemukakan bahwa hubungan yang sinergi antara state/pemerintah dan warga 

merupakan unsur yang penting dalam good governance. Sektor negara (state) atau 

pemerintah sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga 

politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Warga masyarakat terdiri dari individual 

maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, 

politik, dan ekonomi dengan aturan formal ataupun tidak formal. Warga ini meliputi 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.  

Berdasarkan uraian dia atas, dapat disimpulkan  wujud good governance menurut 

LAN (2000: 8)  adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung 

jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif 

diantara domain-domain negaradan masyarakat. Dengan demikian sistem pemerintahan 

yang baik adalah adanya partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi 

governance memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini 

merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode  pembuatan 

keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. 

Setiap institusi yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi 
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bisnis dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada publik , serta 

kepada institusi ”stakeholders”. 

        Wijanarko (2006) Kemungkinan penerapan co-management dalam Pengelolaan ruang 

terbuka hijau  Di pantai utara kota Surabaya.  Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Lahan 

dan Air di Daerah Tangkapan Air Bendungan Sutami dan Sengguruh: Suatu Pendekatan 

Optimasi Ekonomi oleh Rini Dwi Astuti (2006).  Peneliti lain Edwasyah dengan judul 

Rancang Bangun sistem kebijakan Pengelolaan DAS Sungai dan Pesisir (2008). Dari 

berbagai penelitian terdahulu pada prinsipnya menghasilkan bahwa DAS belum dikelola 

secara baik. Disamping itu, hasil penelitian  Winarko menyoroti pentingnya co-

Manajemen. Para peneliti mengakui bahwa pengelolaan DAS tidak cukup dikaji dari 

perspektif teknis, tetapi di dalam pengelolaannya sarat dengan persoalan sosial dan politik. 

Oleh karena itu penelitian ini lebih menekankan pada aspek sosial politik dengan 

mengembangkan konsep CP dalam pengelolaan RTH-DAS. 

 

2.2 Studi yang sudah dilakukan  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan persoalan tema model CP telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu maupun peneliti, namun masih banyak ruang kosong 

yang masih harus diisi. Beberapa pertanyaan terkait dengan pengembangan konsep  CP 

belum dapat terjawab secara mendalam pada penelitian terdahulu. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebabagi berikut. 

Sulistyaningsih (2003) mengkaji tentang dampak pilihan model pembangunan di 

Kota Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilihan kebijakan pemerintah 

tidak berpihak pada pulik. Pilihan kebijakan pemerintah mengarah pada pragmatisme dan 

kapitalisme. Menjamurnya pusat perbelanjaan dan beralihnya fungsi lahan hijau 

mengindikasikan pilihan kebijakan yang tidak berpihak pada publik.  Pilihan kebijakan 

pembangunan Kota Malang lebih mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dan 

kurang memberikan perhatian pada pembangunan lingkungan termasuk keberadaan RTHP. 

Penelitian Sumarmi (2006) yang berjudul ”Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman di Kota Malang. Meskipun penelitian ini 

tidak secara langsung menunjuk pada konsep CP, namun pada hakekatnya konteks 

partisipasi yang diteliti mengarah pada CP. Tujuan penelitian tersebut diantaranya adalah 

untuk 1) mengetahui partisipasi masyarakat tentang ruang terbuka hijau pemukiman; 2) 
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pengaruh  partisipasi; 3) pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap partisipasi 

masyarakat. Dengan pendekatan kuantitatif dia menyimpulkan masih rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau pemikiman masih rendah. 

 Penelitian lain dilakukan oleh Muluk (2007). Dalam penelitiannya yang berjudul  

”Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir 

Sistem”, ia meneliti partisipasi warga dalam proses pembangunan kota secara makro. 

Penelitian ini mengungkap adanya faktor-faktor yang dominan yang dapat diposisikan 

sebagai pengungkit perubahan partisipasi publik. Untuk mengetahui faktor pengungkit 

tersebut ia menggunakan program sistem dinamik sebagai sebuah pemodelan yang 

menggunakan perangkat komputer.  

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti, Sulistyaningsih 

pada tahun 2008 dengan judul ”Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota dalam 

Penyediaan Ruang Terbuka Kota di Kota Malang”. Penelitian ini berusaha mengungkap 

bagaimana sebuah kebijakan tata ruang kota diimplentasikan. Dengan menggunanakan 

pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam implementati 

kebijakan tata ruang kota sangat dipengaruhi oleh cara pandang pemerintah yang top down 

dan dominatif. Pemerintah Kota Malang masih menggunakan paradigma lama yang sangat 

teknokratik dalam kebijakan tata ruang kota. Instrumen kebijakan pengelolaan RTHPb 

meliputi 1) instrumen regulasi, 2) kepemilikan lahan/RTHPb, dan 3) insentif dan 

disinsentif. Regulasi mengenai RTH telah diatur dari pemerintah pusat sampai dengan 

pemerintah daerah. Instrumen regulasi telah cukup memayungi keberadaan RTHPb.. 

Kepemilikan RTHPb relative sedikit disbanding jumalah luas lahan di Malang. Insentif dan 

disinsentif  juga belum dapat dilaksanakan secara efektif.  

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. Keterlibatan 

warga bersifat semu. Arnstein (1971) menyebut keterlibatan semu ini sebagai partisipasi 

manipulatif. Penelitian tahun I dari penelitian yang dilakukan selama 2 (dua) tahun  ini 

berhasil merumuskan model DPA (Demokratisasi Peran Aktor) meliputi: Partisipasi, 

Akses, Kesetaraan, Kepekaan, dan Transparansi. 
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Penelitian yang sama pada tahun II, tentang  Demokratisasi Peran Aktor dalam 

Pengelolaan RTHPb tersebut menghasilkan bahwa tingkat partisipasi warga masih rendah 

(manipulative). Akses warga dalam kebijakan tata ruang sangat minim. Belum ada 

kesetaraan  peran antara pemerintah dan warga. Hubungan yang ada lebih didominasi 

pemerintah. Kepekaan stakeholder belum maksimal. Transparansi terhadap program 

peneglolaan RTHPb telah mengarah pada transparansi, mekipun belum sepenuhnya 

transparan.  

Penelitian Sulistyaningsih 2011 tentang Elaborasi Model Citizen Control dalam 

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

dari proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan tata ruang kota. Hasil yang 

mencolok menunjukkan bahwa pada tataran politik tata ruang warga masyarakat cenderung 

bersikap pasif. Penentuan pemanfaatan ruang telah di tentukan oleh pemerintah. Beberapa 

kasus menunjukkan bahwa warga baru dilibatkan ketika terjadi resistensi terhadap 

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai (alih fungsi lahan). Kurangnya kontrol warga ditandai 

dengan penyimpangan atau deviasi pemanfaatan lahan untuk beberapa kasus mencapai 60 

sampai dengan 100 persen, dan RTH kota Malang saat ini hanya tersisa 2,8% (Walhi 

Jatim, 2007)  
Penelitian ini dilanjutkan pada tahun 2012 dengan memperdalam model citizen 

control dalam Pengelolaan tata. Hasil sementara menunjukkan bahwa  tata ruang sarat 

dengan politisasi kepemtingan. Pada tahap formulasi kebijakan,  warga ikut  terlibat. 

Keterlibatan warga dalam bentuk  memberikan masukan diantaranya terkait  citizen contol 

dengan alih fungsi. Namun, pada gilirannya kata putus adalah tetap ditangan  pemerintah. 

Mekanisme citizen control belum terbentuk secara sistematis. Warga melakukan kontrol di 

luar struktur. Akibatnya kontrol dari warga seringkali kurang mendapat respon dari 

pemerintah. 

Berbagai penelitian terdahulu tersebut, lebih difokuskan pada permasalahan yang 

lebih bersifat teknis. Sedangkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang 

tampaknya   hanya merupakan masalah teknis, sesungguhnya di dalamnya sarat dengan 

nilai-nilai sosial, politik yang melibatkan berbagai pihak (aktor). Oleh karena itu berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu,  penelitian  ini lebih menyoroti aspek 

sosial politik dalam wujud relasi antar aktor, yang sarat dengan kepentingan yang akan 

berpengaruh dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas.  Sinergi diantara aktor ini diyakini 
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akan mampu melahirkan pengelolaan RTH-DAS Brantas  mempertimbangkan aspek 

ekologis, sosial dan ekonomi dalam upaya mewujudkan keberkelanjutan Sungai Strategis 

Nasional. 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.  Tujuan dan Manfaat Khusus 

        Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengembangkan perumusan model 

pengelolaan RTH-DAS Brantas melalaui konsep CP. Hal ini didasarkan pada  pada konsep 

pembangunan berkelanjutan yang meliputi pemenuhan kebutuhan manusia (fufilment of 

human needs), memelihara integritas ekologi (maintenance of ecological integrity), 

keadilan sosial (social equity), dan kesempatan menentukaan nasib sendiri (self 

determination). Dengan demikian tersusun model pengelolaan RTH-DAS melalui konsep 

CP pada gilirannya akan melahirkan mewujudkan keberlanjutan sungai strategis nasional 

dalam menghadapi perubahan iklim.  

Penelitian yang direncanakan dalam 2 (dua) tahun ini secara khusus  mempunyai 

tujuan yang berbeda.   

Tahun pertama, akan dilakukan base line study, untuk (1) eksplorasi 

permasalahan pengelolaan RTH DAS Brantas. Hal yang dilakukan adalah kajian terhadap 

relasi stakeholder dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas meliputi fungsi kelembagaan,  

kontrol, koordinasi dan keterpaduan, dan peran serta masyarakat; (2) analisa model yang 

dilakukan dalam  pengelolaan RTH DAS Brantas selama ini; (3) Menyusun rumusan 

model pengelolaan RTH melalui Konsep CP. Hal ini bertujuan menghasilan karaktristik 

relasi stakeholder melalui Konsep CP yang merupakan prinsip dasar untuk merancang 

model. 

  Tahun kedua akan dilakukan perumusan model perdasarkan prinsip-prinsip dasar 

yang diperoleh dari hasil hasil base line study yang dipadukan dengan teori-teori yang 

relevan dan uji coba model terbatas dan revisi model, sehingga diperoleh model 

pengembangan CP yang diharapkan. Selanjutnya dialkukan uji coba, monitoring dan 

evaluasi, model, desain final, dan validasi model CP, yang selanjutnya dilakukan 

sosialisasi dan penyebarluasan model. Hasil yang diharapkan pada tahun kedua: potensi 

pengelolaan RTH-DAS oleh stakeholder berbasis CP; rumusan pennembangan model CP 

dalam pengelolaan RTH-DAS untuk mewujudkan keberlanjutan sungai strategis nasional; 

tersebarnya naskah publikasi ke stakeholder. 
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3.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

  Model Collaboration partnersip (CP) diantara pemerintah, warga dan swasta 

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

komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Pengembangan model CP  ini mendesak 

untuk dilakukan mengingat relasi diantara stakeholder yang tidak sesuai prinsip 

pengelolaan RTH-DAS Brantas akan berpengaruh terhadap keberlanjutan DAS Brantas. 

Model CP ini akan melahirkan pola hubungan egaliter diantara para aktor, sehingga tidak 

terjadi saling dominasi dan perebutan kepentingan dalam implementasi pengelolaan RTH-

DAS Brantas.  

 Model CP menciptakan pola hubungan yang sinergi diantara para aktor. Model ini 

mengandung unsur-unsur pengembangan potensi yang apabila dikembangkan secara 

optimal akan mampu mengatasi persoalan keterpurukan pengelolaan RTH-DAS Brantas 

agar dikelola oleh lembaga yang lebih terkontrol, terkoordinir dan terpadu dan lebih 

banyak melibatkan peran serta masyarakat. Di samping itu model CP merupakan strategi 

yang relevan untuk diterapkan di dalam pengelolaan RTH-DAS agar kelembagaan dan 

para aktor dapat berperilaku yang mengarah pada pembangunan  berkelanjutan sungai 

strategi nasional.  

 Tersusunnya model CP dalam pengelolaan RTH-DAS sangat bermanfaat bagi: 

1. Pengembangan institusi, khususnya Pemerintah Daerah seperti Badan 

Perencanaan Kota dan Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan. 

dalam pengelolaan RTH-DAS. 

2. Perusahaan Umum Jasa Trirta sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan 

DAS Brantas.  

3. Pengembangan warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan 

RTH-DAS Brantas sehingga mereka tidak hanya menjadi obyek yang selalu 

terpinggirkan. 

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam menyikapi 

permasalahan pengelolaan RTH-DAS yang tidak memperhatikan masalah relasi 

kelembangan pengelola RTH-DAS yang kurang kontrol, terkoordinir,  dan 

terpadu serta terabaikannya hak-hak warga.  

5. Pengembangan sosial budaya, khususnya dalam mendorong terjadinya 

perubahan sosial budaya yang memihak kelestarian RTH-DAS Brantas dan 
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terbangunnya  pola relasi  egaliter antara warga, pemerintah, dan pihak swasta 

dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Kerangka Konseptual 

  Penerapan model CP dalam pengelolaan RTH-DAS dengan berbasis relasi 

terkontro, dan pelibatan warga mengatasi masalah degradasi lingkungan RTH-DAS 

Branras. Untuk itu diperlukan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut. 

1. Relasi kelembagaan berbasis CP antara pemerintah dan warga masyarakat 

merupakan hal yang penting dalam pengelolaan RTH-DAS untuk 

mewujudkan sngai berkelanjutan.  

2. Hak-hak warga kota sering kali terpinggirkan karena adanya dominasi peran 

pemerintah dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas  yaitu adanya deviasi 

antara konsep CP dengan implementasi di lapang. 

3. Melekatnya paradigma ”kapitalisas” yakni pengeksploitasian terrhadap 

RTH-DAS Brantas dengan mengesampingkan keberadaan RTH-DAS yang 

sesungguhnya memiliki fungsi yang sangat esensial bagi sebuah 

keberlanjutan sungai strategis nasional. 

4. Dalam rangka meningkatkan relasi kelembagaan, kesadaran dan 

pemahaman takeholder maka perlu dikembangkan relasi kelembagaan 

berbasis CP. 

5. Strategi yang relevan dalam kerangka pengembangan peran aktor adalah 

pengembangan peran aktor melalui model CP yang merupakan sinergi 

antara pemerintah dan warga masyarakat untuk menciptakan ruang RTH-

DAS Brantas berkelanjutan.  

6. Model yang berbasis CP melalui relasi   pemerintah dan warga sebagai 

alternatif model pengembangan konsep CP agar dapat berperan secara 

egaliter sehingga tidak terjadi dominasi peran diantara para aktor, 

sebagaimana tampak pada Gambar 1 dan Gambar 2. 
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Gambar 4.1: Model CP Pengolaan RTH-DAS  

 

 

 

 

  
Model Pengelolaan RTH-DAS 
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Relasi kelembagaan  Pengelola 
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warga
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Terpadu, 
terkoordinir 
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Adaptif 

Kualitas RTH-DAS Brantas : 
kondisi yang lestari dari 
sumber daya vegetasi, tanah 
dan air. 

Terciptanya Sungai  Strategis Nasional 
Berkelnjutan: memenuhi kebutuhan 
ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat. 
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Gambar 4.2. Sistem Input-Output Model Collaboration Partnership 

- Base Line Study 
(1) Eksplorasi permasalahan 

pengelolaan RTH-DAS 
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4.2  Metode Penelitian 

Untuk mengkaji pengelolaan tata ruang kota seperti pengelolaan RTH-DAS 

Brantas  diperlukan kajian mendalam, karena di dalamnya melibatkan berbagai hal seperti 

isi kebijakan, aktor pelaksana, stake holder. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan lebih 

banyak mengkaji interaksi diantara institusi-instusi yang ada yaitu pemerintah lokal dan 

institusi masyarakat berikut peran mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif sehingga diharapkan akan diperoleh data yang mendalam, kaya informasi, dan 

kaya makna. Di samping itu peneliti berharap dapat menggali pengetahuan yang 

tersembunyi (tacit knowledge) (Islamy, 2004) 

Untuk menganalisis pengelolaan RTH-DAS Brantas, terutama dilihat dari aktor-

aktor yang terlibat di dalamnya, diperlukan kecermatan untuk mengungkapnya. Secara 

metodologi, pendekatan kualitatif mampu mengungkapkan fenomena tersebut. Mengingat 

paradigma penelitian kualitatif adalah fenomenologis, yang lebih melihat sesuatu 

fenomena tidak hanya dari yang tampak, tetapi jauh memahami apa yang sesungguhnya 

terjadi di balik yang tampak. Sehingga motif para aktor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan tata kota ini diharapkan dapat tergali. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan 

kuantitatif yang berparadigma positivistik, yang hanya memahami fenomena dari yang 

terobservasi. 

Penelitian ini diawali dengan kegiatan lapang, yaitu dengan melakukan observasi 

langsung tentang relasi  aktor pemerintah, swasta dan warga (PSW) yang dilihat dari 

kelembagaan, fungsi kontrol, koordinasi dan keterpaduan, dan peran serta masyarakat. 

Selanjutnya akan dilakukan wawancara mendalam (indept interview) termasuk dengan 

informan dan focus group discussion (FGD). Hasilnya digunakan sebagai bahan dalam 

merumuskan model dan untuk menentukan materi pelatihan dalam uji coba model. 

 

4.3 Tahapan Penelitian 

 Setelah penelitian tahap I selesai maka dilanjutkan dengan penelitian  tahap II yang 

dapat dilihat konsistensinya dengan metodologi yang digunakan dalam bagan berikut . 
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Gambar 4.3. Tahap Penelitian Selama 2 (dua) Tahun 

                    

Keterangan: 

Tahap I tahun anggaran 2013 

 Pada tahap pertama  dilakukan base line study yang merupakan kajian terhadap 

pemerintah, swasta, dan warga masyarakat  dilihat dari aspek pemahaman, kesadaran, 

sikap dan perilaku. Adapun CP dilihat dari relasi kelembagaan pengelola RTH-DAS 

Brantas, dilihat dari fungsi kontrol, koordinasi dan keterpaduan dan peran masyarakat. 

Pada tahap ini dilakukan observasi, dan wawancara mendalam mengenai variabel-variabel  

CP. Tahap ini diharapkan mengahsilkan deskripsi karakteristik pola CP sinergi peran aktor 

diperoleh pada tahap pertama ini., yang merupakan prinsip dasar dalam merancang model 

yang diperlukan untuk mengembangkan CP, yang bertujuan untuk mewujudkan RTH-DAS 

berkelanjutan, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi untuk pencapaian sungai 

strategis nasional.  

  Untuk keperluan transfer model CP dalam pengelolaan DAS Brantas oleh 

pemerintah, swasta, dan masyarakat, , pada tahun pertama akan dilakukan: 

1) Mendifinisikan konsep ” model collaboration patnership” yaitu: 

                           a) Pendeskripsian CP sebagai akibat tidak terjadinya pola hubungan CP.  

Hal ini ditandai masing-masing stakeholder bertindak secara parsial. 

Protret karakteristik  
pengelolaan RTH DAS 
dan identifikasi model 
yang dilakukan selama 
ini 

Hasil: 
Rumusan Model dan 
temuan model 
pengeloaan RTH DAS  
berbasis  collaboration 
patnership 

Tahun II 
Temuan Model 
dan aplikasi 
model, Evaluasi 
hasil, revisi dan 
pengembangan 
model dan 
penyebarluasan 
model. 

 
Tahun I 

Base Line Study 
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                            b) Pendeskripsian alternatif model pengembangan CP berbasis    

                                 demokratisasi peran. 

                           c)  Seleksi model yang tepat yang dapat diterima semua pihak. 

                           d)  Studi kelayakan teknis 

                     2)  Identifikasi model pengelolaan RTH-DAS selama ini 

                        - Pemilihan model pengembangan CP yang dapat diterima semua  pihak. 

3) Melaksanakan sharing dengan pihak-pihak yang kompeten dengan  CP. 

Merumuskan  model  berdasarkan  pada  hasil  base line study yang berupa     

                          diskripsi  tentang  pengembangan  CP antara pemerintah,  swasta     dan   

                          warga. 

                 

     Tahap II Tahun Anggaran 2014 

 

                     1)  Uji coba model yang telah dirumuskan, untuk mendapatkan saran dan 

masukan dari berbagai pihak. 

                     2)  Melakukan evaluasi model dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan 

model pengelolaan RTH-DAS berbasis CP. 

                    3) Melakukan revisi berdasarkan pada hasil uji coba dan evaluasi untuk 

mendapatkan model yang sesuai dengan CP. 

                     4) Pengembangan atau operasionalisasi, sosialisasi  dan penyebarluasan 

model.  
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Tabel 4.1  Prosedur Penelitian Selama 2 (dua) Tahun 

   

 

 

No. TAHAPAN 
PENELITIAN 

HASIL YANG 
INGIN 

DICAPAI 

PENDEKATAN 
YANG 

DIGUNAKAN 

METODE 
PENGUMPULAN 

DATA 

ANALISIS 
DATA 

 
1 

 
Tahap I 
Base Line 
Study: 
Potret 
permasalahan 
pengelolaan 
RTH-DAS; 
identifikasi 
model selama 
ini, dan  
Merumuskan 
Draf  Model 
Collaboration 
Patnership 

 
Deskripsi  
Collaboration 
Patnership dan 
Tersusun draf 
model 
pengembangan 
peran aktor  
 

 
Konsep   
Collaboration 
Patnership 

 
Observasi, 
interview 
mendalam 
Focus Group 
Discussion (FGD), 
Diskusi Ahli 

 
Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 

 
2 

 
Tahap II 
Evaluasi Hasil,  
monitoring, dan 
revisi model, 
desain final 
model, validasi 
model 

 
-Tersusun model 
Collaboration 
Patnership 
- Sosialisasi dan 
penyebarluasan 
model 

 
Konsep   
Collaboration 
Patnership 

 
Focus Group 
Discussion (FGD), 
Diskusi Ahli 

 
Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
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Tabel 4.2  Road Map Penelitian 

Tujuan  I II 
Terciptanya 
Pengembangan 
Model Pengelolaan 
RTH-DAS berbasis 
CP 

Harini, 2012 
Sulistyaningsih (2012) 
Sulistyaningsih (2011) 
Sulistyaningsih (2010) 
Sulistyaningsih (2009) 
Edwarsyah (2008) 
Nuddin, Andi. et.al.  2007 
Dwiastuti (2006) 
Sumarmi (2006) 

 
 

      Alat/Metode 
Observasi, interview 
mendalam, Focus Group 
Discussion (FGD) 

 
 

     Output/Target 
 
Deskripsi permasalahan 
pengelolaan RTH-DAS; 
Identifikasi model 
pengelolaan RTH-DAS 
berbasis CP; perumusan 
model 
 
 

Harini, 2012 
Sulistyaningsih (2012) 
Sulistyaningsih (2011) 
Sulistyaningsih (2010) 
Sulistyaningsih (2009) 
Edwarsyah (2008) 
Nuddin, Andi. et.al.  2007 
Dwiastuti (2006) 
Sumarmi (2006) 

 
    
    Alat/Metode 
Interview, Focus Group 
Discussion (FGD)     

 
 
 

    Output/Target 
 
Evaluasi hasil; Revisi model; 
pengembangan model 
(operasionalisasi dan 
penyebarluasan model) 
pengelolaan RTH-DAS berbasis 
CP untuk pelestarian RTH-DAS 
dan pencapaian keberkelanjutan 
sungai strategis nasional. 

 

4.4  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kota dan Kabupaten di Jawa Timur terdiri dari Kota 

dan Kabupaten Malang, Kota Batu pada aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini 

pola hubungan antar aktor dalam implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka tidak 

demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan dominannya peran pemerintah dan adanya 

perubahan fungsi lahan ruang terbuka publik menjadi daerah terbangun. 

 

4.5  Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer meliputi variabel-variabel pengembangan peran aktor pemerintah, swasta, dan 
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warga dengan fokus pada pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku aktor terhadap 

penglolaan ruang terbuka publik dan pola hubungan antar aktor. Pendekatan yang 

digunakan dalan pola hubungan ini adalah pendekatan demokratisasi peran aktor (good 

governance) yang meliputi partisipasi, akses,  kesetaraan, keadilan, kepekaan, dan 

transparansi. 

Adapun data sekunder diperoleh dari data-data dokumentasi yang diperoleh dari 

instansi-instansi terkait yakni Pemerintah kota Malang, badan dan dinas terkait, DPRD 

Kota Malang, dan LSM yang peduli terhadap pengembangan aktor dalam pengelolaan 

lingkungan kota. 

