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Kata Pengantar

pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) 
Kementerian PPN/Bappenas secara berkala membuka kesempatan bagi 

para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan 
di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani 
perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/
kabupaten/kota dan/atau unit kerja lainnya untuk mengikuti Program Beasiswa 
yang meliputi pendidikan gelar jenjang S2, baik program dalam negeri, linkage, 
maupun luar negeri, serta jenjang S3 dalam negeri. Tujuan pemberian beasiswa 
Pusbindiklatren Bappenas adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 
aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik 
di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Selama tugas belajar para penerima beasiswa dituntut untuk melakukan 
pendalaman pengetahuan terkait pembangunan melalui penelitian yang bersifat 
konkret dan dapat diterapkan di daerah asalnya masing-masing yang kemudian 
diwujudkan dalam bentuk tesis atau desertasi. Agar hasil-hasil penelitian tersebut 
dapat tersebar luas maka sangat relevan jika tesis/disertasi tersebut diterbitkan 
ulang dalam bentuk ringkasan (anotasi) yang termuat pada sebuah buku Direktori 
Mini Tesis-Disertasi.

Penerbitan buku Direktori Mini Tesis-Disertasi bertujuan agar hasil-hasil 
penelitian tersebut dapat dibaca, dimanfaatkan, dan diterapkan secara nyata 
sesuai dengan ruang lingkup kerja penerima beasiswa di lingkungan instansinya 
dan juga oleh pihak lain secara umum. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya 
untuk mendokumentasikan hasil karya dan hasil kajian penerima beasiswa 
pendidikan gelar dari Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas.

Buku Direktori Mini Tesis-Disertasi Program Beasiswa Pendidikan Gelar 
Tema: Ilmu Lingkungan ini merupakan buku kedelapan dari sepuluh buku yang 
akan diterbitkan pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya mendiseminasikan 
karya tulis ilmiah yang telah diselesaikan oleh karya siswa penerima beasiswa 
pendidikan gelar dari Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas.
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Serial buku ini diharapkan dapat menggambarkan manfaat dan kontribusi 
positif dari program beasiswa pendidikan gelar terhadap peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang 
perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah 
provinsi, kota, dan kabupaten, baik dari sisi keterampilan teknis, manajerial, 
dan kepemimpinan aparat pemerintah, maupun dalam melaksanakan reformasi 
birokrasi di instansi masing-masing.

Jakarta, September 2019

Kapusbindiklatren
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ABSTRAK

Jawa Barat merupakan provinsi dengan risiko bencana tertinggi di Indonesia, dan 
angka kejadian tertinggi di Kabupaten Kuningan. Pariwisata di Gunung Ciremai, yang 
mengandalkan pada pariwisata pegunungan di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) 
menjadi salah satu pemasukan utama bagi penduduk sekitar. Pemetaan daerah rawan 
bencana diperlukan sebagai pertimbangan perencanaan pariwisata berkelanjutan 
dan arahan pengembangannya. Metode penelitian diharapkan dapat diterapkan pada 
pengembangan wisata daerah lain.

Studi dilakukan di kawasan TN Gunung Ciremai, Kuningan. Dengan alat Sistem 
Informasi Geografi, empat parameter lingkungan, yaitu kelerengan, jenis tanah, lithologi, 
dan penggunaan lahan—secara spasial digunakan untuk memetakan kerawanan longsor 
melalui metode kuantitatif weighted-overlay mengikuti model yang dikembangkan 
oleh Wati (2010) dengan modifikasi. Kemudian peta kerawanan bencana longsor 
ditumpangsusunkan dengan sebaran area wisata untuk mengetahui kelas kerawanan 
masing-masing. Kemudian dirumuskan arah pengembangan penggunaan lahan berdasar 
Permen Pekerjaan Umum No. 22 tahun 2007.