 

 4.6 Responden dan pengumpulan data 

Responden dalam penelitian ini adalah semua aktor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan penggelolaan  RTH-DAS Brantas dan key informan.  Penentuan 

informan dilakukan secara porpusive dengan kriteria pemerintah, swasta, dan warga yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas. Selanjutya pengambilan informan 

dilakukan dengan teknik snowball.  

Pengumpulan data yang lain dilakukan dengan cara observasi. Data yang 

diharapkan dari hasil observasi ini adalah, sikap dan perilaku pejabat yang terlibat dalam 

pengelolaan ruang terbuka tersebut. Dengan observasi, peneliti berusaha mencocokkan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam maupun dokumentasi dengan perilaku 

yang senyatanya. Disamping itu digunakan pula teknik FGD. 

 

4.7. Analisis Data  

Teknik analisa data digunakan model interaction. Data pada dasarnya telah 

dinanalisis sejak data tersebut terkumpul, bahkan pada saat pengumpulan data. Metode 

interaksi ini pada dasarnya meliputi: (1) Reduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi dari yang ada dalam field note; (2) Display data yang 

merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan; dan (3) Conclution drawing yaitu penggambaran kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1984). 

Karena model analisa yang digunakan adalah model interaktif, maka tidak menutup 

kemungkinan peneliti akan melakukan pengulangan dalam penggalian data. Dalam arti jika 
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informasi yang didapatkan belum jenuh, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data 

kembali, untuk kemudian dianalisa sesuai dengan tahap analisa selanjutnya. 

 

4.8.  Jadwal Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan  dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu 2013-2014 

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 Draf 
Model  Collaboration 
Partnership      

      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  
Collaboration 
Partnership      

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 
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BAB 5 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapang (observasi), wawancara, dan data 

dokumentasi (data sekunder) yang dilakukan oleh peneliti selama proses pengumpulan 

data, dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelusuran tentang: 1) Relasi Kelembagaan  

Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai (Das) Brantas; 2) Arah Pengelolaan  Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Brantas; 3) Pengembangan Model Collaboration Partnership. 

 

5.1 Relasi Kelembagaan  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas 

5.1.1 Gambaran Umum dan Permasalahan DAS Brantas 

DAS Brantas terletak di wilayah Jawa Timur,  mempunyai panjang 320 km dan 

memiliki DAS seluas 12.000 km2, mencakup kurang lebih 25 % luas wilayah Provinsi 

Jawa Timur. Beberapa Kota Kabupaten yang dilalui diantaranya Batu, Malang, Blitar, 

Tulung Agung dan terakhir Surabaya. Posisi DAS Brantas berada  pada 110°30′ BT sampai 

112°55′ BT dan 7°01′ LS samp ai 8°15′ LS. Itu berarti sekitar lebih seperempat luas dari 

Provinsi Jawa Timur.  (Gambar 4).  

 

Gambar  5.1: Peta DAS Brantas 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas memiliki peran sangat strategis dalam 

menyangga keberlangsungan lingkungan dan kehidupan sosial, ekonomi serta  budaya 

masyarakat di Jawa Timur. DAS Brantas sebagaimana DAS yang lain terdiri dari bagian 

Hulu, Tengah dan Hilir. Disamping itu, DAS Brantas juga dibagi dalam DAS bagian Utara 



 

35 
 

dan Selatan. Setiap bagian DAS masing-masing memiliki sub bagian DAS. Secara lebih 

rinci wilayah DAS dan Sub DAS Brantas sebagai berikut (tabel 5.1). 

Tabel 5.1. Wilayah Das Brantas 

 

              Sumber:  Nurfatriani, 2012 

Nilai strategis DAS untuk wilayah Jawa Timur, sebagaimana pernyataan Parianom, 

Direktur Eksekutif  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusaka:  

“bagi saya DAS Brantas patut diperhatikan, karena dalam konteks Jawa Timur, 
sekalipun DAS BRANTAS itu masuk wilayah strategis nasional tapi bagi saya 
strategis Jawa Timur karena Brantas itu hanya ada di Jawa Timur. DAS Brantas  
mengalir di 12 kabupaten/kota jawa timur, mulai dari Batu sampai Surabaya. 
Secara garis besar DAS mengalir dari Batu, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, 
Jombang, dan terakhir di Surabaya” (Wawancara, 21/9/13).  

 Meskipun berlokasi di Jawa Timur, DAS Brantas tidak hanya memiliki nilai 

strategis bagi wilayah Jawa Timur namun dia juga merupakan sungai strategis nasional. 

Berdasar PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, DAS Brantas menjadi sungai 

strategis nasional.  DAS adalah suatu daerah atau wilayah dengan kemiringan lereng 

bervariasi yang dibatasi oleh punggung bukit-bukit atau gunung, yang dapat menampung 

curah hujan sepanjang tahun dimana air terkumpul di sungai utama yang dialirkan terus 

sampai ke laut , sehingga merupakan suatu ekosistem keatuan wilayah tata air (Sarief 

dalam Triwanto, 2012).  

Senada dengan pendapat Sarief, Dunne dan Leopold, 1978 mendefinisikan  Daerah 

aliran sungai (DAS) sebagai hamparan wilayah yang dibatasi oleh pembatas topografi 
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(punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta 

mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik (outlet) .  

Sedangkan Menurut Asdak (2002), ekosistem DAS biasanya dibagi menjadi daerah 

hulu, tengah, dan hilir. Secara biogeofisik, daerah hulu merupakan daerah konservasi, 

mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, dengan kemiringan lereng lebih besar dari 

15%, bukan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase, dan 

jenis vegetasi umumnya tegakan hutan. Sementara daerah hilir DAS merupakan daerah 

pemanfaatan dengan kemiringan lereng kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat 

merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, dan 

jenis vegetasi didominasi oleh tanaman pertanian kecuali daerah estuaria yang didominsi 

hutan gambut/bakau. DAS bagian tengah merupakan daerah transisi dari kedua 

karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda tersebut di atas. Perubahan tataguna lahan 

dibagian hulu DAS seperti reboisasi, pembalakan hutan, deforestasi, budidaya yang 

mengabaikan kaidah-kaidah konservasi akan berdampak pada bagian hilirnya, sehingga 

DAS bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan dari segi tata air. 

Mengacu pada pengertian/konsep DAS dari beberapa ahli tersebut, tampak bahwa 

DAS memerankan peranan sangat penting. Keberlanjutan DAS dengan demikian harus 

dipertahankan. Beberapa faktor yang berpengaruh atas keberlajutan DAS Brantas adalah 

jumlah penduduk. Asumsi kepadatan penduduk terhadap kelestarian DAS adalah, semakin 

banyaknya penduduk yang mengeksploitasi penyangga DAS seperti pengrusakan atau 

pembalakan hutan seperti di daerah hulu di Batu dan penambangan pasir seperti yang 

banyak terjadi di Kediri.  Semakin bertambah jumlah penduduk akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap degradasi DAS Brantas.  

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. Akibatnya, fungsi resapan air lahan 

tersebut hilang. 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. Di bagian hilir, ketika Kali Brantas pecah di Mojokerto 

menjadi Kali Porong dan Kali Surabaya,  Di bagian ini, air sungai bercampur dengan 
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berbagai limbah dari industri dan pemukiman yang tumbuh di daerah aliran sungai. Untuk 

mencermati perbandingan jumlah penduduk dan wilayah DAS Brantas dapat dilihat pada 

tabel 5.2 

Tabel 5.2  Wilayah Administrasi,  Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk 
              Di Wilayah Das Brantas 

 
Sumber: Statistik BP DAS Brantas Tahun 2006.doc  

 

Keberadaan wilayah DAS mengalami deviasi pemanfaatan lahan yang cukup 

signifikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari jumlah dan kepadatan penduduk. Hasil 

wawancara dengan Parianom menunjukkan bahwa terdapat perubahan fungsi hutan 

menjadi lahan untuk penanaman sayur. Sementara tanaman sayur merupakan penyumbang 

erosi terbesar. Berikut pernytaannya: 

“Masyarakat di sini jarang yang dapat diajak berfikir idealis untuk memikirkan 
keselamatan hulu Brantas. Saya dan teman-teman telah sering melakukan konversi 
penanaman pohon di hutan yang telah mulai gundul. Namun, seringkali dicabuti 
oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengganti tanaman 
konversi dengan tanaman sayuran. Saya dapat memahami, masyarakat sekitar hutan 
memerlukan penghasilan yang cepat untuk hidupnya sehari-hari. Menanam sayur 
adalah pilihan pragmatis warga. Namun di sisi lain terjadi pengrusakan hutan di 
Bagian Hulu Brantas yang sangat memprihatinkan” (wawancara dengan Parianom 
21/9). 

 

Penggunaan     lahan    di  wilayah DAS Brantas sangat bervariasi yaitu terdiri dari 

hutan alami, hutan campuran, hutan produksi,  hutan reboisasi, sawah, sayuran, semak dan 

lainnya. Idealnya penggunaan lahan di wilayah DAS brantas lebih didominasi hutan atau 
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Ruang Terbuka Hijau. Namun pada kenyataannya  banyak dimanfaatkan untuk hal lain. 

Data penggunaan lahan di wilayah DAS brantas sebagaimana tergambar dalam tabel 5.3 

 

            Tabel 5.3 Penggunaan Lahan di Wilayah DAS Brantas  

No Penggunaan Lahan Luas (ha) % 

1 Hutan Alami   2569.88 14.8 

Hutan Campuran 46.24 0.3 

3 Hutan Produksi   469.31 2.7 

4 Hutan Reboisasi   821.54 4.7 

5 Lahan Terbuka   1161.31 6.7 

6 Pemukiman     1226.17 7.1 

7 Perkebunan 2220.5 12.8 

8 Sawah 
 

652.77 3.8 

9 Sawah/Sayuran  
  

1877.24 10.8 

10 Sayuran   
   

105.81 0.6 

11 Semak    
   

3024.38 17.4 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur 2011 
 
Keberadaan hutan di DAS Brantas terutama di bagian hulu merupakan sebuah 

keharusan. Namun karena berbagai alasan alih fungsi hutan di DAS marak dilakukan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika bagian hulu DAS Brantas 

terselamatkan besar kemungkinan bagian hilir dan tengah juga terselamatkan. Karena di 

bagian hulu itulah keberadaan RTH/hutan  menjadi sangat penting. Dia berfungsi tidak saja 

sebagai penyimpan air, dan mengalirkannya ke daerah yang lebih bawah, namun dia juga 

sebagai penjaga erosi, karena kemampuan akarnya menahan longsornya tanag 

pegunungan.  Fakta jumlah hutan di DAS Brantas kurang,  baik di bagian hulu, tengah, 

maupun hilir (lihat Tabel 5.4) 
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Tabel 5.4. Total Luas dan Kekurangan Hutan 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 

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 

 Kurangnya luas hutan di seluruh bagian tentu bukan sebab. Beberapa penyebab 

kurangnya hutan karena tidak ditegakannya berbagai kebijakan mulai dari Undang-undang 

hingga peraturan daerah terkait dengan penataan ruang, pemeliharaan hutan dan 
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lingkungan, dan  sumber daya air. Di sisi lain penebangan hutan juga masih marak terjadi 

serta alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan atau kebun sayuran. 

Kondisi hutan di bagian hulu sebagaimana tampak pada gambar 5.2. Dari gambar 

tersebut tercermin warna hijau yang menggambarkan RTH hutan tidak dominan.  

 
 

 

    Gambar 5.2  Peta Sub DAS Brantas Hulu 
    Sumber: Maryunani. 2012 
 
 Di sisi lain, di luar kawasan hutan namun masih sebagai kawasan pengelolaan DAS 

juga mengalami kerusakan yang cukup berarti. Lahan seluas 207.641 hektar mengalami 

krisis. Dengan demikian keadaan DAS brantas sangat memprihatinkan.  Kerusakan yang 

dialami DAS Brantas bukan saja melanda di bagian inti, namun di wilayah lainpun yang 

masih dalam pengelolaan DAS juga mengalami krisisi. Lahan kritis tersebut diantaranya di 

Sub DAS Ambang, Sub Das Konto, Sub DAS Barek dan Lesti (Gambar 5.3). Adapun data 

selengkapnya sebagaimana dapat dilihat pada  (tabel 5.4). 
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Tabel 5.4  Lahan Kritis 
 

 
                                                                     Gambar 5.3. Lahan Kritis di wilayah Sub DAS 
 
 
 Kerusakan  lahan  atau lahan Kritis dan sangat kritis di hulu DAS Brantas yang 

terletak di wilayah Batu Lahan di Kota Batu sebagai DAS Brantas bagian hulu 

menunjukkan angka yang sangat parah yakni sebesar 51,76 persen. Dengan kata lain lebih 

dari separoh bagian hulu Brantas sudah rusak. 

 
Tabel 5. 5 Kondisi Lahan Kota Batu Tahun 2007 
 

No Lokasi Luas (Ha) Total Lahan Kritis 
dan Sangat Kritis 

1 Batu 4,545.81 3,261.56 
2 Bumi Aji 12.79.89 5,747.30 
3 Junrejo 2.565.02 1,300.76 
 Jumlah 19,908.72 10,300,65 
 Prosentase 51,78 

 
Sumber: Kustamar. 2010 
 

    Luas lahan kritis di kawasan hulu Sub DAS Brantas Hulu dapat dijadikan indikator 

terganggunya fungsi hutan dan lahan baik sebagai fungsi produksi, ekologi dan sosial. 

Gambar 5.6 menunjukkan bentangan lahan kritis di hulu DAS Brantas. Tampakdalam 

Gambar tersebut menggambarkan kondosi gunung yang nyaris gundul, tanpa hutan. 
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Kondisi hutan yang semacam ini  tentu akan berdampak pada menyebabkan terjadinya 

bencana banjir 

 

      Gambar 5.6  Lahan kritis di hulu DAS Brantas 
      Sumber: Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur. 2011 
 
 

     
    Gambar 5.7  Penebangan Hutan                Gambar 5. 8 Rumah penduduk di pinggir  
    Sumber: Dok Penelitian                             Sungai Brantas 
                                                                         Sumber: Dok. Penelitian                           
 
     Dengan kondisi bagian hulu DAS Brantas yang yang rusak sebagaimana gambar 

tersebut tidak mengherankan jika di Batu pernah terjadi banjir bandang.  Pada tahun 2004 
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Batu mengalami banyir bandang. Balok kayu iku hanyut ke sungai Brantas. Tentu hal ini 

merupakan pemandangan yang sangat ironis. Sebagaimana dikemukakan Asdak, masalah 

banjir dan kekeringan diyakini sebagai dampak dari system tata air di wilayah DAS yang 

buruk. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi hutan di bagian hulu DAS tersebut. 

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS yaitu dari segi fungsi tata air. Sehingga 

aktivitas perubahan tata guna lahan yang dilaksanakan di daerah hulu DAS tidak hanya 

akan berpengaruh dimana kegiatan tersebut berlangsung (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 (Asdak, 1995). 

 Gambaran umum mengenai kawasan hutan di hulu DAS Brantas Hulu ini 

dijelaskan pada bagian berikut.  

a. Taman Hutan Raya R. Soerjo Taman Hutan Raya R. Soerjo  

adalah kelompok hutan Arjuno Lalijiwo seluas 27.868,30 ha ( Kepmenhut No. 

80/Kpts-II/2001 tgl 15 Maret 2001,dan No.1190/Kpts-II/2002 tgl 2 April 2002) 

yang secara administratif terletak di Kabupaten Jombang, Mojokerto, Pasuruan, 

Malang dan Kota Batu Prov. Jawa Timur. Kawasan hutan ini merupakan 

penggabungan kawasan hutan lindung seluas 22.908,3 ha dan cagar alam Arjuno 

Lalijiwo seluas 4.960 ha. Berdasarkan wilayah administrasi kawasan tahura terbagi 

dalam 5 (lima) Kabupaten / Kota yaitu : Kabupaten Malang : 3.585,60 Ha, 

Kabupaten Pasuruan : 4.607,30 Ha, Kabupaten Mojokerto : 11.468,10 Ha, 

Kabupaten Jombang : 2.864,70 Ha dan Kota Batu : 5.342,50 Ha. Tahura R. Soerjo 

dibatasi di sebelah Barat oleh Kabupaten Jombang, sebelah Utara oleh Kabupaten 

Mojokerto, sebelah Timur oleh Kabupaten Pasuruan, dan sebelah Selatan oleh 

Kabupaten Malang dan Kota Batu (Balai Tahura Suryo, 2005). Kawasan Tahura 

Suryo merupakan dataran tinggi bergunung yang membentang dari Utara – Selatan 

dengan ketinggian : 1.000 s/d 3.000 m dpl. Sebagaimana derah pegunungan maka 

kawasan tahura R. Soerjo banyak memiliki mata air. Beberapa sumber / mata air 

yang terdapat di kawasan tahura : Sumber / mata air sungai Brantas yang terletak di 

Gunung Anjosmoro di desa Sumber Brantas yang termasuk wilayah DAS Brantas. 

Sumber Brantas membentang di Provinsi Jawa Timur yang melewati tujuh 

Kabupaten/Kota dan merupakan pemasok air terbesar bagi kehidupan ± 19.998.690 
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jiwa (56 % dari penduduk Jawa Timur) Sumber / mata air yang terdapat di komplek 

gunung Arjuno yaitu sumber mata air di Pondok Wlirang dan sumber mata air di 

pondok Lalijiwo. Sumber mata air panas Cangar (Gunung Arjuno bagian Barat). 

Terdapat lima sumber mata air panas, dua diantaranya sudah dimanfaatkan menjadi 

tempat pemandian atau tempat rekreasi.  

           Pengelolaan Kawasan Hutan Di Bagian Hulu Das Brantas Hulu : Sebagai Pengatur   

           Tata Air 250. Luasnya kawasan dan lebatnya vegetasi hutan di tahura merupakan 

faktor potensial dalam mempertahankan tata air sebagai penyangga kehidupan 

manusia. Berdasarkan peta lokasi mata air Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan 

oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Jawa dan Bali, terdapat 14 buah 

mata air di wilayah tahura yang dimanfaatkan masyarakat umum dengan debit lebih 

dari 5 liter/detik. Sumber / mata air ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

kepentingan pertanian, rumah tangga, dan industri. Terdapat tiga perusahaan yang 

memanfaatkan air dari mata air tahura yaitu PT. Karya Kompos Bagas untuk proses 

penyiraman budidaya jamur, PT. Inggu Laut untuk proses penyiraman budidaya 

bunga potong, dan PT Wonokoso untuk peternakan ayam. Potensi fauna yang 

terdapat di tahura Suryo terdiri atas hutan alam cemara (casuarina junghuhniana), 

padang rumput dan daerah hutan hujan tengah merupakan hutan campuran tiga 

tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak, dan tumbuhan bawah. Didominasi oleh 

Pasang (Cuercus Sp.), pohon Nyampuh, Sumbung dan Gempur Gunung. Pada 

ketinggian 2.650 m dpl terdapat tegakan homogen : tumbuhan manis rejo, Vegetasi 

tumbuhan bawah : umumnya jenis padi-padian (Sorgum nitidum). Sedangkan 

potensi fauna yang terdapat di sana adalah jenis-jenis satwa (mamalia) yaitu Rusa 

(Cervus timorensis), Kijang (Muntiacus muncak) dan Babi hutan (Susscrofa), pada 

hutan campuran terdapat Kera Abu-abu (Macaca fascicularis) dan Lutung 

(Presbytis cristata), serta Macan tutul (Panthera pardus). Pembangunan dan 

pengelolaan hutan kawasan Tahura R. Soerjo harus mencakup 3 (tiga) aspek yaitu : 

1). aspek pemberdayaan masyarakat, 2). aspek keberlanjutan fungsi dan manfaat 

sumber daya hutan 3). aspek profesionalitas pengelolaan. Kegiatan pengelolaan 

yang telah dilaksanakan adalah : 1) Penyusunan master plan Taman Hutan Raya S. 

Soerjo, 2) Penyusunan Rencana Pengembangan Wisata, 3) Pengamanan kawasan 

dengan menjalin kemitraan bersama masyarakat melalui pelibatan masyarakat 
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sebagai jagawana dan tenaga tanam dalam kegiatan reboisasi, pembentukan 

kelompok tani dan koperasi. 

 

b. Hutan Konservasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Wilayah Malang  

              Wilayah TNBTS meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Pasuruan, 

Probolinggo, Lumajang, Malang dengan luas wilayah 50.276,20 ha. Kawasan 

TNBTS wilayah Kabupaten Malang sendiri memiliki luas : 18.692,96 Ha yang 

terdiri dari : Zona Inti (10.599,26 ha), Zona Rimba (6.193,05 ha), Zona 

Pemanfaatan Intensif (25 ha) Pengelolaan Kawasan Hutan Di Bagian Hulu Das 

Brantas Hulu : Sebagai Pengatur Tata Air 251 dan Zona Pemanfaatan Tradisional 

(1.875,65 ha). Potensi flora di TNBTS terdiri atas tumbuhan type Hutan hujan 

tropis (cemara gunung, bendo, nangka ,akasia, kayu po’o dan danglo, dan 

tumbuhan obat). Sedangkan potensi fauna terdiri atas Macan Tutul, Kijang, Kancil, 

Babi Hutan, Landak, Teledu, Elang Hitam, Elang Jawa, Ayam Hutan, Raja Udang, 

Rangkok, Jalak, Cocak Hijau, Gagak, Trocokan, Derkuku, Kutilang, Jalak, Kera 

Abu-abu, Kera Hitam, Jenis-jenis Reptil. Kegiatan pengelolaan TNBTS meliputi 

lima program kerja yaitu : Perlindungan dan Pengamanan Kawasan, Pengendalian 

Kebakaran, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 

Pengembangan Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Kerjasama 

dan Kemitraan Konservasi. Program kerja tersebut disusun untuk mendukung 

Tugas, Pokok dan Fungsi YNBTS yaitu sebagai kawasan perlindungan system 

penyangga kehidupan, kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa, kawasan pemanfaatan secara lestari potensi SDA hayati dan ekosistemnya. 

Hutan konservasi di wilayah TNBTS ini juga memiliki beberapa sumber air 

diantaranya adalah Sungai Glidik, S. Manjing, S.Widodaren, S. Grangsil, 

S.Bambang, S. Aran-Aran, S.Lesti, S. Amprong, S. Lajing, S.Tanting, S. Cokro, S. 

Jahe, S. Barong, S. Kalimati, dan Sumber Kedung Kenceng, dll. Terdapat pula 

obyek wisata air terjun Coban Trisula dan Air Terjun Tirtowening. Berbagai 

sumber air ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya adalah untuk 

kebutuhan rumah tangga dan pertanian.  

 
c.Kawasan Hutan Lindung Perum Perhutani KPH Malang  
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Kawasan Hutan Lindung ( KHL) yang dikelola oleh Perum Perhutan Unit II Jawa 

Timur meliputi 11 ( sebelas KPH ). Luas Kawasan HL di wilayah KPH Malang 

adalah 69.372 ha atau sebesar 59 % dari luas total kawasan hutan di KPH Malang. 

Secara administratif luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Malang sebesar 

61.343,90 ha dan 8.028,1 ha di Kota Batu. Pemanfaatan hutan lindung selain 

sebagai kawasan perlindungan juga sebagai sumber air dan sumber mata 

pencaharian masyarakat sekitar. Hutan lindung di wilayah KPH Malang yang 

merupakan hulu DAS Brantas dan sebagai sumber air perlu dijaga kelestariannya 

agar tidak mencemari permukaan air Kali Brantas yang merupakan sumber air baku 

baik bagi masyarakat maupun industri dan pembangkit tenaga listrik.. Hulu kali 

Brantas berada di wilayah Kabupaten Batu dan melintasi beberapa kabupaten 

hingga bermuara di Ibukota Surabaya. Terdapat beberapa sumber air yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di wilayah DAS Brantas, diantaranya adalah 

Kali T. Sari, Kali Blandangan, Kali Jeruk, Kali Sumber Sari, Kali Manggis, Kali 

Paras, Kali Watu, Kali Gajah, Kali Jilu, Kali Cokro, Kali Konting, Kali Lanjar dan 

Kali Slompring. Kegiatan pemeliharaan di hutan lindung dalam wilayah KPH 

Malang ini hanya berupa kegiatan pemeliharaan saja. Pada tahun 2007, seluruh 

kawasan hutan di wilayah Perhutani akan dilakukan re-scoring Hutan Lindung 

dimana dilakukan inventarisasi terhadap hutan produksi yang memiliki kondisi 

sebagai berikut : kelerengan > 45°, daerah sempadan sungai, kawasan perlindungan 

setempat, mata air dan telaga harus dijadikan hutan lindung sehingga tidak boleh 

lagi ada kegiatan eksploitasi. 

     
d.  Gangguan Terhadap Kawasan Hutan  

Relasi yang tidak harmonis diantara lembaga pemerintah, warga, dan 

penggiat lingkungan akan berdampak pada ketidakmampuan lembaga-lembaga 

tersebut untuk mempertahankan hutan DAS Brantas. Dalam operasional 

pengelolaan di lapangan, banyak ditemui gangguan terhadap kawasan hutan. Tentu 

saja berbagai gangguan tersebut akan berpengaruh terhadap fungsi kawasan hutan 

sebagai pengatur tata air. Secara umum bentuk-bentuk gangguan terhadap kawasan 

hutan dapat dikelompokkan menjadi perambahan kawasan hutan untuk menjadi 

lahan garapan, pengambilan hasil hutan secara illegal baik kayu maupun non kayu, 

penggembalaan liar dan kebakaran hutan.  
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Tahura R. Soerjo yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung milik 

Perhutani mengalami ancaman dari okupasi lahan hutan lindung dan atau hutan 

produksi milik perhutani menjadi lahan pertanian. Padahal wilayah hutan Perhutani 

tersebut merupakan daerah penyangga yang merupakan faktor penentu dalam 

mencapai keberhasilan pembangunan dan pengelolaan hutan. Apabila masyarakat 

berinteraksi dengan hutan dan hasil hutan baik langsung maupun tidak langsung 

dan hubungan tersebut saling menguntungkan maka sangat menunjang 

keberhasilan, namun apabila hubungan tersebut terjadi sebaliknya maka akan 

menjadi ancaman bagi kelestarian hutan.  

Bentuk pencurian hasil hutan di tahura diantaranya adalah pencurian 

burung/satwa yang dilindungi, pencurian rebung, rotan, bambu, kayu bakar dan 

pencurian kayu rimba. Pada tahun 2005 telah terjadi perambahan hutan seluas 14 ha 

yaitu 5 ha di Desa Jombol, Kec. Ngantang dan 9 ha di Desa Wiyurejo Kecamatan 

Pujon. Di samping itu juga terjadi penggembalaan liar di kawasan tahura. TNBTS 

Kabupaten Malang menghadapi berbagai gangguan kemanan hutan, diantaranya 

adalah dalam bentuk perambahan hutan di daerah Tamansari, Taman Satriyan, 

Mergotawang, pengambilan hasil hutan tanpa ijin (kayu bakar, tumbuhan obat, 

kayu perkakas dll), perburuan satwa secara liar, pengambilan pasir di daerah Kali 

Manjing-Taman Satriyan, dan kebakaran hutan di Ngadas. Untuk selengkapnya 

data gangguan keamanan hutan di TNBTS Kabupaten Malang dapat dilihat pada 

Tabel 5.7. 

        
 
      Tabel  5.7 Luas perambahan kawasan hutan di TNBTS Kabupaten Malang 
 
 
 

 

 

 

 

    

   

                     Sumber: Nurfatriani. 2012 

 

No  Tahun  Jumlah Lokasi  Luas (Ha)  

1  2000  5 32  

2  2001  3 71  

3  2002  6 13.25  

4  2003  2 100,25  

5  2004  7 28,5  

6  2005  3 16  
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          Tabel 5.8 Luas dan frekuensi kebakaran hutan di TNBTS Kabupaten Malang 

No  Tahun  Frekuensi (kali)  Luas (Ha)  

1  2001  6 60  

2  2002  19 175,4  

3  2003  1 5  

4  2004  17 183,1  

5  2005  4 65,52  

        Sumber: Nurfatriani. 2012 
         
 

5.1.2    Kelembagaan  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas 

Pengelolaan sumber daya air DAS Brantas secara menyeluruh diperlukan 

keterlibatan semua pihak/stakeholder. Pengelolaan DAS Brantas secara terpadu dan 

berwawasan lingkungan, baik bagi pengguna, pemanfaat, maupun pengelola merupakan 

sebuah keniscayaan. Setiap stakeholders harus memiliki pemahaman yang sama tentang 

ecologism, yakni sebuah ideologi yang menekankan pada aspek pentingnya lingkungan 

untuk keberlanjutan manusia.  

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di Provinsi Jawa Timur ada 

beberapa lembaga/institusi yang mempunyai kewenangan  dalam pengelolaan Irigasi dan 

SDA WS Brantas yang dibatasi dengan wilayah kerja masing-masing, yaitu: 

1. BBWS Brantas di Surabaya 

Dasar Hukum: Permen PU Nomor: 23/PRT/M/2008 tentang Oganisasi dan Tata 

Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan 

Direktorat Jenderal Bina Marga. Wilayah kerja adalah wilayah Sungai Brantas. 

2. Perum Jasa Tirta I di Malang 

Dasar Hukum: PP No.5 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dengan 

perubahan PP No. 93/1999 kemudian dirubah kembali dengan PP No. 46 Tahun 2010 

tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I. Adapun wilah kerja meliputi: Kali 

Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali Lahor, Kali Bambang, Kali Lekso, 

Kali Semut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewuh, Kali Badak, Kali Tugu, Kali Tawing, Kali 

Ngasiran, Kali Beding, Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Song, Kali 

Ngrowong, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali 

Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali 

Mas, Kali Wonokromo, dan Kali Kedurus. 
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3. Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur 

Dasar Hukum: Perda Propinsi Jawa Timur No. 9/Th. 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Timur dan Pergub Jatim No. 89/2008 tentang Uraian 

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa 

Timur. Wilah Kerja Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur adalah Propinsi Jawa Timur 

4. UPT PSDA WS Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur 

Dasar Hukum: Pergub Jatim No. 126/Th. 2008 tentang Organisasi  

a. Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kab. Mojokerto. 

Dinas Pengelola SDA Kab./ Kota di WS Brantas. Dasar Hukum Perda Kab./Kota yang 

dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PU Pengairan Jawa Timur. Wilayah kerja:  

b. UPT PSDA WS Bango Gedangan di Malang,  meliputi: Kota Batu, Kabupaten 

Malang, Kota Malang, Kab. Blitar, Kota  Blitar, Kab. Tulungagung, dan Kab. 

Trenggalek. 

c. UPT PSDA WS Puncu Selodono di Kediri meliputi: Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. 

Nganjuk dan Kab. Jombang. 

5. UPT PSDA WS Buntung Paketingan di Surabaya 

          Meliputi: Kota bersangkutan dan wilayah Kerja meliputi Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

Pengelolaan SDA DAS Brantas secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan 

lingkungan hidup dan melibatkan semua pihak, baik sebagai pengguna, pemanfaat, 

maupun pengelola. Pengelolaan DAS Brantas memerlukan  manajemen dengan pendekatan 

“one river basin, one plan and one integrated management” (Profil BBWS, 2013). Untuk 

memahami pengelolaan  DAS, peneliti akan menyampaian  secara lebih detil beberapa 

lembaga yang menurut hemat peneliti sangat relevan. 

  

5.1.2.1  Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)  Brantas 

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)  Brantas merupakan Balai Wilayah Sungai 

Tipe A adalah salah satu institusi  pengelola sumber daya air wilayah sungai strategis 

nasional yang berkedudukan di Kota Surabaya Propinsi Jawa, Timur dengan tugas pokok 

utamanya adalah: merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 
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pengendalian daya rusak air. Tugas pokok BBWS tersebut sering disebut dengan 5 Pilar 

BBWS Brantas yaitu: 

1. Konservasi SDA 

2. Pendayagunaan SDA 

3. Pengendalian daya rusak air 

4. Data dan Informasi SDA 

5. Pemberdayaan masyarakat 

Ke-lima pilar BBWS Brantas dan tugas tersebut sebagaimana tercantum dalam 

Permen PU Nomor:23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan 

Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Dirktorat Jenderal Bina 

Marga.   

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air tersebut, ditetapkan struktur organisasi 

BBWS yakni terdiri dari:  

1. Bagian Tata Usaha 

2. Bidang Program dan Perencanaan Umum 

3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air 

4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air 

5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA 

Sedang dalam pelaksanaan anggaran kegiatan terdiri dari 3 (tiga) Satker yaitu: 

1. Satker Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, terdiri dari 4 pejabat Pembuat 

Komitmen: PPK Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Program, Operasi dan 

Pemeliharaan (OP) SDA I, OP SDA II, dan OP SDA III. 

2. SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, 

terdiri dari 6 Pejabat Pembuat Komitmen: PPK Sungi dan Pantai I, PPK Sungai 

dan Pantai II, PPK Pengendalian Lahar Gunung Kelud, PPK Pengendalian 

Lahar Gunung Semeru, PPK Waduk Bajulmati, PPK Pengelolaan dan 

Konservasi Sumber Daya Air 

3. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BBWS Brantas terdiri dari 5 

PPK: PPK Irigasi dan Rawa I, PPK Irigasi dan Rawa II, PPK Penyediaan Air 

Baku I, PPK Penyediaan Air Baku II, dan  PPK Pendayagunaan Air Tanah. 
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Secara skematik Tupoksi BBWS Brantas dapat dilihat pada gambar 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Tupoksi BBWS Brantas 

Sumber: Profil BBWS Brantas, 2013 

 Berdasar tupoksi BBWS tampak bahwa keberadaan Hutan atau kawasan RTH di 

daerah hulu merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana dikemukakan Wahyu, 

Bagian perencanaan bahwa: 

 “Keberadaan hutan (ruang terbuka hijau, pen) kita sangat berkepentingan, karena 
keberadaan pohon akan menjaga sumber air. Oleh karena itu kita memiliki bidang 
konservasi yang salah satu tugasnya adalah melakukan penjagaan hutan seperti 
penghijauan/reboisasi. Namun, hal tersebut sangat lama, oleh karena itu, untuk 
kepentingan pragmatis kita melaksanakan pula program teknis untuk kepentingan 
pragmatis jangka pendek. Karena persoalan air menjadi kebutuhan pokok untuk 
irigasi, air minum, dan sebagainya” (Wawancara, 23 Desember 2013). 
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 Dengan demikian, BBWS menjadikan konservasi hutan menjadi priortas dalam 

pengelolaan DAS Brantas. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan memang tidak mudah 

mengingat hal ini melibatkan instansi lain seperti pemerintah daerah setempat dan dinas 

terkait seperti dinas kehutanan dan pertanian. Meski demikian, BBWS tetap 

memprogramkan konservasi hutan/RTH dengan bekerja sama dengan instansi atau 

stakeholder  terkait.  

 BBWS dalam melakukan  pengelolaan Sumber Daya Air dengan melalui 3 thapan 

yakni dengan penambahan tampungan, konservasi dan pengendalian daya rusak, dan 

peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan air dan kelembagaan (Profil BBWS, 

2013).  Ke-tiga tahapan tersebut harus bersinergi satu sama lain. Pada praktiknya acapkali 

menemui berbagai kendala. Terlebih terkait dengan tahap peningkatan efektivitas dan 

efisiensi kelembagaan. Halini disebabkan disamping karena lemahnya koordinasi adanya  

keterbatasan wewenang masing-masing instansi. 

Rancangan rencana pengelolaan SDA disusun secara terpadu pada setiap wilayah 

sungai berdasarkan strategi pengelolaan SDA yang dipilih dari alternatif strategi yang 

terdapat dalam pengelolaan SDA. Strategi tersebut dipilih oleh wadah koordinasi 

pengelolaan  SDA pada wilayah sungai yang bersangkutan. Tahapan ini merupakan 

langkah awal yang memiliki nilai strategis dalam rencana pengelolaan SDA. 

 Secara umum dapat digambarkan tahapan yang ditetapkan dalam penyusunan 

rancangan rencana pengelolaan SDA meliputi: 1) inventarisasi Sumber Daya Air; 

Penyusunan; dan Penetapan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (Gambar 5.8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.10  Alur Pikir Pengelolaan SDA 

            Sumber: Profil BBWS, 2013 
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 Pelaksanaan Konstruksi dilakukan BBWS dengan mempertimbangkan aspek 

konservasi SDA. Beberapa permasalahn pokok terkait dengan kelestarian SDA di WS 

Brantas adalah: 1) Terus menurunnya luas dan kondisi hutan. Kerusakan hutan tersebut 

menimbulkan dampak yang luas yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan wilayah sungai. 

Hal ini dipacu pula oleh pengelolaan WS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir 

serta kelembagaan yang masih lemah; 2) lemahnya penegakan hukum; 3) Rendahnya 

kapasitas pengelola kehutanan, sumber daya manusia, pendanaan, sarana-prasarana, 

kelembagaan, serta insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas; 4) Belum 

berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan; 5) masih 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam  pemeliharaan lingkungan (Profil BBWS, 2013). 

 Mencermati berbagai aspek dalam konservasi SDA tersebut, tampak bahwa 

permasalahan pengelolaan sangat komplek yang meliputi aspek manajerial, teknis, dan 

koordinasi antar lembaga. Dari berbagai persoalan yang ada tersebut, masalah menurunnya 

lahan hutan sebagai penyangga dan penyedia air di hulu, seharusnya menjadi prioritas 

untuk segera ditangani. Daerah tengah dan hilir sesungguhnya juga mengalami bermagai 

masalah, namun tidak separah di hulu. Sebagaimana terekam dalam data sekunder BBWS 

bahwa: “ DAS Brantas di bagaian hilir kondisi lereng relatif stabil dan tingkat bahaya erosi 

dan sedimentasi relatif dapat dikendalikan. Di sisi lain penambangan pasir yang berlebihan 

di WS Brantas terutama bagian tengah (tulungagung sampai Mojokerto) mengakibatkan 

terjadinya degradasi dasar sungai. 

 Berbagai aspek tersebut tampak komplek dari persoalan manajemen pengelolaan, 

kelembagaan, lingkungan, dan kesadaran masyarakat, oleh karena itu diperlukan kesadaran 

semua pihak untuk pengelolaan DAS Brantas. Menyadari pengelolaan DAS tidak cukup 

hanya ditangani pemerintah, BBWS bekerja sama diantaranya dengan TIM Koordinasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui: 

1. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA), melalui kegiatan 

struktural: gully plug, check dam, drainase, dan lain-lain, dan kegiatan non 

struktural yakni reboisasi dan biogas. 

2. Pemberdayaan HIPPA, dan 
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3. Pemberdayaan masyarakat daerah kritis daya rusak air: sekitar DAS Brantas 

Hulu, Kali Konto Hulu, Kota Batu, Kali Brantas Induk, Desa Tapen, dan 

Kabupaten Jombang.  

Diantara kegiatan pemberdayaan tersebut adalah: 

1. Penghijauan DAS Konto bagian hulu dalam rangka Hari Air Dunia 2012 

2. Penanaman bibit pohon di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu 

tepatnya di kawasan wisata Coban  Talun 2012. 

3. Pada  tahun seblumnya juga telah melaksanakan penghijauan di berbagai 

tempat. 

(Wawancara dengan Bp. Agus, bagian OP, 23 Desember, 2013). 

BBWS dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dilepaskan dari isu-isu strategis 

nasional yakni 1) Target (MDGs) 2015, peningkatan kebutuhan air baku untuk air minum 

yang harus dipenuhi; 2) alokasi air untuk irigasi dalam mendukung upaya swasembada 

jenis beras di Jawa Timur; 3) perubahan iklim menyebabkan peningkatan fluktuasi debit 

sungai; 4) pengurangan luas dan kondisi vegettif tutupan lahan kawasan hutan; 5) 

peningkatan kebutuhan lahan untuk pengembangan sektor unggulan khususnya bidang 

industri, perdagangan, jasa, pariwisata, pertanian, dan perkebunan; dan pemanfaatan alur 

sungai bagian hulu dari Kali Brantas untuk pembuangan lumpur lapindo. 

Disamping itu, isu strategis lokal juga turut menentukan pola pengelolaan DAS 

Brantas. Isu lokal tersebut adalah: 1) upaya pelestarian SDA (dan SDA pada umumnya) 

masih belum menjadi prioritas; 2) upaya pelestarian SDA bersifat sporadis, sektoral dan 

terpisah. Koordinasi dan keterpaduan antar sektor masih sangat lemah; 3) 

pemangbangunan PLTM  yang memanfusaatkan Bend. Wlingi, Lodoyo, Jati Mlerek, 

Mentur, Bendung Mrican dan pintu air mlirip oleh pihak investor belum dapat 

direalisasikan; 4) suplai air  irigasi DI Wangkal (6.300 Ha) yang semula akan dialiri  

saluran sekunder Papar Peterongan; banyak waduk/embung yang fungsinya menurun  

karena terjadi sedimentasi; 6) sulit atau kurang efektifnya penertiban galian pasir; 7) 

banyaknya bangunan yang berada di sempadan sungai; 8) Terjadinya pendangkalan Kali 

Porong karena lumpur lapindo; 9) belum terbangunnya networking/jejaring antar  instnsi 

terkait tentang SDA; 10) memperkuat lembaga atau instansi penegak hukum  lingkungan  

di WS Brantas; 11) meningkatkan peran sekretariat TKPSDA WS Brantas untuk 

meningkatkan kualitas TKPSDA Brantas. 
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Isu nasional maupun lokal tersebut masing-masing saling bersinergi, dimana satu 

dengan lain variabel saling mempengaruhi. Diantara isu nasional dan lokal terdapat satu 

variabel penting yakni degradasi lahan atau hutan. Dengan kata lain, permasalahan lahan 

hijau atau ruang terbuka hijau (RTH), merupakan hal yang patut menjadi perhatian semua 

pihak. Menyadari akan arti pentingnya keberadaan melakukan program diantaranya adalah 

program konservasi secara vegetatif. Secara lengkap program konservasi yang dilakukan 

BBWS Brantas adalah sebagai berikut. 

 

1. Konservasi Tanah dan Sumber Daya Air di WS Brantas 
 

Metode konservasi tanah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan utama, yaitu : 

a) Konservasi Secara Vegetatif, dilakukan dengan cara, yaitu : i) Pertanaman 

tanaman atau tumbuhan penutup tanah secara terus-menerus (permanent plant 

cover); ii) Pertanaman dalam Strip (strip cropping); iii) Pertanaman Berganda 

(multiple cropping); III) Penggunaan Mulsa (residues management); dan v) 

Penghutanan Kembali (Reboisasi). 
 

b) Konservasi Secara Mekanis, meliputi : i) Pengolahan Tanah; ii) Pengolahan Tanah 

Menurut Kontur; iii) Guludan (contour bands); III) Teras; v) Saluran Pembuang Air 

(waterways); vi) Sumur Resapan; dan vii) Bangunan Stabilisasi (check dam). 
 

c) Konservasi Secara Kimiawi, usaha untuk memperbaiki kemantapan struktur tanah 

melalui pemberian preparat-preparat kimia yang secara umum disebut pemantap tanah 

(soil conditioner). 

 
2. Strategi dan Metode Konservasi Lingkungan Sungai 
 
a) Strategi Konservasi Lingkungan Sungai mengarah pada: 

     1). Meningkatkan fungsi dan kemanfaatan sungai serta mengendalikan daya  

           rusaknya terhadap lingkugan. 
 

2). Meningkatkan kepedulian masyarakat di sekitar sungai dalam menjaga     

       kelestarian sungai. 

3) Menetapkan peruntukan pada daerah sempadan sungai yang menyangkut batas 

sempadan dan peruntukan lahannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 63/PRT/1993. 
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3. Metode Konservasi Lingkungan Sungai mengarah pada: 
 

1).  Mengidentifikasi bangunan pengaman sungai (tanggul dan parapet) yang telah 

dilaksanakan. 
 

2).  Menentukan batas garis sempadan sungai sesuai peraturan perundang-
undangan. 
 

3) Sosialisasi lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian 
sungai. 
 

4) Mengidentifikasi profil sungai untuk mengetahui morfologi sungai (degradasi, 
agradasi dan meandering sungai). 
 
4 .  Konservasi Air 
 

a) Konsep Konservasi Air 

Konservasi air yang baik yaitu menyimpan air di kala berlebihan 

dengan menggunakannya seefisien mungkin untuk keperluan tertentu 

yang produktif. Konservasi air dapat dilakukan dengan cara (1) 

meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah, (2) meningkatkan 

efisiensi air irigasi, dan (3) menjaga kualitas air sesuai dengan peruntukannya, 

(4) meningkatkan kapasitas tampung. 

Pengelolaan air permukaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara 

lain (1) pengendalian aliran permukaan, (2) pemanenan air hujan, (3) 

meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah dan (4) meningkatkan kapasitas tampung. 

beberapa metode pengelolaan air tanah adalah (1) Pengisian air tanah secara 

buatan dan (2) Pengendalian pengambilan air tanah. 
 

5.Usaha-Usaha Konservasi Air Secara Holistik 
 

Pada dasarnya semua pihak berpotensi untuk merusak air yang dimiliki 

bumi ini sekaligus juga berpotensi memperbaikinya. Adalah sangat tidak 

bijak jika menganggap bahwa konservasi air hanya menjadi tanggung jawab 

salah satu instansi atau pemerintah saja. Konservasi air dapat dilakukan oleh 

pengelola air, maupun pemakai air; di daerah aliran sungai, di bendungan dan 

embung-embung, di sistem distribusi, maupun di sistem pembuangan. 
 

     6. Rencana yang ada terkait dengan Konservasi WS Brantas 
 

Penyebab utama terjadinya bencana adalah kerusakan lingkungan, terutama 
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di bagian hulu wilayah sungai (WS) sebagai daerah tangkapan air. Kondisi di 

atas menumbuhkan kesadaran dari semua pihak untuk melakukan Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan (RHL) yang rusak guna memperbaiki dan mengembalikan fungsi 

dan produktifitas sumber daya alam tersebut. Kegiatan tersebut diarahkan 

sebagai gerakan berskala nasional yang terencana dan terpadu, melibatkan berbagai 

pihak terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas. 

Gerakan tersebut adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan dilaksanakan berdasar Keputusan Bersama Menko Bidang Kesra 

Nomor: 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Menko Bidang Perekonomian 

Nomor: KEP.16/M.EKONOMI/03/2003        dan Menko Bidang Polkam Nomor: 

KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 Tanggal 31 Maret 2003 Tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan 

Reboisasi Nasional. Pada tanggal 28 April 2005 dilaksanakan Pencanangan Gerakan 

Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) yang kemudian diikuti dengan 

adanya Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Menteri Pertanian Nomor : PKS.10/Menhut.V/2007, Nomor : 

06/PKS/M/2007 dan Nomor : 100/TU.210/M/5/2007 tentang Rehabilitasi Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Kritis untuk Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air pada 

WS Brantas, yang telah melakukan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air 

(GNKPA) dan akan dilakukan secara bertahap mulai Sub-DAS Brantas Hulu, 

K.Konto, Ngasinan, Lekso, Brangkal. 

Dalam pengelolaan DAS Brantas tentu diperlukan sistem informasi yang 

memadahi. Untuk itu diperlukan sumber sistem informasi SDA di WS Brantas  (lihat 

tabel 5.9). Berbagai lembaga terlibat dalam sistem informasi ini, namun  dalam praktik 

lembaga tersebut yang seharusnya saling terkait, masih berjalan sendiri-sendiri. 

Tampak kepentingan sektoral lebih mengemuka dibanding kepentingan yang lebih 

luas. Idealnya tentu diantara lembaga tersebut  seperti  pengelola DAS, pengendali 

banjir, pengelolaan kuantitas, pemanfaatan air, dan kualitas air harus saling bersinergi.  

Terlebih di era digital ini, pengelolaan sistem informasi merupakan keharusan, agar 

data dari masing-masing sektor dapat diakses oleh sektor yang lain. Pada gilirannya 

publik dapat terlayani dengan baik.  
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Tabel 5.9 Sumber Sistem Informasi SDA di WS Brantas 

 

 
 

Sektor 
 

 
 

Pengelola 
DAS 

 
 

Pengendalian 
Banjir 

Pengelolaan 
Kuantitas Air 

dan 
Pemanfaatan 

 

Pengelolaan 
Kualitas Air 

 
Pengelolaan 
Lingkungan 

Sungai 

 
Lain-lain 

 
 

Anggota 
 

 

- Balai Besar WS 
Brantas 

 

- BP DAS 
 

- Dinas 
Kehutanan 

 

- Perhutani 
 

 

- Balai Besar WS 
Brantas 

 

- Dinas PU 
Pengairan 

 

- PJT I 
 

- SATKORLAK-
Prop 

 

- Balai Besar WS 
Brantas 

 

- Dinas PU 
Pengairan 

 

- PDAM 
 

- PLN 

- Industri 
 

- PJT I 
 

- Balai Besar WS 
Brantas 

 

- Bapedalda 
 

- PJT I 

- Dinas 
Kesehatan 

 

 

- Balai Besar WS 
Brantas 

 

- Dinas PU 
Pengairan 

 

- Dinas 
Industri 
dan 
Perdagan 
gan 

 

- BPS 

- Dep. 
ESDM 

 

- Dep. PU 

- Men. LH 

- Bapperop 
dan lain-
lain 

Sumber: Pola WS Brantas, 2010 

 

5.1.2.2 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas 

(TKPSDA-WS Brantas) 

 Lembaga pengelola DAS Brantas hingga saat ini sudah cukup banyak yang terdiri 

dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Diantara lembaga pengelola DAS Brantas 

adalah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-

WS Brantas), Kelembagaan TKPSDA sebagaimana keputusan menteri Pekerjaan Umum. 

Lenbaga TKPSDA ini memiliki keanggotaan  beberapa instutusi. Dari unsur pemerintah 

diantaranya terdiri dari: Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Perum Jasa Tirta I Malang 

Jawa Timur, Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, Dinas Pengairan Kabupaten Malang, 

Dinas Prasarana Kabupaten Blitar, Dinas Pengairan Kab Kabupaten Kediri, Dinas Sumber 

Daya Air dan Energi Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum Mojokerto dan Badan 

Lingkungan Hidup Surabaya dan sebagainya.  

 Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, 

kabupaten/kota dan wilayah sungai telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.04/PRT/M/2008. Khusus untuk pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Brantas 

Provinsi Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum telah membuat Surat Keputusan Menteri 
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Pekerjaan Umum No.248/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-WS Brantas). 

 

Gambar 5.11  Organisasi TKPSDA WS Brantas 

Sumber: Profil TKPSDA, 2012 

 

 Secara garis besar fungsi dari TKPSDA adalah sebagai communication, 

observation, recomendation, mediation, dan advocation. Beberapa aktivitas yang telah 

dilakukan diantaranya penyelamatan kawasan seluas 13.839 (138 km2) yang sering banjir 

di Kali Lekso dengan pembentukan tim GNKPA sun DAS Lekso melalui surat Keputusan 

Bupati Blitar No. 188/377/409.012/KPTS/2008. Program penghijauan sejak berdirinya 

lembaga tersebut terus dilakukan. Diantaranya penanaman 1700 bibit pohon bambu di 

sekitar kanan kiri Sungai Brantas di Desa Sumber Brantas dan Tulungrejo, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu. 

 Daerah lain yang menjadi tupatitik penghijauan yakni Desa Tawangsari, 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Di desa tersebut dilakukan penanaman bibit durian 

di lahan petani dan ditepi jalan sebanyak 500 pohon. Selain itu, dilakukan penanaman bibit 

bambu di kanan kiri Dawun sebanyak 500 pohon untuk mencegah erosi masuk kedalam 

sungainn  (Buletin TKPSDAWS Brantas 2011) .  

 Pada tahun 2012 dilakukan Penghijauan DAS Kanto,  desa Tawangsari Kecamatan 

Pujon Kabupaten Malang, bagian hulu dalam rangka hari air dunia 2012. Kegiatan ini 
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dilaksanakan  bekerjsama dengan BBWS Brantas, Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa 

Timur, Perum Jasa Tirta I. Penanaman bibit telah dilakukan di sekitar sumber mata air 

Ramidin oleh masyarakat bersama lembaga instansi tersebut sejumlah 26.000 bibit pohon. 

Adapun jenis pohon yang ditanam adalah jenis jabon, eucaliptus, nangka, mangga, durian, 

sengon, mahoni, durian dll. 

  

 

 

Gambar 5.12  Proses Pembentukan TKPSDA WS Brantas 

Sumber: Profil TKPSDA WS Brantas leading in coordination, 2012 

 

Keanggotaan dari TKPSDA dari unsur Non Pemerintah diantaranya  Gabungan 

Himpunan Petani Pemakai Air (GHPPA) Sumber  Barokah  Jombang, Induk Himpinan 

Petani Pemakai Air (IHIPPA) Tirto Agung Mojokerto,  GHIPPA Gotong Royong Blitar,  

GHIPPA Malang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPK Nganjuk, Ikatan Ahli 

Geoteknik Indonesia (IAGI) Jawa Timur dan sebagainya.  Berdasar  Surat Keputusan 

Menteri  Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTSM/M/2009 tertanggal 9 Februari 2009, 

susunan keanggotaan TKPSD berjumlah 44 anggota yang terdiri dari unsur pemerintah dan 

non pemerintah. Secara lengkap susunan keanggotaan TKPSDA adalah sebagai berikut 

(tabel 5.10)   
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Tabel 5.10  Susunan Anggota TKPSDA WS Brantas 

No. Unit Kerja/Jabatan/Asosiasi Kedudukan dalam Tim 

1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jatim Ketua merangkap angota 

2 Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Timur Ketua Harian merangkap 

angota 

3 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Anggota 

4 Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Malang Anggota 

5 Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Anggota 

6 Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Provinsi 

Jatim 

Anggota 

7 Kepala Dinan Kehutanan Provinsi Jatim Anggota 

8 Kepala Dinas Pengairan Kab. Malang Anggota 

9 Kepala Sub. Dinas Prasarana Wilayah Kab. Blitar Anggota 

10 Kepala Bidang Pengelolaan SDA Dinas Pengairan Kab. 

Tulungagung 

Anggota 

11 Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan 

Kab. Trenggalek 

Anggota 

12 Kepala Seksi Pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Kediri Anggota 

13 Kepala Sub Dinas Bina Manfaat Dinas Pengairan Kab. 

Nganjuk 

Anggota 

14 Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pengairan 

Kab. Jombang 

Anggota 

15 Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan  Dinas 

Pengairan Kab. Mojokerto 

Anggota 

16 Kepala Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan  Dinas 

Pengairan Kab. Sidoarjo 

Anggota 

17 Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu Anggota 

18 Kepala  Bidang Jalan, Jembatan dan Drainase  Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Wilayah  Kota  Malang 

Anggota 

19 Kepala  Kantor Lingkungan Hidup Daerah  Kolitar Anggota 

20 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri Anggota 

21 Kepala Sub Dinas Pengairan  Dinas Pekerjaan Umum Kota Anggota 
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Mojokerto 

22 Drh. Teguh Sumardijono, Staf Sub Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Lingkungan  Badan  Lingkungan Hidup Kota 

Surabaya 

Anggota 

23 Ketua Gabungungan Himpunan Petani Pemakai Air 

(GHIPPA) Sumber Barokah Jombang 

Anggota 

24 Ketua Induk Himpunan Petani Pemakai Air (IHIPPA) Tirto 

Agung Mojokerto 

Anggota 

25 Ketua  GHIPPA Tirto Guno, Tulungagug Anggota 

26 Ketua  GHIPPA Parmbon, Nganjuk Anggota 

27 Ketua  GHIPPA Gotong Royong, Blitar Anggota 

28 Ketua  GHIPPA Tirto Molek B, Malang Anggota 

29 Ketua  Pengurus Daerah Persatuan Pengusaha Air Minum 

Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Jawa Timur 

Anggota 

30 Pengurus Bidang Produktifitas K3, Lindung, Lingkungan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur 

Anggota 

31 Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPK Nganjuk Anggota 

32 Sekretaris Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana 

Rahayu, Batu 

Anggota 

33 Ketua  LMDH Wono Lestari, Batu Anggota 

34 Ketua   Lembaga Kemitraan  Desa Pengelola Hutan 

(LKDPH) Wono Asri, Malang 

Anggota 

35 Ketua Kelompok Tani (POKTAN) Penghijauan Sidodadi, 

Nganjuk 

Anggota 

36 Ir. Widyo Parwanto, Mtech, Profesional adya Sumber Daya 

Air Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) 

CabangMalang 

Anggota 

37 Manager Pembangkit Jawa Bali (PJB) Unit Pembangkit 

Brantas, Malang 

Anggota 

38 Drs. Sugeng Yanu Santoso, MM, Anggota Bidang Operasi 

Komite Nasional Olah Raga Indonesia (KONI) Jatim, 

Surabaya 

Anggota 

39 Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 

Badan Pimpinan Daerah (BPD) Jatim, Surabaya 

Anggota 
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Sumber: Profil TKPSDA, 2012 

 

TKPSDA dalam melaksanakan tupolahksi mengikuti mekanisme persidangan 

sebagaimana yang telah disepakati. Dalam satu tahun TKPSDA minimal bersidang 

sebanyak 4 kali, kecuali jika ada permasalahan yang memerlukan penangan cepat, maka 

dapat dilaksanakan sidang tambahan. Mencermati komposisi keanggotaan TKPSDA 

adalah sangat ideal. Namun menurut Bp. Agus, bidang OP BBWS sering kali TKPSDA 

belum efektif, dikatakan olehnya bahwa: 

“Format TKPSDA sudah baik, permasalahnnya terletak pada komitmen dan 

implementasinya. Bagaimana mungkin lembaga ini akan berjalan dengan efektif, 

jika dalam setiap kali persidangan pejabat yang seharusnya hadir dengan berbagai 

alasan tidak hadir dan diwakilkan pada pejabat pada eselon yang jauh dibawahnya. 

Mereka yang mewakili bukan pengambil keputusan jadi sia-sia saja” (Wawancara, 

23 Desember 2013). 

Lebih lanjut disampaikan oleh Bp. Agus, bahwa TKPSDA akan dapat berjalan 

dengan jika “desakan” dari warga semakin kuat. Menurutnya rakyat sekarang semakin 

cerdas. Mereka tidak harus menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah, tetapi mereka 

memiliki inisiatif untuk bergerak dari bawah, terang pejabat yang telah lama mengabdikan 

dirinya di BBWS ini. 

Permasalahan lain terkait dengan TKPSDA adalah lembaga ini hanya merupakan 

wadah koordinasi, yang tidak cukup memiliki kekuatan memaksa. Sehingga hasil akhir 

dari lembaga ini hanya berupa rekomendasi. Tentu dalam pelaksanaannya rekomendasi 

tersebut dikembalikan pada pemerintah daerah masing-masing. Masalah kemudian muncul 

ketika daerah tidak memilki political will dalam menjaga DAS Brantas. 

40 Sekjen Asosiasi Perusahaan Tambang (APERTAM) Jatim, 

Surabaya 

Anggota 

41 Ketua Forum Peduli Lingkungan Daerah Kab. Nganjuk Anggota 

42 Ketua Komisi Nasional (KOMNAS) Lingkungkungan Hidup 

Indonesia, Malang 

Anggota 

43 Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah 

Jatim, Surabaya 

Anggota 

44 Ketua Himpunan Ahli Hidraulik Indonesia (HATHI), Cabang 

Surabaya 

Anggota 
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Gambar 5.11  Mekanisme Persidangan TKPSDA 

Sumber: Buletin TKPSDA WS Brantas No.23-05/TKPSDA/2011 

 

Mekanisme persidangan diawali dengan pra sidang di awal tahun. Hal ini bertujuan  

untuk memberikan arahan penyelenggaraan kegiatan persidangan pada tahun berjalan 

terhadap isue-isue yang berkembang di tingkat nasional dan lokal Jawa Timur. Peserta 

sidang terdiri dari jajaran TKPSDA WS Brantas termasuk ketua dan wakil ketua komisi 

serta Kepala Dinas/Instansi di tingkat aprovinsi dan WS Brantas yang terkait dengan 

pengelolaan SDA tetapi belum menjadi anggota TKPSDA WS Brantas. Sejak berdiri tahun 

2009 TKPSDA telah mengahasilkan berbagai keputusan dan rekomendasi. 

Menurut Sekretaris TKPSDA, Bapak Agus bahwa TKPSDA selama satu tahun 

bersidang sebanyak 4 (empat) kali, namun jika terjadi persoalan yang mendesak TKPSDA 

dapat melakukan sidang tambahan secara insedentil (wawancara, 23 Desember 2013). 

Terkait dengan pengelolaan RTH DAS Brantas, rekomendasi yang relevan diantaranya 

rekomendasi dari komisi Konservasi SDA. Mengingat keadaan kritis di hulu maka komisi 

konservasi merekondasikan reboisasi dan penyelamatan daerah hulu. Tindak lanjut dari 

rekomendasi ini adalah TKPSDA bersama stakeholder yang lain melakukan penghijauan di 

daerah hulu. 
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5.1.2.3  Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I) 

 

Adalah BUMN berbentuk Perum, didirikan berdasarkan PP No.5/1990 tentang 

Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dengan perubahan PP No.93/1999 kemudian 

dirubah kembali dengan PP No. 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa 

Tirta I. Direktorat Pengelolaan PJT-I WS Brantas terdapat 3 Divisi Jasa Air dan Sumber-

sumber Air (DJA). DJA-I berkantor di Karangkates-Malang, DJA-II berkantor di Kediri 

dan DJA-III berkantor di Surabaya. Visi PJT I adalah: Menjadi Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) di bidang pengelolaan sumber daya air. Menjadi Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) di bidang pengelolaan sumber daya air terbaik di Asia Pasifik pada tahun 2025. 

Adapun  misinya adalah: 

 Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan sistem

penyediaan air minum serta sanitasi sesuai penugasan Pemerintah yang memuaskan

semua pemangku kepentingan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan

akuntabel. 

Kinerja PJT I cukup bagus diantaranya dapat dilihat dari berbagi penghargaan yang

nya, yaitu: 

 
1. Penghargaan Oleh Menteri BUMN atas Pencapaian Kinerja dan Terobosan

yang di Lakukan dalam Pelaksanaan Program BUMN Peduli 

2. Penghargaan oleh Wali Kota Malang Atas Peran Serta Aktif Menjaga

Kelestarian Lingkungan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas 

3. Penghargaan oleh Jawa Pos Radar Malang Atas Peran Serta Aktif Menjaga

Kelestarian Lingkungan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. 

 
Lebih dari itu PJT I bersama masyarakat telah melakukan gerakan nyata berupa 

penghijauan dengan hasil yang memuaskan dan melampau target yang dicanangkan

(lihat tabel 5.11) 

 

 
  

 



 

66 
 

Tabel  5.11  Kegiatan Penghijauan Oleh Perum Jasa Tirta I Tahun 2007 s/d 2012 
No. Lokasi Th. 

2007 

(btg) 

Th. 

2008 

(btg) 

Th. 

2009 

(btg) 

Th. 

2010 

(btg) 

Th. 2011 

(btg) 

Th. 2012 

(btg) 

1. Kab. Malang 39.126 80.730 88.000 454.181 876.584 

2. Kab. Batu 2.610 4.500 110.800 42.600 

3. Kab. Blitar 2.500  

4. Kab. 

Tulungagung 

9.800 61.294 

5. Kediri 3.220  

6. Kab. Nganjuk 4.000 18.000 12.000 48.000 

7. Kab. Mojokerto 14.300 85.100 63.740 51.300 46.200 

8. Kab. 

Bojonegoro 

14.860 10.800 35.985  

9. Kab. Ngawi 20.600  

10. Kab. Madiun 4.400  

11. Kab. Lamongan 4.150  

12. Kab. Wonogiri 18.034  

13. Kab. 

Karanganyar 

800  

14. Kab. Sukoharjo 1.900  

15. Kab. Surakarta 1.200  

16. DJA I 1.650 50.900 67.475 1.373.400

17. DJA II 15.630 27.750 82.300 452.012

18. DJA III 8.990 7.600 33.750 63.530

19. DJA IV 5.200 3.240 67.200 54.950

20. DJA V 15.000 19.300 44.750 78.500

21. DJA VI 12.400  

22. Kantor Pusat 7.575 16.525

 Jumlah 60.036 251.594 239.410 773.056 1.377.728 2.038.917

 Program - 295.350 234.410 200.000 1.200.000 1.800.000

Sumber: PJT 1, 2013 



 

67 
 

 

5.1.2.4  Gambaran Lembaga Non Pemerintah 

Lembaga lain dari unsur Lembaga seperti LSM Pusaka dan Ketua Umum Forum 

Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (Formah PK) dan lembaga keagamaan seperti dompet 

dhuafa. Permasalahan paling parah dalam pengelolaan adalah di hulu yakni di daerah Batu 

(Parianom, 2013). Lebih lanjut disampaikan bahwa Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang 

No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya 

air yang menyangkut kepentingan banyak sektor dan daerah pengalirannya menembus 

batas-batas wilayah administrasi serta merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan 

kehidupan masyarakat akan dibentuk dalam sebuah wadah koordinasi pengelolaan sumber 

daya air. Keanggotaannya dari wakil pihak terkait, baik dari unsur pemerintah maupun 

non-pemerintah. Wadah koordinasi tersebut dapat dibentuk pada tingkat nasional dan 

provinsi.  

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan. Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai 

kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan para pemilik kepentingan (stakeholders) 

sumber daya air lainnya dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam merumuskan 

kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, serta mendorong peningkatan peran 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Pembentukan wadah koordinasi 

pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat 

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.  

    Dengan adanya surat itu maka secara legal Menteri Pekerjaan Umum telah 

membentuk TKPSDA-WS Brantas yang akan menjalankan tugas untuk membatunya 

dalam menjalankan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Brantas dengan 

kewenangan sebagai berikut : 

a) Membahas rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada 

wilayah Sungai Brantas guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan 

rencana pengelolaan sumber daya air; 
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b) Membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber 

daya air pada wilayah Sungai Brantas guna perumusan bahan pertimbangan untuk 

penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air; 

c) Membahas usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah Sungai 

Brantas guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air; 

d) Membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan 

hidrogeologi pada wilayah Sungai Brantas untuk mencapai keterpaduan pengelolaan 

sistem informasi; 

e) Membahas rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan 

kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah 

Sungai Brantas; dan 

f) Memberi pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya 

air pada wilayah Sungai Brantas. Proses pembentukan TKPSDA WS-Brantas sendiri 

memerlukan waktu yang panjang dan tidak  mudah. (TKPSDA, 2013) 

 Disamping itu, terdapat pula lembaga kelompok tani yang juga berperan dalam 

pengelolaan DAS Brantas (Tabel 5.13) 

 

Tabel  5.13. Lembaga Kelompok Tani Pada DAS Brantas

No. Kabupaten/Kota 

Kelompok Tani 

Kelompok Tani Penghijauan  LMDH 

Jumlah 
Kelompok 

Jumlah 
Anggota 

Jumlah 
Kelompok 

Jumlah 
Anggota 

1 2 3 4 5 6 

1 Kabupaten Malang 187 14.586 130  58.913 

2 Kabupaten Blitar 58 3.190 97  31.525 

3 Kabupaten Tulungagung 42 1.764 66  47.219 

4 Kabupaten Trenggalek 128 9.728 94  62.859 

5 Kabupaten Kediri 65 4.485 48  29.206 

6 Kabupaten Nganjuk 18 1.098 39  13.806 

7 Kabupaten Jombang 36 1.728 41  16.523 
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8 Kabupaten Mojokerto 56 2.968 37  7.844 

9 Kabupaten Ponorogo 8 376 3  477 

10 Kabupaten Madiun 12 732 6  744 

11 Kabupaten Lumajang 3 165 1  67 

12 Kabupaten Sidoarjo 183 6.771 -  - 

13 Kabupaten Pasuruan 23 1.380 9  1.701 

14 Kabupaten Gresik 7 238 -  - 

15 Kabupaten Bangkalan 55 3.740 22  1.936 

16 Kabupaten Sampang 40 2.800 49  4.998 

17 Kabupaten Pamekasan 40 2.360 34  1.904 

18 Kabupaten Sumenep 74 4.588 52  3.796 

19 Kota Batu 16 1.137 12  4.813 

20 Kota Malang 30 662 -  -

21 Kota Blitar 14 518 -  - 

22 Kota Kediri 4 168 -  - 

23 Kota Mojokerto 8 392 -  - 

24 Kota Surabaya 6 210 -  - 

  Total DAS Brantas 1.113 65.784 740  288.331 

Sumber data : BP DAS Brantas '09 

 

Berbagai lembaga yang peduli DAS Brantas akhir-akhir ini mulai bermunculan, 

sebagaimana tergambar dalam tabel 8. Namun dalam realitas di lapang masing-masing 

lembaga bekerja secara parsial. Tidak adanya kerjasama yang baik diantara lembaga-lembaga 

yang ada pada gilirannya akan melahirkan pengelolaan yang salah. Sebagaimana dikemukakan 

Harini bahwa pengelolaan yang salah terhadap hulu Brantas telah mengakibatkan berbagai 

kerusakan hutan.  Hutan-hutan di daerah sekitar DAS dan Sub DAS Brantas Hulu banyak yang 

gundul dan mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Pada 

prinsipnya terdapat beberapa perubahan mendasar alih fungsi hutan yaitu: mulai turunnya 

jumlah hutan,  berkurangnya sumber mata air, tererosinya lapisan tanah yang subur, timbulnya 
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longsor, pendangkalan sungai dan pada akhirnya membawa dampak perubahan ke arah lahan 

kritis. Kekritisan lahan di Sub DAS Brantas Hulu ini sebagian besar terjadi di wilayah yang 

memiliki lereng curam dengan kemiringan berkisar 40-60% hingga >60% yang berada di 

pegunungan Anjasmoro, Arjuno, Panderman dan sebagian kecil Gunung Wukir (Harini, 2012). 

Untuk menangani berbagai persolan DAS Brantas tersebut diperlukan sinergi para 

pihak. Aspek kelembagaan menjadi hal yang sangat penting untuk menangani berbagai 

permasalahan DAS Brantas tersebut. Penangan terhadap permasalahan besar seperti DAS 

Brantas ini tentu tidak dapat diselesaikan secara individu. Pada dasarnya kelembagaan yang 

mengelola DAS brantas dapat dipetakan ke dalam 3 (tiga) kategori yakni: instansi pemerintah,  

masyarakat sipil, dan dunia usaha. Jika dicermati dari aspek kuantitas, jumlah lembaga  yang 

terlibat dalam pengelolaan DAS Brantas sudah cukup  banyak. Dari unsur pemerintah terdiri 

dari lembaga-lembaga sektoral 

Ada beberapa aspek kelembagaan yang diduga sebagai penyebab ketidakberhasilan 

program pengelolaan lahan kritis DAS Brantas, antara lain: (1) lembaga-lembaga sektoral di 

daerah kurang terlibat dalam perencanaan; (2) lemahnya kinerja fungsi managemen rehabilitasi 

lahan kritis: (3) lemahnya fungsi koordinasi dalam pengelolaan lahan kritis; (4) tidak ada/ada 

program strategis tetapi tidak mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pengelolaan lahan kritis berbasis DAS; dan (5) kegiatan prioritas kurang/tidak efektif dalam 

mendukung program pengelolaan lahan kritis DAS Brantas.  

Untuk meningkatkan peran serta lembaga dalam pengananan dan pengelolaan krisis 

DAS Brantas harus diawali dengan persamaan ideologi dan komitmen. Kedua hal ini 

selanjutnya akan tercermin dalam regulasi yang berpihak pada kelestarian DAS Brantas. 

Namun pada kenyataannya kepentingan pragmatis sesaat acapkali mengalahkan kepentingan 

jangka panjang keselamatan lingkungan. Sebagaimana pernyataan Bmbang Parianom sebagai 

berikut. 

 “Pemerintah seharusnya sebagai pemegang kendali utama dalam pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau khususnya hutan di daerah DAS Brantas. Tetapi pemerintah kurang 
komitmen untuk itu. kebijakan-kebijakan perilaku sosial itu konservasi di bagian 
hulu sangat tidak diperhatikan. Oleh karena itu, secara alamiah mengapa Brantas 
lahir di Batu. Brantas itu titik awalnya di Batu, karena posisinya itu. Kenapa, 
karena daerah dataran tinggi karena kalau dataran rendah tidak mungkin. Oleh 
karena itu Batu memiliki gunug, hutan, dan air. Gunung diselimuti hutan, dan 
lahirla air disamping juga ada air-air dari faktor geologi. Sementara sikap 
masyarakat tidak peduli dengan itu termasuk dengan hulu itu tadi. Nah seolah-
olah sikap politiknya termasuk batu dijadikan sebagai sebuah daerah otonom. 
Mestinya Batu satelitnya Malang, jadi tidak bisa dianggap sebagai daerah 
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ekspansinya Malang,  Hulu itukan harusnya di konservasi” (Wawancara, 
Parianom, 22/9) 

 

Lebih lanjut disampaikan oleh Bambang, mengingat Batu merupakan bagian hulu 

maka dia harus terjaga akan keberadaannya akan berpengaruh terhadap kota dibawahnya. 

Pengelolaan kawasan lindung secara khusus diatur oleh Keputusan Presiden nomor 32 tahun 

1990. Kebijakan tersebut disusun sebagai pedoman pengelolaan kawasan lindung di dalam 

pengembangan pola tata ruang wilayah. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang juga menyebutkan keharusan penetapan kawasan lindung selain kawasan budidaya. 

Selain itu juga terdapat peraturan-peraturan terkait lainnya yang digunakan sebagai dasar 

analisis.  

Berdasarkan kajian peraturan, kawasan lindung dibagi menjadi 7 kelompok yaitu:  

1.  Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang meliputi hutan 

lindung, daerah resapan air dan lahan gambut.  

2.  Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan 

sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau.  

3.  Kawasan suaka alam yang meliputi cagar alam dan suaka margasatwa.  

4.  Kawasan pelestarian alam yang meliputi taman nasional, taman wisata alam dan taman   

    hutan raya.  

5. Kawasan cagar budaya meliputi situs budaya dan geologi. (kementrian Lingkungan Hidup,    

    2007)  

6. Kawasan rawan bencana alam meliputi bencana gunung berapi, bencana  longsor, bencana  

    banjir, gelombang pasang dan gempa bumi. 

Selama Berbagai cara untuk menangani lahan kritis telah dilakukan oleh pemerintah, 

antara lain melalui program reboisasi dan penghijauan. Keberhasilan fisik reboisasi selama 

Pelita IV baru sekitar 68%, sedangkan penghijauan hanya 21%. Hal ini mungkin disebabkan 

karena kurang tepatnya teknologi yang digunakan, atau kondisi lahan belum dipelajari dengan 

cermat, atau karena teknologi tidak diterapkan sepenuhnya. Ditinjau dari segi pelestarian 

lingkungan dan efisiensi penggunaan dana dalam program ekstensifikasi maka pemanfaatan 

lahan kritis dengan perbaikan produktivitas mungkin lebih baik daripada membuka hutan. 

Produktivitas beberapa jenis lahan kritis misalnya lahan alang-alang relatif lebih mudah 

diperbaiki untuk budidaya tanaman pangan (Manwan, 1993). 
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         Tabel 5.14. Kawasan hutan di hulu Sub DAS Ambang, Lesti dan Melamon 

 
No. 
 

 
Sub DAS  

 
Fungsi Hutan  

 
Instansi Pengelola  

1  Ambang  Konservasi : Tahura Suryo  Balai Tahura Suryo di 
bawah Dinas Kehutanan 
Prov. Jawa Timur  

    
                                       

Lindung 
Perum Perhutani KPH      
Malang  

2  Lesti  Konservasi : Taman Nasional 
Bromo Tengger Semeru  

Balai Taman Nasional 
Bromo Tengger Semeru  

 
                                      

 
Lindung 
 

 
Perum Perhutani    
KPH Malang  

3  Melamon  Lindung  Perum Perhutani KPH 
Malang  

Sumber:  Nurfatriani,  2012 

  
Keterlibatan masyarakat untuk menyelamatkan DAS Brantas dari kerusakan, 

perambahan atau pencurian, di daerah hulu di Kota Batu juga terdapat kelompok petani 

yang peduli terhadap keberlanjutan DAS Brantas. Mereka tergabung dalam Komunitas 

Petani Penyelamat Daerah Aliran Sungai (KPPDAS) Brantas. Jumlah petani yang 

tergabung dalam lembaga KPPDAS sebanyak 41 petani. Mereka sangat mengakhawatirkan 

keberadaan hutan di hulu DAS Brantas. Menurut mereka pemerintah kurang serius dalam 

mengelola DAS Brantas. Sebagaimana pernyataan  Direktur Pusaka: 

”Hutan milik perhutani kurang dikelola secara optimal. Dilihat dari sisi penjagaan 

keamanan hutan saja sangat tidak serius. Bayangkan hutan hulu DAS Brantas yang 

demikian demikian luas hanya dijaga oleh 2 orang polisi hutan (polhut). Ini kan 

sama saja dengan tidak dijaga” 

 Lembaga LSM Pusaka ini lahir dilatarbelakangi oleh kekhawatirannya ata 

kekritisan ekosistem hulu Nrantas. LSM pusaka berdiri berdasar akta notaries Johni 

Waisapy, SH di Batu tanggal 11 Oktober 2008.  Pusaka mengkonsentrasikan usahanya  

dalam bidang sosial dan lingkungan dengan focus kegiaatan sebagai berikut.  

1. Melakukan usaha-usaha sosial, ekonomi, dan budaya yang strategis untuk 

pengangkatan taraf hidup, pelestarian alam dan budaya lokal. 

2. Melakukan kajian kritis konstruktif  terhadap problematika sosial dan lingkungan. 
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3. Melakukan usaha advotatif  untuk pelestarian alam dan pemberdayaan ekonom 

masyarakat. 

4.  Pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan potensi lokal, 

5. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk usaha produktif dan pelestarian alam. 

6. Melakukan pemetaan dan pemantauan kondisi lingkungan dan dampmaknya  

terhadap kehidupan masyarakat 

7. Melakukan tindakan proaktif  terhadap penegakan hokum lingkungan. 

Aktivitas Pusaka dilakukan dengan pendekatan edukasi (social education dalam rangka 

penguatan langkah strategis untuk perlindungan ekologi, kritis, kontribti terhadap 

aktulaisasi pembangunan berwawasan lingkungan. Bentuk kegiatan meliputi: 

1. Reboisasi hutan 

2. Konservasi lahan dan sumber-sumber air 

3. Pengembangan dusun asri menuju desa lestai mandiei 

4. Pendidikan anak cinta lingkungan (SCIL) dan membudayakan siswa suka 

kelestarian alam SISKA) 

5. Berupaya mengintegraskankan prinsip. 

Sasaran kegiatan Pusaka dipusatkan di lahan kritis wilayah Kota Batu sebagai kawasan 

penyangga hulu Brantas melalui program 

1. Konservasi hutan, lahan, dan sumber air 

2. Pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. 

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sinergis dengan penguatan konservasi. 

4. Kajian budaya dalam rangka reaaktualisasi keairfan lokal. 

Salah satu wujud kerja sama kelembagaan dalam pengelolaan DAS Brantas adalah 

sebagaimana dilakukan oleh LSM Pusaka dengan Perum Jasa Tirta dan Dompet Dhuafa. 

Pusaka bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta I, sejak tahun 2007 telah melakukan 

kerjasama bukan hanya di bidang konservasi lahan, tetapi juga pembinaan pelaku usaha 

kecil lewat pemberian pinjaman lunak selama 2 tahun. Materi pendampingan meliputi 

kewirausahaan, administrasi pembukuan, dan kepedulian lingkungan. Tujuan program 

tersebut untuk menggugah kepedulian dunia usaha atas pentingnya konservasi hulu 

Brantas. Para mitra binaan Pusaka bersinergi dalam jejaring kemitraan ekologi. 

 

5.2 Arah Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas 
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5.2.1 Aturan Pengelolaan DAS Brantas 

Secara nornatif pengelolaan DAS telah diatur berdasar peraturan yang dimiliki, yakni 

kebijakan berupa undang-undang dan peraturan nasional yang terkait dan dilaksanakan di daerah, 

dan kebijakan daerah propinsi serta kabupaten/kota.  Landasan hukum dasar 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.  

Beberapa peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan 

pengelolaan DAS Brantas adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional  

3. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

4. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan  

5. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  

  Adapun Kebijakan Pemerintah yang berlaku di daerah yang dalam pengelolaan 

DAS disamping Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolan Sumber Daya Air.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.  

7. Peraturan Menteri PU Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan 

Wilayah Sungai.  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum  
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air.  

10. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai.  

11. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1986 tentang Perlindungan Hutan.  

12. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1982 tentang Rawa.  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi 

dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.  

14. Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.  

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman 

Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat 

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.  

 Secara jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, 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-
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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 Tahun 2008 tentang Sumberdaya Air).  

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Nasional) 

sepenuhnya merujuk UU Nomor 7 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 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 Reklam asi Hutan.  

Adapun di tingkat daerah pengelolaan DAS Brantas mengacu pada Perda Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Proprinsi merupakan : 

1. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi. 

2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah 

propinsi serta keserasian antar sektor. 

3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat. 

4. Pengarah dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam 

pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan. 

RTRW propinsi mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga 

pertumbuhan wilayah di propinsi Jawa Timur bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah 

sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. 
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Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air WS Brantas, aspek tata ruang merupakan 

salah satu faktor yang dipertimbangkan yaitu dari segi pengembangan pemanfaatan ruang 

untuk pemanfaatan sumber daya air bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Di tingkat 

kabupaten/kota dengan demikian pengelolaan DAS Brantas juga mengacu pada Perda 

RTRW Kabupaten/Kota disamping kebijakan/peraturan daerah masing-masing 

kabupaten/kota. 

Berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang lain tersebut, 

sesungguhny  pengelolaan DAS Brantas telah memiliki instrumen regulasi yang sangat 

baik dan terarah. Permasalahannya terletak bagaimana seluruh perturan yang ada tersebut 

diimplentasikan dan dikawal.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 pertengahan 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.  

Dalam pengelolaan DAS diarahkan pada terjaminnya penyediaan sumber daya 

alam yang diperlukan oleh masyarakat dan terjaganya pelestarian sumber daya alam secara 

berkelanjutan, maka guna mengarahkan kepada ke dua hal tersebut perlu adanya 

pengelolaan DAS secara bijaksana yang memperhatikan daya dukung lahan (land 

capability) dan kesesuaian lahan (land suitability) berdasarkan kondisi karakteristik DAS / 

Sub DAS dengan mengacu pada prinsip “One Watershed, One Management, One Plan”. 

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 faktorfaktor sosial budaya petani itu 
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sendiri. Erosi harus lebih kecil dari erosi yang dapat ditoleransikan agar kelestarian 

produktivitas dapat dipertahankan (Sinukaban, 2007).  

Tujuan akhir pengelolaan DAS adalah terwujudnya kondisi yang lestari dari 

sumber daya vegetasi, tanah dan air sehingga mampu memberikan manfaat secara optimal 

dan berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia. Manfaat yang optimal dan 

berkesinambungan akan tercapai apabila sumber daya alam dan lingkungan dikelola 

dengan baik (Mangundikoro, 1985).  

Hal yang sama dikemukakan oleh Haeruman (1985) yang mendefinisikan 

pengelolaan DAS sebagai pengelolaan sumberdaya lahan, hutan dan air untuk tujuan 

produksi air secara optimum baik kuantitas maupun kualitasnya, meningkatkan stabilitas 

tanah, dan melindungi lahan. 

Untuk mencapai tujuan akhir dari pengelolaan DAS yaitu terwujudnya kondisi 

yang optimal dari sumberdaya hutan, tanah dan air, maka kegiatan pengelolaan DAS 

meliputi empat upaya pokok (Mangundikoro, 1985), yaitu : 1) Pengelolaan lahan melalui 

usaha konservasi tanah dalam arti yang luas; 2) Pengelolaan air melalui pengembangan 

sumberdaya air; 3) Pengelolaan hutan, khususnya pengelolaan hutan yang memiliki fungsi 

perlindungan terhadap tanah dan air; 4) Pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia 

dalam penggunaan sumberdaya alam secara bijaksana melalui usaha penerangan dan 

penyuluhan.  

Dasar pertimbangan pentingnya penggunaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai 

unit pengelolaan sumberdaya alam tanah, air dan hutan, adalah bahwa DAS merupakan 

unit hidrologi yang memiliki unsur-unsur biogeosistem dan manusia dengan aktivitas 

budidayanya. Oleh karena itu DAS tepat sekali digunakan sebagai unit perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi konservasi pengelolaan sumberdaya alam (Asdak, 

1995). 

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk memperlambat proses degradasi 

fungsi DAS dalam pengembangan dan pengelolaannya, pada dasarnya ditujukan untuk; 

memelihara dan meningkatkan fungsi hidrologis DAS agar diperoleh hasil air yang tinggi 

dan merata sepanjang tahun, tingkat erosi dan sedimentasi rendah, produktivitas lahan 

tinggi, DAS lentur terhadap goncangan perubahan yang terjadi (resillient), dan membina 

terlaksananya unsur-unsur pemerataan (equity) bagi petani (Arsyad et al, 1985). Untuk 
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mencapai upaya tersebut, dapat ditempuh dengan cara memaksimalkan fungsi sejumlah 

komponen yang bekerja dalam sistem DAS, seperti vegetasi, tanah, air dan faktor 

penggunaan lahan. 

 

           Gambar 5.14. Pola Umum Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Brantas Terpadu 

Arah pengelolaan Hutan DAS Brantas/RTH telah pula diatur dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum. Secara rinci  Lampiran  Peraturan Menteri Pekerjaan umum No: 

05/PRT/M/2008, Tanggal 16 Mei 2008 Pedoman Peyediaan dan Pemanfaatan Ruang Hijau 

di Kawasan Perkotaan Menyatakan. Permen PU ini memang tidak menagtur RTH untuk 

daera hulu, tetapi lebuj difokuskan pada sepadan sungai dan dan wilayah perkotaan. 
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Meskipun demikian keberadaan kebijakan ini sanga mendukung kelestarian DAS Brantas. 

Jika kita mengacu pada Undang-ndang Tata Ruang Nasional maka setiap wilayah atau 

daerah harus mminimal menyediakan RTH sebangya 30 persen dari seluruh wilayah. 

Adapun secara rinci Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH Sepadan Sungai  ini 

dala Peraturan Menteri Pekerjaan umum No: 05/PRT/M/2008, adalah sebagai berikut: 

a) sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran 

    tanah; 

b) tumbuh baik pada tanah padat; 

c) sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; 

d) kecepatan tumbuh bervariasi; 

e) tahan terhadap hama dan penyakit tanaman; 

f) jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90% dari luas area, harus dihijaukan; 

g) tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; 

h) berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya; 

i) dominasi tanaman tahunan; 

j) sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung. 

Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang berfungsi budi daya dapat dilakukan 

oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan: 

a) budi daya pertanian rakyat; 

b) kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C; 

c) papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; 

d) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;  pemancangan   

    tiang   atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api; 

f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, 

   pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi     

   kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan 

g) pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dpembuangan air. 

Untuk menghindari kerusakan dan gangguan terhadap kelestarian dan keindahan 

sungai, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada RTH sempadan sungai adalah 

sebagai berikut: 

 

a) Memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak 
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    mengalami penurunan; 

b) Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi di  sempadan    

    sungai, dipantau dengan menggunakan metode pemeriksaaan langsung dan analisis  

    deskriptif komparatif. Tolak ukur 100 m di kanan kiri sungai dan 50 m kanan kiri anak    

    sungai; 

c) Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi   

terutama jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat 

dengan jalur masing-masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang diarahkan 

pada jenis-jenis flora yang bernilai sebagai tumbuhan obat; 

d) Memantau fluktuasi debit sungai maksimum; 

e) Aktivitas memantau, menghalau, menjaga dan mengamankan harus diikuti 

    dengan aktivitas melaporkan pada instansi berwenang dan yang terkait sehingga pada   

    akhirnya kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan lestari   

    selamanya. 

 

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya 

melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada 

tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk 

menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah 

terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan 

melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta 

dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip: 

a) menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam 

            proses pembangunan ruang ruang terbuka hijau; 

      b) memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang 

           terbuka hijau; 

c).menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan   

keberagaman sosial budayanya; 

      d) menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;    

          memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.  

 

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan penghijauan antara 
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lain: dalam lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), pedoman ini ditujukan pada tahap 

pemanfaatan ruang terbuka hijau, dimana rencana pembangunannya akan 

disusun dan ditetapkan. 

  Sesungguhnya aeah pengelolaan DAS Brantas dari sisi normatif telah cukup 

memadai untuk menyelamatkan DAS Brantassecara holistik. Sebagaimana dikemukakan  

Sinukaban (2007), wilayah DAS adalah satu kesatuan bio-region yang harus dipahami secara 

holistik dan komprehensif oleh penyelenggara pembangunan. Prinsip dasar dari DAS sebagai 

bio-region adalah keterkaitan berbagai komponen dalam DAS secara spasial (ruang), 

fungsional, dan temporal (waktu). Perubahan salah satu bagian dari bio-region atau DAS akan 

mempengaruhi bagian lainnya, sehingga dampak dari perubahan bagian bio-region atau DAS 

tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh bagian itu sendiri (on site) tetapi juga bagian luarnya 

(off site). Rusaknya hutan di bagian hulu akan menimbulkan banjir, erosi, sedimentasi, dan 

penurunan kualitas air di bagian hilirnya. Ketidakpahaman atas implementasi prinsip 

keterkaitan SDA dalam bio-region atau DAS dapat menimbulkan konflik antar 

daerah/regional, terutama yang menyangkut alokasi dan distribusi sumberdaya. Semakin 

terbatas suatu SDA dibandingkan dengan permintaan masyarakat, 

Pembangunan DAS menjadi komponen penting dalam pembangunan suatu wilayah dan 

strategi pengelolaan sumber daya alam di banyak negara. Sebuah DAS atau tangkapan air adalah 

suatu wilayah yang mengalir ke satu titik yang sama, dapat meliputi areal seluas ukuran apa saja, 

karena aliran sungai kecil juga merupakan subbagian DAS besar tersendiri. DAS merupakan suatu 

bentuk kumpulan sumberdaya: yaitu sebuah area dengan hubungan hidrologis yang terkoordinasi 

dan memerlukan pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang optimal oleh semua pengguna, 

termasuk hutan, padang rumput, lahan pertanian, air permukaan dan air tanah.2 

Manajemen pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan baru 

bagi para peneliti lingkungan hidup. Dalam manajemen pengelolaan lahan berbasis masyarakat 

ini, masyarakat diajak secara langsung mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, 

pelaksanaan dan pemungutan manfaatnya. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat dapat 

menghitung secara langsung dampak secara ekonomi dan lingkungan hidup (konservasi SDA). 

Dua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam melakukan kajian pengelolaan SDA dalam 

rangka mendukung keberlanjutann DAS Brantas. 
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5.3 Pengembangan Model Collaboration Partnership 

Model Collaboration Partnership mengacu pada model Collaborative Forest 

Management is a dynamic approach to solve environmental, social, economic, and political 

issues among stakeholders including governments, concessionaires, communities, and national 

and international organizations. The conflict of interests makes the processes highly complex: 

Governments seek to generate revenues and employment opportunities from the natural 

resources industry; Concessionaires aim to maximize profits from timber extraction; 

Communities depend on forest resources for their livelihoods, employment, and 

cultural/spiritual enrichment; and NGOs are interested in the environmental protection.  

Effective Collaborative Forest Management will reduce such resource use conflicts 

between communities and timber companies, and consequently minimize overall management 

costs. By building good partnerships among stakeholders, TNC aims to create effective 

management tools, which may be used in Forest Management Units throughout Southeast 

Asia. 

Manajemen pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat merupakan sebuah 

pendekatan baru bagi para peneliti lingkungan hidup. Dalam manajemen pengelolaan lahan 

berbasis masyarakat ini, masyarakat diajak secara langsung mulai dari perencanaan, perumusan 

kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaatnya. Pendekatan ini memungkinkan 

masyarakat dapat menghitung secara langsung dampak secara ekonomi dan lingkungan hidup 

(konservasi SDA). Dua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam melakukan kajian 

pengelolaan SDA dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. 

Kindervatter (1970) dalam Harini, 2012 memberikan batasan pemberdayaan 

sebagai peningkatan pemahaman manusia untuk meningkatkan kedudukannya di 

masyarakat. Peningkatan kedudukan itu meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut:  

1) Akses, memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber-sumber daya dan 

sumber dana.  

2) Daya pengungkit, meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya.  

3) Pilihan-pilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai plihan.  

4) Status, meningkatkan citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas 

identitas budayanya.  
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5) Kemampuan refleksi kritis, 97 menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi 

keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah.  

6) Legitimasi, ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan 

terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.  

7) Disiplin, menetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan untuk orang 

lain  

8) Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap hubungan 

dirinya dengan lingkungannya.  

Sebagaimana diketahui bahwa batas DAS dan batas administrasi pemerintahan tidak 

selalu kompatibel. Bentang alam yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, menjadi suatu 

wilayah interaksi dan saling mempengaruhi antar komoditas, barang dan jasa dari sumberdaya 

alam. Kegiatan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, pertanian dan lain-lain akan selalu 

memanfaatkan komoditas dari sumberdaya alam. Sementara itu pelestarian komoditas tersebut 

sangat tergantung dari daya dukung sumberdaya alam stock. Banyak sumber daya alam di 

DAS menjadi milik bersama kelompok masyarakat tertentu, seperti padang rumput, hutan, 

kolam, dan air tanah. Sumber daya lain cenderung dikelola secara individu, terutama lahan 

pertanian, juga beberapa petak padang rumput, dan hutan. Diperlukan tindakan kolektif semua 

pengguna sumberdaya untuk mengelola proses hidrologis agar memperoleh produktivitas 

maksimum seluruh sistem DAS. Untuk itu diperlukan kesepakatan tentang peraturan akses 

sumber daya, alokasi, dan kontrol (Steins dan Edwards 1999a dalam Kerr, 2007).  

Hampir seluruh sumberdaya yang terdapat dalam DAS tersebut di seluruh Indonesia 

cenderung mengalami kerusakan sehingga telah menjadi perhatian banyak pihak. Namun 

demikian pengelolaan DAS secara terpadu sampai saat ini masih menghadapi berbagai 

masalah yang kompleks. Kebijakan pengelolaan DAS selama ini cenderung sektoral sehingga 

harus dilakukan secara terpadu dari hulu dan hilir, tidak parsial atas dasar kepentingan sektor 

atau daerah pemerintahan. Untuk itu pengelolaan DAS perlu menganut prinsip keterpaduan 

“satu sistem perencanaan dalam satu Daerah Aliran Sungai” (one river one plan one 

management).  

Pengelolaan DAS dengan pendekatan kebijakan publik (commons) muncul pada era 

1980-an. Pada awalnya tidak dapat dibayangkan bahwa semua yang dimiliki bersama dapat 

dikelola dengan baik. Pembentukan Komite Pengguna (di Indonesia dikenal dengan sebutan 

Forum DAS) yang mewakili berbagai kelompok kepentingan di DAS dan memiliki kekuasaan, 

yang tampaknya dibentuk hanya untuk mendapatkan dana proyek adalah salah satu bentuk 
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pendekatan yang dipilih (Kerr dan Pender 1996). Berdasarkan observasi lapangan keberadaan 

institusi tersebut dirasakan memenuhi harapan yang lebih besar daripada yang diduga 

meskipun belum mencukupi untuk mampu mengendalikan kerusakan sumberdaya yang sedang 

dikelola. Berdasarkan hasil observasi lapangan disarankan untuk meningkatkan aspek-aspek 

saling percaya (trust), reputasi (reputation), dan hubungan timbal balik (reciprocity) (Ostrom, 

1998). Suatu kelompok masyarakat di tingkat lokal (desa/kecamatan) yang mempunyai tingkat 

saling percaya tinggi, norma-norma yang kuat untuk mendukung terjadinya hubungan timbal 

balik yang selaras, serta anggota kelompok dengan mempunyai reputasi yang baik, akan 

mudah menyelesaikan masalah dilema sosial dan mudah menjalankan aksi bersama dalam 

pengelolaan DAS secara terpadu.  

Pengelolaan sumberdaya mungkin saja diatur sendiri oleh para anggotanya (self-

governance) secara bersama, asalkan kebutuhan informasi tentang karakteristik sumberdaya 

alam tersedia dan kekuasaan untuk menjalankan aturan yang dibuat sendiri tersebut tetap terus 

berjalan, berdasarkan pemberian kewenangan pengelola sumberdaya di tingkat lokal 

(kecamatan/kota/kabupaten) dengan pemerintah daerah yang lebih tinggi (propinsi/pusat). 

Pemerintah propinsi/pemerintah pusat juga perlu menyediakan informasi tentang karakteristik 

SDA di daerah.  

 
Prinsip Dasar Pengelolaan Terpadu Das Brantas Hulu 
 

1. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan yang dimaksud, adalah :  

• dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan 

ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;  

• melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan 

berkelanjutan;  

• bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan 

karakteristik DAS;  

• dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat 

antar para pemangku kepentingan secara adil;  

• berlandaskan pada azas akuntabilitas.   

2. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pengelolaan DAS terpadu, adalah:  

• keterkaitan antar berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pembinaan 

aktivitasnya;  
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• melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai bidang 

kegiatan;  

• batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi 

pemerintahan;  

• interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif maupun positif 

sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.  

 
  Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan 

upayamelibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik 

pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Upaya ini dimaksudkan untuk 

menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah 

terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan 

melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta 

dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip: 

 a)menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam  proses ruang 

ruang terbuka hijau; 

b) memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka 

hijau; 

c) menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan 

keberagaman sosial budayanya; 

d) menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika; 

memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.  

 
Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan 

penghijauan antara lain: dalam lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang 

meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), pedoman ini ditujukan pada tahap 

pemanfaatan ruang terbuka hijau, dimana rencana pembangunannya akan disusun dan 

ditetapkan. Masyarakat dapat berperan secara individu atau kelompok dalam penyediaan 

dan pemanfaatan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat 

membentuk suatu forum atau komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat 

yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan 

konsep serta upaya-upaya untuk  mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
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Anggota masyarakat baik individu maupun kelompok yang memiliki keahlian 

dan/atau pengetahuan mengenai penataan ruang serta ruang terbuka hijau dapat 

membentuk suatu komunitas ruang terbuka hijau. Misalnya: membentuk forum masyarakat 

peduli ruang terbuka hijau atau komunitas masyarakat ruang terbuka hijau di setiap daerah; 

Mengembangkan dan memperkuat kerjasama proses mediasi antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta dalam pembangunan ruang terbuka hijau; Meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan 

ruang terbuka hijau melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok 

masyarakat; Meningkatkan kemampuan masyarakat (forum, komunitas, dan sebagainya) 

dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan 

ruang terbuka hijau; Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk 

proses sosialisasi; Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyusun mekanisme 

pengaduan, penyelesaian konflik serta respon dari pemerintah melalui jalur yang telah 

disepakati bersama;Menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan 

disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian. 

 

Peran Lembaga atau Badan Hukum 

 

Lembaga atau badan hukum yang dimaksud merupakan Organisasi nonpemerintah, atau 

organisasi lain yang serupa berperan utama sebagai perantara, pendamping, 

menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi 

kesenjangan komunikasi, informasi dan pemahaman di pihak masyarakat serta akses 

masyarakat ke sumber daya. 

Untuk mencapai peran tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan 

organisasi non-pemerintah antara lain: Membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan 

informasi pembangunan ruang terbuka hijau; Menyelenggarakan proses mediasi jika 

terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat; Berperan aktif 

dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan 

penyelesaian konflik yang terjadi; Mendorong dan/atau menfasilitasi proses pembelajaran 

masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH 
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perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa pemberian pelatihan kepada masyarakat dan/atau 

yang terkait dalam pembangunan ruang terbuka hijau, maupun dengan proses diskusi dan 

seminar; Menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan 

masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, 

adil dan bertanggung jawab. Dengan membentuk badan atau lembaga bersama antara 

pemerintah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi; Menjamin 

tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. 

 Sumberdaya alam yang dikelola dan memberi pengakuan hak dan kewenangan 

terhadap lembaga lokal. Ada 5 faktor kondusif yang mendukung munculnya lembaga-lembaga 

lokal untuk mengelola bersama sumberdaya milik bersama tersebut (Wade, 1988; Ostrom, 

1990; Baland dan Platteau, 1996; Agrawal, 2001 dalam Kerr, 2007)., yakni:  

1. faktor karakteristik sumber daya, dengan delapan atribut yang menguntungkan yakni: (a) 

ukuran sumberdaya yang kecil; (b) batas-batas wilayah yang terdefinisi dengan baik; (c) 

mobilitas penduduk yang rendah; (d) penyimpanan manfaat yang memungkinkan; (e) 

kepastian; (f) kelayakan meningkatkan sumber daya; (g) penelusuran manfaat untuk intervensi 

manajemen, dan; (h) ketersediaan indikator kondisi sumber daya. Jarang sekali dijumpai DAS 

yang memiliki semua atribut tersebut;  

2. faktor karakteristik kelompok;  

3. faktor hubungan antara sistem sumberdaya dengan kelompok;  

4. faktor kelembagaan dan;  

5. faktor lingkungan eksternal  

 Berdasar temuan lapang, maka disusun penembangan model collabolarion partnership 

dalam pengelolaan RTH DAS Brantas sebagai berikut (Gambar 11) 
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Gambar 5.15  Model Collaboration Partnership dalam Pengelolaan RTH DAS Brantas 
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Strategis 
Nasional 

Evaluasi & 
Pengendalian 
Partisipasi

Evaluasi & 
Pengendalian 
Partisipasi
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BAB  6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Penelitian Stranas tahun pertama 2013 dari rencana 2 tahun ini telah dapat berjalan 

sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan capaian luaran 100 persen.  Peneliti telah 

melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian sesuai dengan tahapan sebagai berikut. 1) 

Melakukan penelusuran, studi awal hasil penelitian terdahulu dan menemukan wacana 

yang berkembang tentang permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas. 2) 

mengelaborasi model collaboration partnership yang ada selama ini. 3) pengumpulan data 

sekunder dan primer, dan 4) melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul untuk 

selanjutnya dipetakan model pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis  

collaboration Partnership. 

 Pada tahap berikutnya tim peneliti akan melaksanaan: 1) pengayaan data sekunder, 

melalui penulusuran dokumen di berbagai instansi terkait, yakni pemerinah 

Kota/Kabupaten di luar DAS Hulu; 2) menggali data primer  secara lebih mendalam 

melaui observasi dan interview mendalam kepada stakeholder pemerintah, swasta, dan 

warga masyarakat; 3) memanfaatkan temuan data sekunder dan primer tersebut untuk 

membangun model collaboration partnership Pengelolaan  Ruang  Terbuka      Hijau    

Daerah   Aliran   Sungai   Untuk     Keberlanjutan   Sungai Strategis Nasional (model 

substantif); 4) melaksanakan Focus Group Dicussion (FGD) untuk mendiskusikan model 

yang telah tersusun. FGD akan melibatkan stakeholder pemerintah, Masyrakat penggiat 

lingkungan, Akademisi, dan Mitra Penelitian ini. Ouput penelitian pada tahun pertama ini 

(2013) adalah berupa Rumusan Model Pengelolaan RTH DAS Brantas Berbasis 

Collaboration  Patnership.  

Pada tahap ke-2 Tahun Anggaran 2014, akan dilakukan tindak lanjut penelitian 

sebagai berikut. 

1)  Uji coba model yang telah dirumuskan, untuk mendapatkan saran dan masukan   

dari berbagai pihak. 

            2)  Melakukan evaluasi model dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan 

model pengelolaan RTH-DAS berbasis CP. 

            3) Melakukan revisi berdasarkan pada hasil uji coba dan evaluasi untuk 

mendapatkan model yang sesuai dengan CP. 
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                     4) Pengembangan atau operasionalisasi, sosialisasi  dan penyebarluasan  

model (desiminasi) 

 

Tabel 6.1  Prosedur Penelitian Tahun ke 2 

 

 Secara lengkap alir penelitian tahun pertama dan kedua (lanjutan)  sebagaima 

dalam Gambar 6.1. 

 

 

Gambar 6.1 Bagan Alir Penelitian  

No. TAHAPAN 
PENELITIAN 

HASIL YANG 
INGIN 

DICAPAI 

PENDEKATAN 
YANG 

DIGUNAKAN 

METODE 
PENGUMPULAN 

DATA 

ANALISIS 
DATA 

 
1 

 
Tahap II 
Evaluasi Hasil,  
monitoring, dan 
revisi model, 
desain final 
model, validasi 
model 

 
-Tersusun model 
Collaboration 
Patnership 
- Sosialisasi dan 
penyebarluasan 
model 

 
Konsep   
Collaboration 
Patnership 

 
Focus Group 
Discussion (FGD), 
Diskusi Ahli 

 
Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
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     Adapun luaran penelitian ini, disamping Model Collaboration Partnership RTH 

Untuk sungai strategis nasional adalah Publikasi pada Jurnal Ilmiah  dan buku ajar 

urban politics. 



 

93 
 

 

BAB  7 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Lembaga pengelola DAS Brantas terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. 

Diantara lembaga pengelola DAS Brantas adalah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-WS Brantas), Kelembagaan TKPSDA 

sebagaimana keputusan menteri Pekerjaan Umum. Lenbaga TKPSA ini memiliki 

keanggotaan  beberapa instutusi. Dari unsur pemerintah diantaranya terdiri dari: Balai 

Besar Wilayah Sungai Brantas, Perum Jasa Tirta I Malang Jawa Timur, Dinas Pertanian 

Propinsi Jawa Timur, Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Dinas Prasarana Kabupaten 

Blitar, Dinas Pengairan Kab Kabupaten Kediri, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota 

Batu, Dinas Pekerjaan Umum Mojokerto dan Badan Lingkungan Hidup Surabaya dan 

sebagainya. Khusus untuk pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Brantas Provinsi 

Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum telah membuat Surat Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum No.248/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-WS Brantas). 

Keanggotaan dari TKPSA dari unsur Non Pemerintah diantaranya  Gabungan 

Himpunan Petani Pemakai Air (GHPPA) Sumber  Barokah Jombang, Induk Himpinan 

Petani Pemakai Air (IHIPPA) Tirto Agung Mojokerto,  GHIPPA Gotong Royong Blitar,  

GHIPPA Malang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPK Nganjuk, Ikatan Ahli 

Geoteknik Indonesia (IAGI) Jawa Timur dan sebagainya.  Lembaga lain dari unsur 

Lembaga seperti LSM Pusaka dan Ketua Umum Forum Mahasiswa Hukum Peduli 

Keadilan (Formah PK) dan lembaga keagamaan seperti dompet dhuafa. 

Dijumpai adanya relasi yang tidak harmonis diantara lembaga pemerintah, warga, 

dan penggiat lingkungan akan berdampak pada ketidakmampuan lembaga-lembaga 

tersebut untuk mempertahankan hutan DAS Brantas. Dalam operasional pengelolaan di 

lapangan, banyak ditemui gangguan terhadap kawasan hutan. Tentu saja berbagai 

gangguan tersebut akan berpengaruh terhadap fungsi kawasan hutan sebagai pengatur tata 

air. Secara umum bentuk-bentuk gangguan terhadap kawasan hutan dapat dikelompokkan 

menjadi perambahan kawasan hutan untuk menjadi lahan garapan, pengambilan hasil 

hutan secara illegal baik kayu maupun non kayu, penggembalaan liar dan kebakaran hutan.  
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Keterlibatan masyarakat dalam upaya  penyelamatkan DAS Brantas dari kerusakan, 

perambahan atau pencurian, di daerah hulu di Kota Batu juga terdapat kelompok petani 

yang peduli terhadap keberlanjutan DAS Brantas. Mereka tergabung dalam Komunitas 

Petani Penyelamat Daerah Aliran Sungai (KPPDAS) Brantas. Jumlah petani yang 

tergabung dalam lembaga KPPDAS sebanyak 41 petani. Mereka sangat mengakhawatirkan 

keberadaan hutan di hulu DAS Brantas. Menurut mereka pemerintah kurang serius dalam 

mengelola DAS Brantas. 

Manajemen pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat merupakan sebuah 

pendekatan baru bagi para peneliti lingkungan hidup. Dalam manajemen pengelolaan lahan 

berbasis masyarakat ini, masyarakat diajak secara langsung mulai dari perencanaan, 

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaatnya. Pendekatan ini 

memungkinkan masyarakat dapat menghitung secara langsung dampak secara ekonomi 

dan lingkungan hidup (konservasi SDA). Dua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam 

melakukan kajian pengelolaan SDA dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. 

  Pada akhirnya perlu direkomendasikan untuk melakukan penataan ulang, atau 

rekonstruksi terhadap Collaboration Partnership Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Daerah Aliran Sungai Untuk Keberlanjutan Sungai Strategis Nasional Berdasar  Regulasi 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Daerah Aliran  Sungai. Model Collaboration 

Partnership dapat dilaksanakan dengan langkah pertama memfokuskan pada penguatsian 

koalisi warga yang peduli pada kelestaria DAS Brantas. Koalisi ini seyogyanya dibangun 

secara terintegrasi dari hulu, tengah dan hilir DAS Brantas. Kekuatan koalisi yang bersifat 

bottom up diharapkan dapat lebih efektif. Mengingat pengelolaan DAS Brantas selama ini 

yang bersifat top down dan birokratis tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, hal yang 

terpenting adalah menyiapkan warga yang cerdas (the smart citizen) dan peduli terhadap 

DAS sebagaimana disyaratkan dalam model Collabortion Partnership dalam Pengelolaan 

DAS Brantas ini. 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

 

1. Instrumen Utama Penelitian ini adalah Peneliti, karena penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti di kancah penelitian merupakan sebuah 

keharusan yang tidak dapat diwakilkan.  

2. Instrumen yang lain berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Wawancara berbentuk tidak terstruktur (unstructure interview). Peneliti melakukan 

wawancara secara bebas dan berkembang di lapang. Namun demikian, peneliti 

telah mempersiapkan rambu-rambu tentang hal-hal yang akan ditanyakan (guide 

interview). Adapun guide interview penelitian diantaranya  adalah sebagai berikut: 

a. Gambaran umum lembaga pemerintah, non pemerintah (NGO), dan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola DAS Brantas. 

b. Kinerja lembaga-tersebut dalam dalam pengelolaan DAS Brantas. 

c. Payung hukum (kebijakan) yang melandasi keinerja dan wewenang lembaga-

lembaga tersebut. 

d. Koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan DAS Brantas selama ini. 

e. Eksplorasi permasalahan DAS hulu, tengah, dan hilir selama ini. 

f. Apakah model pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Daerah Aliran Sungai  

(DAS) Brantas berbasis Collaboration Partnership. 

g. Pemahaman, sikap, dan perilaku stakeholder akan keberadaan DAS Brantas. 

h.  Faktor    Interest , oportunis,  konflik,   dan pemaknaan stakeholder. 

i. Dukungan    Politik , Komitmen ,    institusi,  Media. 

     Sebagai contoh  instrumen wawancara untuk Perusahaan Umum Jasa Tirta I 

(PJT I) sebagai berikut. 

 

INSTRUMEN WAWANCARA 

Instansi: Perum Jasa Tirta I (PJT I) 

a. Bagimana gambaran umum kelembagaan Perum Jasa Tirta I (PJT I) sebagai 

BUMN? 

b. Apakah tolok ukur DAS Brantas sebagai sungai strategis nasional dan 

bagaimana konsekuensi pengelolaannya? 

c. Cakupan wilayah dan (peta)  wilayah kerja PJT I? 
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d. Bagaimana struktur organisasi dan mekanisme kerja PJT I? 

e. Bagaimana relasi PJT 1 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah? 

f. Dengan lembaga apa saja PJT I telah bermitra dan dalam bentuk apa? 

g. Bagaimana kebijakan/program PJT I dalam pengelolaan DAS Brantas? 

h. Sejauh mana Ketercapaian program khususnya dal pengelolaan yang telah 

dikendalikan? 

i. Hambatan  dan kendala yang dihadapi dalam  dalam pengelolaan DAS Brantas? 

j. Bagaimana model pengendalian terhadap keberlanjutan DAS Brantas yang 

dilakukakan PJT I ? 

k. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (watershed management), berupa usaha-usaha 

konservasi sumberdaya air (penghijauan dan terasering), pengendalian erosi dan 

longsoran tanah, telah berjalan dengan baik? 

Guide interviewr/instrumen wawancara tersebut dapat berkembang di lapang 

sesuai dengan konteks, lembaga, key informan, dan subyek  dan situasi di lapang. 

Beberapa foto wawancara, observasi, dan  dokumentasi peneliti dengan subyek 

tampak pada gambar sebagai berikut. 
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 Foto Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi 
 

 

Pengajuan Ijin Penelitian ke Kesbang 
Linmas Kota Malang 

 

Wawancara dengan Direktur LSM 
Lingkungan PUSAKA Batu 

 

Wawancara dengan Kabag Tata Ruang 
Bappeda Kota Malang 

 

Wawancara dengan Staf Sekretarian DPRD 
Kota Malang 

Peneliti (tengah) di depan Badan 
Lingkungan Hidup 

 

 Observasi, Peneliti dan Direktur Pusaka di 
Kebun Bibit 
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Dokumen Kerusakan DAS Brantas bagian hulu (BLH Jatim, 2011) 

 

Penebangan Pohon di Hutan DAS Brantas 

bagian Hulu 

Pengrusakan Tebing Sungai Brantas 
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Observasi: Sempadan Sungai Brantas  Observasi: Bangunan di Sempadan Sungai 

Brantas 

 

Peneliti di depan Perum Jasa Tirta I (PJT 1) Wawancara dengan bagian data PJT I 



 

105 
 

Wawancara dengan Bag. Konservasi PJT I Wawancara dengan Bag. Kepegawaian  
Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 
(BBWS) Surabaya 

  
 

 

Lampiran 2. Personalia Tenaga 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 

15 Bertanggung Jawab 
berlangsungnya 
penelitian, turun lapang 
penyusunan  konsep 
dan proposal – laporan, 
analisis perspektif 
politik 

2 Dr. Sulardi, SH., M.Si./ 
0012076402 

FH UMM Ilmu Hukum/ 
Hukum Tata 
Negara 

10 Perijinan, membangun 
jaringan, turun lapang 
penyusunan laporan 
perspektif hukum.

4 Ir. Sunarto, MT. DS, 
M.Si./003126202 

FT UMM Teknik/ 
Teknik 
Lingkungan 

10 Observasi fisik dan 
Analisis hasil secara 
teknis dari perspektif 
teknis lingkungan
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Lampiran 2.1. 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  Ketua Jurusan 
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
/Disertasi  

Pengaruh 
Kepemimpinan, 
Struktur Tugas, dan 
Peran terhadap 
Efektivitas Organisasi 
Karang Taruna di 
Kotamadya Daerah 
Tingkat II Pekalongan 

Implementasi 
Kebijakan 
Pembangunan 
Keluarga Kecil 
Bahagia dan 
Sejahtera (KKBS) 
dalam Perspektif 
Hegemoni Negara 
atas Masyarakat 

Implementasi 
Kebijakan Tata 
Ruang Kota dalam 
Penyediaan dan 
Pengelolaan 
Ruang Terbuka 
Hijau Publik 
(Studi Kasus Kota 
Malang) 
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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 2008 Pemahaman Multikulturalisme 

Masyarakat dalam Pengelolaan 
Konflik Sosial dan Politik (Studi 
Pada Masyarakat Multi Etnik di 
Kota Malang). 

UMM 6 

2 2009 Model Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau Publik Berbasis 
Demokratisasi Peran Aktor Sebagai 
Upaya Mewujudkan Kota 
Berkelanjutan di Malang 

DIKTI: Hibah 
Bersaing 

42,5 

3 2010 Model Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau Publik Berbasis 
Demokratisasi Peran Aktor Sebagai 
Upaya Mewujudkan Kota 
Berkelanjutan di Malang 

DIKTI: Hibah 
Bersaing 

33 

4 2011 Model Pengelolaan Kali Brantas 
Berbasis  Collaboration 
Partnership sebagai Upaya 
Mewujudkan  Feasibility Life di 
Kota Malang   

UMM 6 

5 2011 Elaborasi Model Citizen Control 
dalam Politik Tata Ruang Kota 
Malang 

DIKTI: 
Fundamental 

37 

6 2012 Elaborasi Model Citizen Control 
dalam Politik Tata Ruang Kota 
Malang 

DIKTI: 
Fundamental 

32,5 

7 2012 Pelaksanaan Otonomi Desa 
Berbasis  Kearifan Lokal di Desa 
Gading Kulon Princi Kabupaten 
Malang 

UMM 6 

8 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 
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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 No. 23 Tahun 2002 
 

UMM 7,5 

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 

 
 
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 
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3 Seminar Nasional 
“Peluang dan 
Tantangan Pemekaran 
Wilayah Pulau 
Sumbawa” 

Peran Elit dan Massa Dalam 
Kebijakan Pemekaran Wilayah 
 

1 Mei 2010, 
Dompu NTB 

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 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 International 
Conference on Public 
Organization 
(ICONPO) 

Citizen Control Based on 
Competency: Collaboration on 
Structur and Culures Toward 
Urban Spatial Politics 

Bali 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, 
Kontributor (kontributor) 

195 2010 UMM Press 

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 

 
H. Pengalaman Perolehan HKiDalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
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Biodata Anggota Peneliti 1 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama  Dr. Sulardi, SH., M.Si             
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 Daerah II 
Kota Magelang 

Profil Prostitusi 
Jalanan Di Kota 
Pasuruan 

Rekonstruksi 
Sistem 
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. 
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C. Pengalaman Penelitian  
No. Tahun Judul Sumber Jumlah ( 

Rupiah ) 
1 2007 Rekonstruksi Dewan Perwakilan 

Daerah dalam Rangka Penguatan 
Penguatan Lembaga Legislatif 
Bikameral 

DPP UMM 3.000.000 

2. 2007 Penelitian Tentang Putusan Hakim 
PT Jawa Timur. 

Komisi 
Yudisial 

40.000.000 

3. 2008 Dinamika Politik Hukum Pemilihan 
Kepala Daerah 

DPP UMM 3.000.000 

4. 2009 Penelitian  Tentang Putusan Hakim Komisi 
Pemberantasan 
Korups 

14.000.000 

5. 2010 Penelitian Tentang Putusan Hakim 
No 77/Pid B/PN/Wonosobo  

Komisi 
Yudisial 

 

6. 2011 Penelitian Tentang  “Mencari 
Hakim Berintegritas Untuk 
Reformasi Peradilan.” 

Komisi 
Yudisial  

90.000.000 

 
 
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 Sputar 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  

FH.UMM 500.000 
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dengan Tema “  Keadilan di 
Masyarakat  ”  di Radio Tidar Sakti 
Batu  ,  pada tanggal  16 Januari  
2010 

 
 
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 

Volume 1 Nomor 
2Tahun 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 

Volume 4 Nomor 
2/2007 

Jurnal Mahkamah 
Konstitusi, 
Mahkamah 
Konstitusi 

3. Memahami UUD 1945 dalam 
Realita Ketatanegaraan Indonesia. 

Volime 15 Nomor 1, 
2007 

Jurnal Ilmu Hukum 
Legality 

4. Dinamika Demokratisasi dalam 
Pemilukada dan Dilema Calon 
Perseorangan . 

Volume 1 Nomor 1 
tahun 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 

Volume 3 Nomor2 
/2009 

Jurnal Transisi 

6. Penguatan Budaya nasional dalam 
Situasi Krisis Budaya 

Vol 2 Nomor 1/2009 Bestari, UMM 

7. Presidensiil dalam  Sistem Multi 
Partai 

Vol 3, Nomor 2/2010 Jurnal Konstitusi, 
FH UMM 

8. Mewujudkan Cheks and Balances 
dalam Penyusunan Undang-
Undang 

Jilid 42 No. 2, April 
2013 

Masalah-Masalah 
Hukum 

 
F. Pengalaman Mennyampaikan 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 2001, FH 
Universitas 
Sugijaparanoto 
Semarang 

2. Seminar Internasional Exploring 
Indonesian  Legal 

14 Dresember 2008. 
MIAS, Australia 
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and Political Structur 
To Reduce 
Corruption. 

Selatan  , Adelaide 
Australia 

3 Expet Meeting Kajian Terhadap  
Amandemen UUD 
1945 

18-19 Nov 2009, 
KHN. Jakarta. 

4. Seminar Nasional dan Refleksi 
Alkhir Tahun  

Sistem Presidensiil 
dan Sistem Multi 
Partai 

27-29 Desember 20. 
Jember Jawa Timur 

5. Expert Meeting Hubungan 
Kewenangan Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kerpala Daerah 

15 April 2011, 
Fakultas Hukum , 
Universitas 
Brawijaya 

6. Sosialisasi pada Badan Karantina 
Departemen Pertanian 

Pemahaman Hukum 
bagi Aparat Hukum 

9 Maret 2012. Batu 
Jawa Timur 

7. Seminar Refleksi Akhir Tahun  Politik, RUU Pemilu 
dan Penegakan 
Hukum. 

UMM 2013 

 
G. Penulisan dalam Penulisan Buku 
No Judul Buku Tahun  Jumlah Halaman  Penerbit 
1. Hukum Politik dan 

Kekuasaan 
2007 200 FH Unika 

Sogojapranata 
Semarang 

2. Reformasi Hukum 
Rekonstruksi 
Kedaulatan Rakyat dalam 
Membangun Demokrasi  

2009 195 Instran, 
Malang 

 
 
 
H. Pengalaman Memperoleh HKI 
 
No Judul/Tema Tahun Jenis Nomor 
1 -------- ----- ---- -- 
 
 
I. Pengalaman Dalam Perumusan Kebijakan 
No Judul Tahun Tempat Respon 
1 --------------------------------- ----------------- -------------- --------- 
 
J. Jenis Penghargaan yang Pernah diperoleh 
No Jenis Penghargaan Institusi Pember 

Penghargaan 
Tahun 
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Biodata Anggota Peneliti 2 

I. 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 

 
J. 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 
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K. 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 

 
L. 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 

 
M. 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 Lingkungan 
Tropis 
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N. 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 

Energi Alternatif 
“Potensi Kekayaan 
Alam Indonesia 
Sebagai Sumber 
Energi Alternatif” 

Landfill Methane Gas as a 
Renewable Energy for Power Plant 

Polinema Malang, 
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 Nasional VIII 
– ITS “Teknologi 
Lingkungan Untuk 
Mengatasi 

Pendekatan daur hidup untuk 
menaksir jejak karbon pengolahan 
sampah di TPS gadang malang 

Jurusan Teknik 
Lingkungan 
Institut Teknologi 
Sepuluh 
November (ITS), 
22 Juni 2011 



 

119 
 

Permasalahan 
Lingkungan di Negara 
Tropis” 

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 Internasional 
APLAS Bali 2012 

The Role of Waste Processing on 

The Reducing of Carbon Footprint 

of Waste Management in Malang 

Sanur Bali, 8 – 11 
Oktober 2012 

10 Talkshow Televisi 
ATV Malang 

Pengelolaan Sampah di Kota 

Malang 

Batu, 1 April 2013 

11 Seminar Nasional 
Pengelolaan SDA dan 
Lingkungan 

Pengolahan Sampah di TPS 

Tlogomas Malang Untuk 

Mereduksi Jejak Karbon 

PSIL Undip 
Semarang, 27 
Agustus 2013 

 
O. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Jumlah 
Halaman 

Tahun Penerbit 

1 Pengelolaan Sampah 
(Diktat Kuliah) 

420 2008 CEERD UMM 

 
P. Pengalaman Perolehan HKiDalam 5 – 10 Tahun Terakhir 

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

Q. 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 
     

 
R. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 

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

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata  
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesediaan Mitra/Stakeholders  untuk Melakukan 
Kerjasama dan Pemanfaatan Hasil   Penelitian  
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Lampiran 4. 1. Publikasi 1 

 
Artikel Seminar Internasional: 

“Citizen Control Based on Competency: Collaboration on Structures and Cultures Toward 
Urban Spatial Politics”. 
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126 
 



 

127 
 

 
 



 

128 
 



 

129 
 



 

130 
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Lampiran 4.2.  Publikasi 2  
 

NASKAH JURNAL “MASLAH-MASALAH HUKUM” TERAKREDITASI NASIONAL 
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Rekonstruksi   Model   Partnership Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Daerah Aliran 
Sungai Untuk Keberlanjutan Sungai Strategis Nasional Berdasar  Regulasi Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau dan Daerah Aliran  Sungai    
( Studi di DAS  Brantas Jawa Timur) 

 

Oleh  

Tri Sulistyaningsih 
Sulardi 
Sunarto 

 

ABSTRAK 

 Ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting untuk menanggulangi dampak 
perubahan iklim dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan 
untuk menyusun model collaboration patnership (CP) pengelolaan ruang terbuka hujau  
publik (RTH) Daerah Aliran sungai (DAS) Brantas untuk keberlanjutan sungai strategi 
nasional. Faktor yang dikaji meliputi kelembagaan dan relasi pemerintah, swasta, dan 
warga yang meliputi: fungsi kontrol, koordinasi/keterpaduan, konsensus, peran serta 
masyarakat, dan hubungan antar wilayah administrasi pemerintahan. Hasil yang 
diharapkan berupa: 1) karakteristik relasi pemerintah, swasta, dan masyarakat berbasis CP; 
2) pola sikap pemerintah, swasta, dan warga terhadap CP; 3) pola keterpaduan antar 
wilayah administratif  pemerintahan CP; 4) Rumusan Model CP pengelolaan RTH-DAS 
Brantas  
 Penentuan objek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu  di Jawa Timur 
dengan mengambil beberapa kota/kabupaten yaitu: Kota dan Kabupaten Malang, Kota 
Batu, Kabupaten Jember dan Probolinggo. Penentuan objek penelitian tersebut 
mempertimbangkan karakteristik kekritisan kota/kabupaten yang dilalui DAS Brantas. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis Data yang diperlukan adalah data 
primer dan sekunder. Subyek penelitian diantaranya adalah pemerintah kota/kabupaten, 
swasta  dan warga masyarakat, Dinas PU Pengairan dan Perusahaan Umum Jasa Tirta, 
Balai Besar DAS dan warga. Sedangkan yang menjadi informan pemerintah  yakni Ketua 
Bappeko,  Ketua Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, masyarakat sebagai 
key informan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti. 
Subyek penelitian/key informan dapat berkembang disesuaikan dengan kebutuhan di 
lapang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi,  
Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara diskripsi 
kualitatif.  
  
A. Pendahuluan  

Sungai Brantas sejak tahun 2006 telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui PP 

42/2008 tentang pengelolaan sumberdaya air menjadi sungai startegis nasional. Namun 

masyarakat  sering kali beranggapan bahwa sumberdaya air menjadi sebuah 

komoditas/barang ekonomi yang harus dieksploitasi. Eksploitasi terhadap sumberdaya air 

yang berlebihan mengangkibatkan rusaknya kawasan konservasi di daerah Hulu. 
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Indikasi kerusakan DAS Brantas diantaranya yaitu  menyusutnya jumlah mata air 

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

Arjuno-Welirang, G Kelud, G. Kawi, dan G. Wilis. 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.     Matinya mata air akibat 

berkurangnya kawasan resapan air akibat dari alih fungsi hutan lindung menjadi lahan 

produksi (pertanian tanaman semusim) sejak akhir tahun 1990’an.    Tahun 2007 jumlah 

mata air di kawasan Kota Batu berjumlah 170 mata air, menurun menjadi 111 mata air 

pada 2008.    Pada tahun 2009 jumlah mata air tinggal 46 titik.  

16 kota/kabupaten selama ini memanfaatkan air Kali Brantas sebagai bahan baku 

air minum sebesar 14,4 m3/det pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 24,1 m3/det pada 

tahun 2020. Apabila tidak ada perbaikan pengelolaan Brantas yang baik pada tahun 2020 

Jawa Timur akan   mengalami defisit air, karena suplai Brantas yang mencapai 39,62 

m3/det tidak akan bisa memenuhi kebutuhan air pada tahun 2020 yang mencapai 43,12 

m3/det (Perum Jasa Tirta 1 Malang, 2010).  

Beberapa daerah di sepanjang DAS Brantas juga sering mengalami kebanjiran 

meliputi Kota Pasuran, Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Selain itu, beberapa aliran 

sungai yang bersumber dari pegunungan; Kab Probolinggo (Gunung Bromo), Kab 

Lumajang (Gunung Semeru) maupun wilayah Tapal Kuda lainnya; Jember dan Situbondo 

juga sering mengalami banjir ketika curah hujan tinggi. Buruknya kondisi lingkungan 

pegunungan dan pendangkalan muara sungai diduga menjadi penyebab terjadinya banjir di 

DAS Brantas (Berita Jatim, 2012). 

Dengan demikian perwujudan fungsi ekologis DAS Brantas sekaligus penerapan 

Model CP penting disadari dan dijalankan oleh stakeholder dengan melibatkan pemerintah,  

masyarakat dan swasta. Model CP merpakan konsep pengolaan RTH DAS yang 

melibatkan lebih dari satu sub sektor secara terpadu. Jika konsep CP dapat dijalankan dari 

hulu hingga hilir, maka secara konseptual akan mewujudkan kelestarian RTH-DAS dan 

keberlanjutan sungai strategis nasional  serta pada gilirannya akan menangkal perubahan 

iklim dan mempertahankan keanekaragaman hayati.  

 

 Untuk memfokuskan kajian dalam penulisan ini, maka masalah masalah yang akan 

dijawab dalam makalah ini dibatasi, yaitu; 1.Bagaimana relasi kelembagaan stakeholder  
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dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas ? 2. Apakah pengelolaan RTH-DAS telah mengarah 

pada konsep Collaboration Partnership? 3. Bagaimana formulasi pengembangan Model 

Collaboration Partnership dalam pengelolaan DAS Brantas untuk mewujudkan 

keberlanjutan sungai  DAS Brantas. 

 

B. Studi Kepustakaan  

 

1. Collaboration Partnership (CP) dan Pentingnya DAS Brantas Berkelanjutan 

Collaboration Partnership (CP) pada esensinya adalah kerja sama dari berbagai 

pihak, baik sektor individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan 

adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau 

organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.   

Prinsip-prinsip kemitraan adalah: 1) persamaan atau equality;  2) keterrbukaan atau 

transparency; dan 3) saling menguntungkan atau mutual benefit Notoatmodjo (2003). Hal 

senada dikemukakan oleh Dirjen PHPA (1998) bahwa Dalam pengembangan kerjasama 

kemitraan diperlukan suatu pemahaman dan pengembangan atas unsur-unsur penting 

antara lain berupa: a) persamaan persepsi terhadap tujuan bersama, b) kepercayaan,  c) 

saling menghormati, d) keterbukaan,  e) kesetaraan, dan f) kerelaan. 

Model Collaboration Partnership (CP) dapat menciptakan pola relasi sinergi 

diantara para aktor. Model ini mengandung unsur-unsur pengembangan potensi yang 

apabila dikembangkan secara optimal akan mampu mengatasi persoalan keterpurukan 

pengelolaan RTH-DAS Brantas. Pengembangan model CP dalam pengelolaan RTH-DAS 

Brantas dapat diterapkan mulai dari hulu hingga hilir. Pentingnya pengelolaan dihulu 

adalah: 1) ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting, karena mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS, yaitu dari segi fungsi tata air; 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 dalam 

bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sediment, serta material terlarut dalam 

system aliran air lainnya; 3) Ekosistem DAS hulu merupakan bagian penting, karena 

mempunyai fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS, yaitu dari segi fungsi tata 

air.  
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Beberapa hasil penelitian menunjukkan ada hubungan lurus dan nyata antara 

keberadaan hutan dengan jumlah titik sumber mata air. Berkurangnya hutan diikuti dengan 

berkurangnya jumlah titik mata air (Zaini, 2005).  Asdak (1995) menyatakan bahwa 

vegetasi hutan sangat berperan dalam daur hidrologi sebagai penahan air sebelum 

mencapai permukaan tanah untuk kemudian diserap dalam proses infiltrasi. Dengan 

demikian keberadaan hutan sangat vital dalam satu siklus hidrologi yang tergambar dalam 

kondisi tata air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu.  

 Konsep pengelolaan RTH-DAS berkelanjutan pada dasarnya mengacu pada 

konsep konsep pembangunan berkelanjutan. Konsepsi dunia tentang pembangunan 

berkelanjutan dimunculkan dalam laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan (Word Commision on Environment and Development Report, dalam Our 

Common Future. Menurut laporan komisi ini, pembangunan berkelanjutan diartikan 

sebagai pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa 

mengorbankan  kebutuhan generasi mendatang. Hadi (2005: 43-44) mengemukakan bahwa 

terdapat 4 (empat) prinsip dalam mencapai pembangunan yang harus dipenuhi meliputi: a) 

pemenuhan kebutuhan manusia (fulfillment of human needs), b. memelihara integritas 

ekologi (maintenance of ecological integrity), c. keadilan social (social equity), dan d. 

kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination) 

Adapun pengertian  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 (UU RI No. 26 tahun 2007). Pengertian 

ruang terbuka memeiliki arti berbeda tergantung perspektif yang digunakan. Ruang terbuka 

bisa menyangkut semua lansekap; elemen keran (hardscape yang meliputi: jalan, trotoar, 

dsb), taman dan ruang rekreasi di kawasan kota. Elemen-elemen ruang terbuka juga 

menyangkut lapangan hijau, ruang hijau kota, pohon-pohonan, pagar, tanam-tanaman, air, 

penerangan, paving, kios-kios, tempat-tempat sampah, air minum, sculpture, jam, dsb. 

Secara keseluruhan elemen-elemen tersebut harus dipertimbangkan untuk mencapai 

kenyamanan dalam perancangan kota. Ruang terbuka merupakan merupakan elemen yang 

sangat esensial dalam perancangan kota (Darmawan, 2003: 18) 

Hutan merupakan salah satu RTH yang diantaranya terdapat di hulu sungai dan 

DAS. Hutan mempunyai fungsi menyerap air melalui proses fotosintesa dan 

menyimpannya dalam perakaran dalam tanah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan 
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adanya hubungan yang lurus dan nyata antara keberadaan hutan dengan jumlah titik 

sumber mata air. Berkurangnya hutan diikuti dengan berkurangnya jumlah titik mata air 

(Zaini, 2005). Menurut Asdak (1995) vegetasi hutan sangat berperan dalam daur hidrologi 

sebagai penahan air sebelum mencapai permukaan tanah untuk kemudian diserap dalam 

proses infiltrasi. Dengan demikian keberadaan hutan sangat krusial dalam satu siklus 

hidrologi yang tergambar dalam kondisi tata air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap seluruh bagian DAS yaitu dari segi fungsi tata air. Sehingga 

aktivitas perubahan tata guna lahan yang dilaksanakan di daerah hulu DAS tidak hanya 

akan berpengaruh dimana kegiatan tersebut berlangsung (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 (Asdak, 1995). 

  Pengembangan model CP pada hakekatnya mengacu pada relasi sinergi pemerintah 

dan warga masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan warga masyarakat merupakan 

merupakan unsur-unsur yang penting dalam penyelenggaraan good governance (UNDP). 

Pemerintah atau negara merupakan institusi yang memiliki tugas yang penting yakni 

mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable development) yaitu 

diantaranya melindungi lingkungan, memelihara harmonisasi sosial dan menjaga stabilitas 

ekonomi (Widodo).  

 

2. Studi yang sudah dilakukan  

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan persoalan tema model CP telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu maupun peneliti, namun masih banyak ruang kosong 

yang masih harus diisi. Beberapa pertanyaan terkait dengan pengembangan konsep  CP 

belum dapat terjawab secara mendalam pada penelitian terdahulu. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebabagi berikut. 

Sulistyaningsih (2003) mengkaji tentang dampak pilihan model pembangunan di 

Kota Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilihan kebijakan pemerintah 

tidak berpihak pada pulik. Pilihan kebijakan pemerintah mengarah pada pragmatisme dan 

kapitalisme. Menjamurnya pusat perbelanjaan dan beralihnya fungsi lahan hijau 

mengindikasikan pilihan kebijakan yang tidak berpihak pada publik.  Pilihan kebijakan 
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pembangunan Kota Malang lebih mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi dan 

kurang memberikan perhatian pada pembangunan lingkungan termasuk keberadaan RTHP. 

Penelitian Sumarmi (2006) yang berjudul ”Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemukiman di Kota Malang. Meskipun penelitian ini 

tidak secara langsung menunjuk pada konsep CP, namun pada hakekatnya konteks 

partisipasi yang diteliti mengarah pada CP. Tujuan penelitian tersebut diantaranya adalah 

untuk 1) mengetahui partisipasi masyarakat tentang ruang terbuka hijau pemukiman; 2) 

pengaruh  partisipasi; 3) pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap partisipasi 

masyarakat. Dengan pendekatan kuantitatif dia menyimpulkan masih rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau pemikiman masih rendah. 

 Penelitian lain dilakukan oleh Muluk (2007). Dalam penelitiannya yang berjudul  

”Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berfikir 

Sistem”, ia meneliti partisipasi warga dalam proses pembangunan kota secara makro. 

Penelitian ini mengungkap adanya faktor-faktor yang dominan yang dapat diposisikan 

sebagai pengungkit perubahan partisipasi publik. Untuk mengetahui faktor pengungkit 

tersebut ia menggunakan program sistem dinamik sebagai sebuah pemodelan yang 

menggunakan perangkat komputer.  

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti, Sulistyaningsih 

pada tahun 2008 dengan judul ”Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota dalam 

Penyediaan Ruang Terbuka Kota di Kota Malang”. Penelitian ini berusaha mengungkap 

bagaimana sebuah kebijakan tata ruang kota diimplentasikan. Dengan menggunanakan 

pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam implementati 

kebijakan tata ruang kota sangat dipengaruhi oleh cara pandang pemerintah yang top down 

dan dominatif. Pemerintah Kota Malang masih menggunakan paradigma lama yang sangat 

teknokratik dalam kebijakan tata ruang kota. Instrumen kebijakan pengelolaan RTHPb 

meliputi 1) instrumen regulasi, 2) kepemilikan lahan/RTHPb, dan 3) insentif dan 

disinsentif. Regulasi mengenai RTH telah diatur dari pemerintah pusat sampai dengan 

pemerintah daerah. Instrumen regulasi telah cukup memayungi keberadaan RTHPb.. 

Kepemilikan RTHPb relative sedikit disbanding jumalah luas lahan di Malang. Insentif dan 

disinsentif  juga belum dapat dilaksanakan secara efektif.  

Selanjutnya, Sulistyaningsih pada tahun  2009 melakukan penelitian Model 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berbasis Demokratisasi Peran Aktor Sebagai 
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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. Keterlibatan 

warga bersifat semu. Arnstein (1971) menyebut keterlibatan semu ini sebagai partisipasi 

manipulatif.  

Penelitian Sulistyaningsih 2011 tentang Elaborasi Model Citizen Control dalam 

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

dari proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan tata ruang kota. Hasil yang 

mencolok menunjukkan bahwa pada tataran politik tata ruang warga masyarakat cenderung 

bersikap pasif. Penentuan pemanfaatan ruang telah di tentukan oleh pemerintah. Beberapa 

kasus menunjukkan bahwa warga baru dilibatkan ketika terjadi resistensi terhadap 

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai (alih fungsi lahan). Kurangnya kontrol warga ditandai 

dengan penyimpangan atau deviasi pemanfaatan lahan untuk beberapa kasus mencapai 60 

sampai dengan 100 persen, dan RTH kota Malang saat ini hanya tersisa 2,8% (Walhi 

Jatim, 2007)  

Penelitian ini dilanjutkan pada tahun 2012 dengan memperdalam model citizen 

control dalam Pengelolaan tata. Hasil sementara menunjukkan bahwa  tata ruang sarat 

dengan politisasi kepemtingan. Pada tahap formulasi kebijakan,  warga ikut  terlibat. 

Keterlibatan warga dalam bentuk  memberikan masukan diantaranya terkait  citizen contol 

dengan alih fungsi. Namun, pada gilirannya kata putus adalah tetap ditangan  pemerintah. 

Mekanisme citizen control belum terbentuk secara sistematis. Warga melakukan kontrol di 

luar struktur. Akibatnya kontrol dari warga seringkali kurang mendapat respon dari 

pemerintah. 

C  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga diharapkan akan 

diperoleh data yang mendalam, kaya informasi, dan kaya makna. Di samping itu peneliti 

berharap dapat menggali pengetahuan yang tersembunyi (tacit knowledge) (Islamy, 2004) 

Penelitian ini diawali dengan kegiatan lapang, yaitu dengan melakukan observasi 

langsung tentang relasi  aktor pemerintah, swasta dan warga (PSW) yang dilihat dari 

kelembagaan, fungsi kontrol, koordinasi dan keterpaduan, dan peran serta masyarakat. 

Selanjutnya akan dilakukan wawancara mendalam (indept interview) termasuk dengan 
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informan dan focus group discussion (FGD). Hasilnya digunakan sebagai bahan dalam 

merumuskan model dan untuk menentukan materi pelatihan dalam uji coba model. 

 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer meliputi variabel-variabel pengembangan peran aktor pemerintah, swasta, dan 

warga dengan fokus pada pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku aktor terhadap 

penglolaan ruang terbuka publik dan pola hubungan antar aktor.  

Adapun data sekunder diperoleh dari data-data dokumentasi yang diperoleh dari 

instansi-instansi terkait yakni Pemerintah kota Malang, badan dan dinas terkait, DPRD 

Kota Malang, dan LSM yang peduli terhadap pengembangan aktor dalam pengelolaan 

lingkungan kota. 

 

 2. Responden dan pengumpulan data 

Responden dalam penelitian ini adalah semua aktor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan penggelolaan  RTH-DAS Brantas dan key informan.  Penentuan 

informan dilakukan secara porpusive dengan kriteria pemerintah, swasta, dan warga yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan RTH-DAS Brantas. Selanjutya pengambilan informan 

dilakukan dengan teknik snowball.  

Pengumpulan data yang lain dilakukan dengan cara observasi. Data yang 

diharapkan dari hasil observasi ini adalah, sikap dan perilaku pejabat yang terlibat dalam 

pengelolaan ruang terbuka tersebut. Dengan observasi, peneliti berusaha mencocokkan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam maupun dokumentasi dengan perilaku 

yang senyatanya. Disamping itu digunakan pula teknik FGD. 

3. Analisis Data  

Teknik analisa data digunakan model interaction. Data pada dasarnya telah 

dinanalisis sejak data tersebut terkumpul, bahkan pada saat pengumpulan data. Metode 

interaksi ini pada dasarnya meliputi: (1) Reduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi dari yang ada dalam field note; (2) Display data yang 

merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan; dan (3) Conclution drawing yaitu penggambaran kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1984). 



 

144 
 

Karena model analisa yang digunakan adalah model interaktif, maka tidak menutup 

kemungkinan peneliti akan melakukan pengulangan dalam penggalian data. Dalam arti jika 

informasi yang didapatkan belum jenuh, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data 

kembali, untuk kemudian dianalisa sesuai dengan tahap analisa selanjutnya. 

D. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapang (observasi), wawancara, dan data 

dokumentasi (data sekunder) yang dilakukan oleh peneliti selama proses pengumpulan 

data, dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelusuran tentang: 1) Relasi Kelembagaan  

Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai (Das) Brantas; 2) Arah Pengelolaan  Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Brantas; 3) Pengembangan Model Collaboration Partnership 

1. Gambaran Umum dan Permasalahan DAS Brantas 

DAS Brantas terletak di wilayah Jawa Timur,  mempunyai panjang 320 km dan 

memiliki DAS seluas 12.000 km2, mencakup kurang lebih 25 % luas wilayah Provinsi 

Jawa Timur. Beberapa Kota Kabupaten yang dilalui diantaranya Batu, Malang, Blitar, 

Tulung Agung dan terakhir Surabaya. Posisi DAS Brantas berada  pada 110°30′ BT sampai 

112°55′ BT dan 7°01′ LS samp ai 8°15′ LS. Itu berarti sekitar lebih seperempat luas dari 

Provinsi Jawa Timur. Nilai strategis DAS untuk wilayah Jawa Timur, sebagaimana 

pernyataan Parianom, Direktur Eksekutif  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusaka:  

“bagi saya DAS Brantas patut diperhatikan, karena dalam konteks Jawa Timur, 
sekalipun DAS BRANTAS itu masuk wilayah strategis nasional tapi bagi saya 
strategis Jawa Timur karena Brantas itu hanya ada di Jawa Timur. DAS Brantas  
mengalir di 12 kabupaten/kota jawa timur, mulai dari Batu sampai Surabaya. 
Secara garis besar DAS mengalir dari Batu, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, 
Jombang, dan terakhir di Surabaya” (Wawancara, 21/9/13).  

 Meskipun berlokasi di Jawa Timur, DAS Brantas tidak hanya memiliki nilai 

strategis bagi wilayah Jawa Timur namun dia juga merupakan sungai strategis nasional. 

Berdasar PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, DAS Brantas menjadi sungai 

strategis nasional.   

Beberapa faktor yang berpengaruh atas keberlajutan DAS Brantas adalah jumlah 

penduduk. Asumsi kepadatan penduduk terhadap kelestarian DAS adalah, semakin 

banyaknya penduduk yang mengeksploitasi penyangga DAS seperti pengrusakan atau 

pembalakan hutan seperti di daerah hulu di Batu dan penambangan pasir seperti yang 
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banyak terjadi di Kediri.  Semakin bertambah jumlah penduduk akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap degradasi DAS Brantas.  

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. Akibatnya, fungsi resapan air lahan 

tersebut hilang. 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. Di bagian hilir, ketika Kali Brantas pecah di Mojokerto 

menjadi Kali Porong dan Kali Surabaya,  Di bagian ini, air sungai bercampur dengan 

berbagai limbah dari industri dan pemukiman yang tumbuh di daerah aliran sungai.  

Keberadaan wilayah DAS mengalami deviasi pemanfaatan lahan yang cukup 

signifikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari jumlah dan kepadatan penduduk. Hasil 

wawancara dengan Parianom menunjukkan bahwa terdapat perubahan fungsi hutan 

menjadi lahan untuk penanaman sayur. Sementara tanaman sayur merupakan penyumbang 

erosi terbesar. Berikut pernyataannya: 

“Masyarakat di sini jarang yang dapat diajak berfikir idealis untuk memikirkan 
keselamatan hulu Brantas. Saya dan teman-teman telah sering melakukan konversi 
penanaman pohon di hutan yang telah mulai gundul. Namun, seringkali dicabuti 
oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengganti tanaman 
konversi dengan tanaman sayuran. Saya dapat memahami, masyarakat sekitar hutan 
memerlukan penghasilan yang cepat untuk hidupnya sehari-hari. Menanam sayur 
adalah pilihan pragmatis warga. Namun di sisi lain terjadi pengrusakan hutan di 
Bagian Hulu Brantas yang sangat memprihatinkan” (wawancara dengan Parianom 
21/9). 

Penggunaan     lahan    di  wilayah DAS Brantas sangat bervariasi yaitu terdiri dari 

hutan alami, hutan campuran, hutan produksi,  hutan reboisasi, sawah, sayuran, semak dan 

lainnya. Idealnya penggunaan lahan di wilayah DAS brantas lebih didominasi hutan atau 

Ruang Terbuka Hijau. Namun pada kenyataannya  banyak dimanfaatkan untuk hal lain. 

Data penggunaan lahan di wilayah DAS brantas sebagaimana tergambar dalam tabel . 

 

            Tabel . Penggunaan Lahan di Wilayah DAS Brantas  
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No Penggunaan Lahan Luas (ha) % 

1 Hutan Alami   2569.88 14.8 

Hutan Campuran 46.24 0.3 

3 Hutan Produksi   469.31 2.7 

4 Hutan Reboisasi   821.54 4.7 

5 Lahan Terbuka   1161.31 6.7 

6 Pemukiman     1226.17 7.1 

7 Perkebunan 2220.5 12.8 

8 Sawah 
 

652.77 3.8 

9 Sawah/Sayuran  
   

1877.24 10.8 

10 Sayuran   
   

105.81 0.6 

11 Semak    
   

3024.38 17.4 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur 2011 
 
Keberadaan hutan di DAS Brantas terutama di bagian hulu merupakan sebuah 

keharusan. Namun karena berbagai alasan alih fungsi hutan di DAS marak dilakukan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika bagian hulu DAS Brantas 

terselamatkan besar kemungkinan bagian hilir dan tengah juga terselamatkan. Karena di 

bagian hulu itulah keberadaan RTH/hutan  menjadi sangat penting. Dia berfungsi tidak saja 

sebagai penyimpan air, dan mengalirkannya ke daerah yang lebih bawah, namun dia juga 

sebagai penjaga erosi, karena kemampuan akarnya menahan longsornya tanag 

pegunungan.  Fakta jumlah hutan di DAS Brantas kurang,  baik di bagian hulu, tengah, 

maupun hilir. Di sisi lain, di luar kawasan hutan namun masih sebagai kawasan 

pengelolaan DAS juga mengalami kerusakan yang cukup berarti. Lahan seluas 207.641 

hektar mengalami krisis. Dengan demikian keadaan DAS brantas sangat memprihatinkan.  

Kerusakan yang dialami DAS Brantas bukan saja melanda di bagian inti, namun di wilayah 

lainpun yang masih dalam pengelolaan DAS juga mengalami krisisi. Lahan kritis tersebut 

diantaranya di Sub DAS Ambang, Sub Das Konto, Sub DAAAS Barek dan Lesti. 
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 Kerusakan  lahan  atau lahan Kritis dan sangat kritis di hulu DAS Brantas yang 

terletak di wilayah Batu Lahan di Kota Batu sebagai DAS Brantas bagian hulu 

menunjukkan angka yang sangat parah yakni sebesar 51,76 persen. Dengan kata lain lebih 

dari separoh bagian hulu Brantas sudah rusak. 

   Luas lahan kritis di kawasan hulu Sub DAS Brantas Hulu dapat dijadikan 

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

sosial. Gambar 3 menunjukkan bentangan lahan kritis di hulu DAS Brantas. Tampakdalam 

Gambar tersebut kondosi gunung yang nyaris gundul, tanpa hutan. Kondisi hutan yang 

semacam ini  tentu akan berdampak pada menyebabkan terjadinya bencana banjir 

 

      Gambar 7,  Lahan kritis di hulu DAS Brantas 
      Sumber: Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur. 2011 
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    Gambar 8. Penebangan Hutan                   Gambar 5.4  Rumah penduduk di pinggir  
    Sumber: Dok Penelitian                              Sungai Brantas 
                                                                         Sumber: Dok. Penelitian                           
 
      

2    Kelembagaan  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas 

 Lembaga pengelola DAS Brantas hingga saat ini sudah cukup banyak yang terdiri 

dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Diantara lembaga pengelola DAS Brantas 

adalah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-

WS Brantas), Kelembagaan TKPSDA sebagaimana keputusan menteri Pekerjaan Umum. 

Lenbaga TKPSA ini memiliki keanggotaan  beberapa instutusi. Dari unsur pemerintah 

diantaranya terdiri dari: Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Perum Jasa Tirta I Malang 

Jawa Timur, Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur, Dinas Pengairan Kabupaten Malang, 

Dinas Prasarana Kabupaten Blitar, Dinas Pengairan Kab Kabupaten Kediri, Dinas Sumber 

Daya Air dan Energi Kota Batu, Dinas Pekerjaan Umum Mojokerto dan Badan 

Lingkungan Hidup Surabaya dan sebagainya. Khusus untuk pengelolaan sumber daya air 

di wilayah Sungai Brantas Provinsi Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum telah membuat 

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.248/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan 

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-WS 

Brantas). 

Keanggotaan dari TKPSA dari unsur Non Pemerintah diantaranya  Gabungan 

Himpunan Petani Pemakai Air (GHPPA) Sumber  Barokah Jombang, Induk Himpinan 

Petani Pemakai Air (IHIPPA) Tirto Agung Mojokerto,  GHIPPA Gotong Royong Blitar,  

GHIPPA Malang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPK Nganjuk, Ikatan Ahli 

Geoteknik Indonesia (IAGI) Jawa Timur dan sebagainya.  Lembaga lain dari unsur 

Lembaga seperti LSM Pusaka dan Ketua Umum Forum Mahasiswa Hukum Peduli 

Keadilan (Formah PK) dan lembaga keagamaan seperti dompet dhuafa. 
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Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 

proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menyangkut kepentingan banyak 

sektor dan daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi serta 

merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat akan dibentuk 

dalam sebuah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Keanggotaannya dari wakil 

pihak terkait, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Wadah koordinasi 

tersebut dapat dibentuk pada tingkat nasional dan provinsi.  

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan. Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai 

kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan para pemilik kepentingan (stakeholders) 

sumber daya air lainnya dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam merumuskan 

kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, serta mendorong peningkatan peran 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Pembentukan wadah koordinasi 

pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.04/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat 

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.   

Berbagai lembaga yang peduli DAS Brantas akhir-akhir ini mulai bermunculan, 

sebagaimana tergambar dalam tabel 8. Namun dalam realitas di lapang masing-masing 

lembaga bekerja secara parsial. Tidak adanya kerjasama yang baik diantara lembaga-

lembaga yang ada pada gilirannya akan melahirkan pengelolaan yang salah. Sebagaimana 

dikemukakan Harini bahwa pengelolaan yang salah terhadap hulu Brantas telah 

mengakibatkan berbagai kerusakan hutan.  Hutan-hutan di daerah sekitar DAS dan Sub 

DAS Brantas Hulu banyak yang gundul dan mengalami alih fungsi menjadi lahan 

pertanian, perumahan dan lainnya. Pada prinsipnya terdapat beberapa perubahan mendasar 

alih fungsi hutan yaitu: mulai turunnya jumlah hutan,  berkurangnya sumber mata air, 

tererosinya lapisan tanah yang subur, timbulnya longsor, pendangkalan sungai dan pada 

akhirnya membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis. Kekritisan lahan di Sub DAS 

Brantas Hulu ini sebagian besar terjadi di wilayah yang memiliki lereng curam dengan 

kemiringan berkisar 40-60% hingga >60% yang berada di pegunungan Anjasmoro, Arjuno, 

Panderman dan sebagian kecil Gunung Wukir (Harini, 2012). 
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Untuk menangani berbagai persolan DAS Brantas tersebut diperlukan sinergi para 

pihak. Aspek kelembagaan menjadi hal yang sangat penting untuk menangani berbagai 

permasalahan DAS Brantas tersebut. Penangan terhadap permasalahan besar seperti DAS 

Brantas ini tentu tidak dapat diselesaikan secara individu. Pada dasarnya kelembagaan 

yang mengelola DAS brantas dapat dipetakan ke dalam 3 (tiga) kategori yakni: instansi 

pemerintah,  masyarakat sipil, dan dunia usaha. Jika dicermati dari aspek kuantitas, jumlah 

lembaga  yang terlibat dalam pengelolaan DAS Brantas sudah cukup  banyak. Dari unsur 

pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga sektoral 

Ada beberapa aspek kelembagaan yang diduga sebagai penyebab ketidakberhasilan 

program pengelolaan lahan kritis DAS Brantas, antara lain: (1) lembaga-lembaga sektoral 

di daerah kurang terlibat dalam perencanaan; (2) lemahnya kinerja fungsi managemen 

rehabilitasi lahan kritis: (3) lemahnya fungsi koordinasi dalam pengelolaan lahan kritis; (4) 

tidak ada/ada program strategis tetapi tidak mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pengelolaan lahan kritis berbasis DAS; dan (5) kegiatan prioritas kurang/tidak 

efektif dalam mendukung program pengelolaan lahan kritis DAS Brantas.  

Relasi yang tidak harmonis diantara lembaga pemerintah, warga, dan penggiat 

lingkungan akan berdampak pada ketidakmampuan lembaga-lembaga tersebut untuk 

mempertahankan hutan DAS Brantas. Dalam operasional pengelolaan di lapangan, banyak 

ditemui gangguan terhadap kawasan hutan. Tentu saja berbagai gangguan tersebut akan 

berpengaruh terhadap fungsi kawasan hutan sebagai pengatur tata air. Secara umum 

bentuk-bentuk gangguan terhadap kawasan hutan dapat dikelompokkan menjadi 

perambahan kawasan hutan untuk menjadi lahan garapan, pengambilan hasil hutan secara 

illegal baik kayu maupun non kayu, penggembalaan liar dan kebakaran hutan.  

         Keterlibatan masyarakat untuk menyelamatkan DAS Brantas dari kerusakan, 

perambahan atau pencurian, di daerah hulu di Kota Batu juga terdapat kelompok petani 

yang peduli terhadap keberlanjutan DAS Brantas. Mereka tergabung dalam Komunitas 

Petani Penyelamat Daerah Aliran Sungai (KPPDAS) Brantas. Jumlah petani yang 

tergabung dalam lembaga KPPDAS sebanyak 41 petani. Mereka sangat mengakhawatirkan 

keberadaan hutan di hulu DAS Brantas. Menurut mereka pemerintah kurang serius dalam 

mengelola DAS Brantas. Sebagaimana pernyataan  Direktur Pusaka: 

”Hutan milik perhutani kurang dikelola secara optimal. Dilihat dari sisi penjagaan 

keamanan hutan saja sangat tidak serius. Bayangkan hutan hulu DAS Brantas yang 
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demikian demikian luas hanya dijaga oleh 2 orang polisi hutan (polhut). Ini kan 

sama saja dengan tidak dijaga” 

  

Salah satu Lembaga LSM yang peduli terhadap lingkungan adalah LSM Pusaka  

yang mengkonsentrasikan usahanya  dalam bidang sosial dan lingkungan dengan focus 

kegiaatan sebagai berikut.  

8. Melakukan usaha-usaha sosial, ekonomi, dan budaya yang strategis untuk 

pengangkatan taraf hidup, pelestarian alam dan budaya lokal. 

9. Melakukan kajian kritis konstruktif  terhadap problematika sosial dan lingkungan. 

10. Melakukan usaha advotatif  untuk pelestarian alam dan pemberdayaan ekonom 

masyarakat. 

11.  Pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan potensi lokal, 

12. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk usaha produktif dan pelestarian alam. 

13. Melakukan pemetaan dan pemantauan kondisi lingkungan dan dampmaknya  

terhadap kehidupan masyarakat 

14. Melakukan tindakan proaktif  terhadap penegakan hokum lingkungan. 

Aktivitas Pusaka dilakukan dengan pendejatan edukasi (social education dalam rangka 

penguatan langkah strategis untuk perlindungan ekologi, kritis, kontribti terhadap 

aktulaisasi pembangunan berwawasan lingkungan. Bentuk kegiatan meliputi: 

6. Reboisasi hutan 

7. Konservasi lahan dan sumber-sumber air 

8. Pengembangan dusun asri menuju desa lestai mandiei 

9. Pendidikan anak cinta lingkungan (SCIL) dan membudayakan siswa suka 

kelestarian alam SISKA) 

10. Berupaya mengintegraskankan prinsip. 

Sasaran kegiatan Pusaka dipusatkan di lahan kritis wilayah Kota Batu sebagai kawasan 

penyangga hulu Brantas melalui program 

5. Konservasi hutan, lahan, dan sumber air 

6. Pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. 

7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sinergis dengan penguatan konservasi. 

8. Kajian budaya dalam rangka reaaktualisasi keairfan lokal. 
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Salah satu wujud kerja sama kelembagaan dalam pengelolaan DAS Brantas adalah 

sebagaimana dilakukan oleh LSM Pusaka dengan Perum Jasa Tirta dan Dompet Dhuafa. 

Pusaka bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta I, sejak tahun 2007 telah melakukan 

kerjasama bukan hanya di bidang konservasi lahan, tetapi juga pembinaan pelaku usaha 

kecil lewat pemberian pinjaman lunak selama 2 tahun. Materi pendampingan meliputi 

kewirausahaan, administrasi pembukuan, dan kepedulian lingkungan. Tujuan program 

tersebut untuk menggugah kepedulian dunia usaha atas pentingnya konservasi hulu 

Brantas. Para mitra binaan Pusaka bersinergi dalam jejaring kemitraan ekologi. 

 

3. Pengembangan Model Collaboration Partnership 

Model Collaboration Partnership mengacu pada model Collaborative Forest 

Management is a dynamic approach to solve environmental, social, economic, and political 

issues among stakeholders including governments, concessionaires, communities, and 

national and international organizations. The conflict of interests makes the processes 

highly complex: Governments seek to generate revenues and employment opportunities 

from the natural resources industry; Concessionaires aim to maximize profits from timber 

extraction; Communities depend on forest resources for their livelihoods, employment, and 

cultural/spiritual enrichment; and NGOs are interested in the environmental protection.  

Effective Collaborative Forest Management will reduce such resource use conflicts 

between communities and timber companies, and consequently minimize overall 

management costs. By building good partnerships among stakeholders, TNC aims to create 

effective management tools, which may be used in Forest Management Units throughout 

Southeast Asia. 

Manajemen pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat merupakan sebuah 

pendekatan baru bagi para peneliti lingkungan hidup. Dalam manajemen pengelolaan lahan 

berbasis masyarakat ini, masyarakat diajak secara langsung mulai dari perencanaan, 

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaatnya. Pendekatan ini 

memungkinkan masyarakat dapat menghitung secara langsung dampak secara ekonomi 

dan lingkungan hidup (konservasi SDA). Dua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam 

melakukan kajian pengelolaan SDA dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. 
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Kindervatter (1970) dalam Harini, 2012 memberikan batasan pemberdayaan 

sebagai peningkatan pemahaman manusia untuk meningkatkan kedudukannya di 

masyarakat. Peningkatan kedudukan itu meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut:  

1) Akses, memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber-sumber daya dan 

sumber dana.  

2) Daya pengungkit, meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya.  

3) Pilihan-pilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai plihan.  

4) Status, meningkatkan citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas 

identitas budayanya.  

5) Kemampuan refleksi kritis, 97 menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi 

keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah.  

6) Legitimasi, ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan 

terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.  

7) Disiplin, menetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan untuk orang 

lain  

8) Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap hubungan 

dirinya dengan lingkungannya.  

Sebagaimana diketahui bahwa batas DAS dan batas administrasi pemerintahan 

tidak selalu kompatibel. Bentang alam yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, 

menjadi suatu wilayah interaksi dan saling mempengaruhi antar komoditas, barang dan 

jasa dari sumberdaya alam. Kegiatan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, pertanian 

dan lain-lain akan selalu memanfaatkan komoditas dari sumberdaya alam. Sementara itu 

pelestarian komoditas tersebut sangat tergantung dari daya dukung sumberdaya alam stock. 

Banyak sumber daya alam di DAS menjadi milik bersama kelompok masyarakat tertentu, 

seperti padang rumput, hutan, kolam, dan air tanah. Sumber daya lain cenderung dikelola 

secara individu, terutama lahan pertanian, juga beberapa petak padang rumput, dan hutan. 

Diperlukan tindakan kolektif semua pengguna sumberdaya untuk mengelola proses 

hidrologis agar memperoleh produktivitas maksimum seluruh sistem DAS. Untuk itu 

diperlukan kesepakatan tentang peraturan akses sumber daya, alokasi, dan kontrol (Steins 

dan Edwards 1999a dalam Kerr, 2007).  

 
E. Kesimpulan 
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Lembaga pengelola DAS Brantas terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. 

Diantara lembaga pengelola DAS Brantas adalah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-WS Brantas), Kelembagaan TKPSDA 

sebagaimana keputusan menteri Pekerjaan Umum. Lenbaga TKPSA ini memiliki 

keanggotaan  beberapa instutusi. Dari unsur pemerintah diantaranya terdiri dari: Balai 

Besar Wilayah Sungai Brantas, Perum Jasa Tirta I Malang Jawa Timur, Dinas Pertanian 

Propinsi Jawa Timur, Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Dinas Prasarana Kabupaten 

Blitar, Dinas Pengairan Kab Kabupaten Kediri, Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota 

Batu, Dinas Pekerjaan Umum Mojokerto dan Badan Lingkungan Hidup Surabaya dan 

sebagainya. Khusus untuk pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Brantas Provinsi 

Jawa Timur, Menteri Pekerjaan Umum telah membuat Surat Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum No.248/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air Wilayah Sungai Brantas (TKPSDA-WS Brantas). 

Keanggotaan dari TKPSA dari unsur Non Pemerintah diantaranya  Gabungan 

Himpunan Petani Pemakai Air (GHPPA) Sumber  Barokah Jombang, Induk Himpinan 

Petani Pemakai Air (IHIPPA) Tirto Agung Mojokerto,  GHIPPA Gotong Royong Blitar,  

GHIPPA Malang, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPK Nganjuk, Ikatan Ahli 

Geoteknik Indonesia (IAGI) Jawa Timur dan sebagainya.  Lembaga lain dari unsur 

Lembaga seperti LSM Pusaka dan Ketua Umum Forum Mahasiswa Hukum Peduli 

Keadilan (Formah PK) dan lembaga keagamaan seperti dompet dhuafa. 

Dijumpai adanya relasi yang tidak harmonis diantara lembaga pemerintah, warga, 

dan penggiat lingkungan akan berdampak pada ketidakmampuan lembaga-lembaga 

tersebut untuk mempertahankan hutan DAS Brantas. Dalam operasional pengelolaan di 

lapangan, banyak ditemui gangguan terhadap kawasan hutan. Tentu saja berbagai 

gangguan tersebut akan berpengaruh terhadap fungsi kawasan hutan sebagai pengatur tata 

air. Secara umum bentuk-bentuk gangguan terhadap kawasan hutan dapat dikelompokkan 

menjadi perambahan kawasan hutan untuk menjadi lahan garapan, pengambilan hasil 

hutan secara illegal baik kayu maupun non kayu, penggembalaan liar dan kebakaran hutan.  

Keterlibatan masyarakat dalam upaya  penyelamatkan DAS Brantas dari kerusakan, 

perambahan atau pencurian, di daerah hulu di Kota Batu juga terdapat kelompok petani 

yang peduli terhadap keberlanjutan DAS Brantas. Mereka tergabung dalam Komunitas 

Petani Penyelamat Daerah Aliran Sungai (KPPDAS) Brantas. Jumlah petani yang 
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tergabung dalam lembaga KPPDAS sebanyak 41 petani. Mereka sangat mengakhawatirkan 

keberadaan hutan di hulu DAS Brantas. Menurut mereka pemerintah kurang serius dalam 

mengelola DAS Brantas. 

Manajemen pengelolaan lahan kritis berbasis masyarakat merupakan sebuah 

pendekatan baru bagi para peneliti lingkungan hidup. Dalam manajemen pengelolaan lahan 

berbasis masyarakat ini, masyarakat diajak secara langsung mulai dari perencanaan, 

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaatnya. Pendekatan ini 

memungkinkan masyarakat dapat menghitung secara langsung dampak secara ekonomi 

dan lingkungan hidup (konservasi SDA). Dua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam 

melakukan kajian pengelolaan SDA dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. 

  Pada akhirnya perlu direkomendasikan untuk melakukan penataan ulang, atau 

rekonstruksi terhadap Collaboration Partnership Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Daerah 

Aliran Sungai Untuk Keberlanjutan Sungai Strategis Nasional Berdasar  Regulasi 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Daerah Aliran  Sungai. 
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Gambar: Model Collaboration Partnership dalam Pengelolaan RTH DAS Brantas 
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Lampiran 6. Formulir Evaluasi Atas Capaian Luaran 
 
  

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN 
 

Ketua  :  Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. 

Perguruan Tinggi:  Universitas Muhammadiyah Malang 

 Judul           :  Model    Collaboration Partnership   Pengelolaan  Ruang      
Terbuka      Hijau    Daerah   Aliran   Sungai   untuk     
Keberlanjutan   Sungai Srategis Nasional    (Studi di DAS  
Brantas Jawa Timur) 

 

Waktu Kegiatan : tahun ke 1 dari rencana 2 tahun 

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam 
proposal awal: 

 
No Luaran yang Direncanakan Capaian 

1 Model Collaboration Partnership 
Pengelolaan RDH DAS Brantas 

100 persen (Pada tahap II akan dilakukan 
FGD, uji coba model, dan desiminasi)  

2 ……… ……… 

3 ……… ……… 

dst.   

 
CAPAIAN (Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis 
di atas, bukan dari kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul lain sebelumnya) 
 
1.   PUBLIKASI ILMIAH 
 Keterangan 

Artikel Jurnal Ke-1*  

Nama jurnal yang dituju  

Klasifikasi jurnal Jurnal Nasional Terkareditasi 

Impact factor jurnal  

Judul artikel  

  

- Draf artikel  
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- Sudah dikirim ke jurnal Bukti Surat Kesediaan Pemuatan Artikel di Jurnal 
Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro 

- Sedang ditelaah  

- Sedang direvisi  

- Revisi sudah dikirim ulang  

- Sudah diterima Rekonstruksi   Model   Partnership Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau Daerah Aliran Sungai Untuk Keberlanjutan
Sungai Strategis Nasional Berdasar 
Regulasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan 
Daerah Aliran Sungai ( Studi di DAS Brantas Jawa

- Sudah terbit  

* Jika masih ada artikel ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan 
 
2. BUKU AJAR 

Buku ke-1 

Judul: URBAN POLITICS SEBUAH PENGANTAR (Draft) 

Penulis: Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. 

Penerbit: 

*Jika masih ada buku ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan 
 
3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)  
 Nasional Internasional 

Judul Makalah   

Nama Pertemuan Ilmiah Third Internasional Conference 
on Public Organization 

Konferensi Internasional 

Tempat Pelaksanaan Bali  

Waktu Pelaksanaan 2013  

- Draf makalah   

- Sudah dikirim   

- Sedang direview   

- Sudah dilaksanakan √  

*Jika masih ada pertemuan ilmiah ke 2 dan seterusnyauraikan pada lembar 
tambahan. 

 
 

4. SEBAGAI PEMBICARA KUNCI (KEYNOTE SPEAKER)  
 Nasional Internasional 

- Bukti undangan dari Panitia   
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- Judul makalah   

- Penulis   

- Penyelenggara   

- Waktu Pelaksanaan   

- Tempat Pelaksanaan   

- Draf makalah   

- Sudah dikirim   

- Sedang direview   

- Sudah dilaksanakan   

*Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan 
 

5. UNDANGAN SEBAGAI VISITING SCIENTIST PADA PERGURUAN 
TINGGI LAIN 

 

 Nasional Internasional 

- Bukti undangan   

- Perguruan tinggi 
pengundang 

  

- Lama kegiatan   

- Kegiatan penting yang 
dilakukan 

  

*Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan 
 
 
 
 
 
6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA  
 
HKI 

(Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai 
“granted”) 

TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA 

(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang 
dimaksud) 

REKAYASA SOSIAL (Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat 
diubah 

 
JEJARING KERJA SAMA 

1. Inisiasi jejaring dengan Perum Jasa Tirta I,sebagai 
tempat magang riset mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
FISIP UMM. 

2. Rencana Kegiatan Bersih Brantas dengan LSM 
 
PENGHARGAAN 

(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti, 
baik dari pemerintah atau asosiasi profesi) 
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