Dari hasil pengkajian data, diidentifikasi bahwa ODTWA di TNGC sebagian besar 
terletak pada zona C (kelerengan di bawah 20%, dengan ketinggian 0 sampai dengan 
500 meter di atas permukaan laut). Hanya satu objek terletak di zona B (pada kemiringan 
lereng antara 21%—40%, dengan ketinggian 500—2000 meter di atas permukaan laut). 
Kemudian dilakukan analisis kesesuaian penggunaan lahan dan selanjutnya dibuat arahan 
pembangunan/pengembangan struktur ruang.

► Kata Kunci: Perencanaan wisata, Peta kerawanan longsor, Taman Nasional, Ciremai, 
Kuningan
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ABSTRACT

West Java is the province which has highest disaster risk in Indonesia, that mostly landslides 
occurred in district of Kuningan. Natural tourism is one of main economic income for 
communities around Gunung Ciremai National Park (TNGC). Landscape of West Java are 
mountainous, so it prone to natural disasters, especially landslides. Mapping of disaster 
susceptibility areas is needed as a consideration of sustainable tourism planning. It also 
needed in tourism development plans in TNGC area. Research methods are also expected 
to be applied as a model for other areas.

The study was conducted in Ciremai Mountain, Kuningan. Using Geographic 
Information System tools, four environmental parameters, ie slopes, soil types, lithology, 
and land use - are spatially used to map the landslide susceptibility through quantitative 
weighted-overlay methods following the model developed by Wati (2010) with 
modifications. Then the distribution of tourist areas overlaid to landslide susceptibility 
map. The result is each susceptibility class for each natural tourist area in TNGC. Then it 
direction of development formulated based on Public Works Regulation in 2007.

From the results of the data assessment, it was identified that ODTWA in TNGC 
is mostly located in zone C (slope ranges less than 20%, under 500 meters above from 
sea level). Only one object is located in zone B (located with slope ranges from 21%—
40%, height 500—2000 meters above sea level). Then land suitability analysed and the 
direction of tourism development of the area is set. The results show that most objects 
in TNGC are located in low grade classes. The development of structures must meet a 
strict requirements.

► Keywords: Tourism Planning, Landslide Susceptibility Map, National Park, Ciremai,
Kuningan
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PEMETAAN ZONA RAWAN LONGSOR UNTUK 
PENGEMBANGAN WISATA DI TAMAN 

NASIONAL GUNUNG CIREMAI WILAYAH 
KABUPATEN KUNINGAN, JAWA BARAT

A. Latar Belakang
Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) terletak di Kabupaten Kuningan dan 
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. TNGC ditunjuk sebagai taman nasional berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 
2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung 
Ciremai seluas + 15.500 hektare yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, 
Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional.

Terdapat 45 Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) di sekitar Gunung Ciremai 
dan telah ada sebelum berdirinya taman nasional ini. Objek yang ada berbentuk bumi 
perkemahan, wisata tirta (danau, situ, pemandian), air terjun/curug, jalur pendakian, situs 
budaya dan sejarah, dan lanskap dengan panorama alam. Tidaklah mengherankan jika 
saat ini TNGC menjadi tempat favorit masyarakat Jawa Barat utamanya dari Majalengka 
dan Kuningan untuk berwisata setiap momen liburan. Pengunjung TNGC menunjukkan 
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah pengunjung TNGC mencapai 
398.017 orang. Jumlah ini meningkat 24,4% dari tahun sebelumnya. Kegiatan wisata 
memberi pemasukan untuk negara sebesar Rp2.204.641.000,00 dalam bentuk PNBP dan 
untuk masyarakat Rp28.356.500,00 dalam bentuk nilai ekonomi (Balai TNGC, 2016). 

Pemerintah dan pelaku usaha telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk 
membangun sarana prasarana wisata. Pembangunan ini dilakukan sebagai investasi, 
dengan harapan akan mendapat keuntungan. Sebagaimana yang dipetakan oleh Yuniarsih 
(2014), sedikitnya ada tujuh jenis pekerjaan yang terkait langsung dengan pekerjaan di 
TNGC. Profesi usaha wisata tersebut, yaitu pegawai/pengelola objek wisata, penjual 
makanan/minuman, penjual souvenir, pemandu wisata, petugas parkir, penjaga toilet 
umum, dan pemilik penyewaan peralatan renang. Bidang pekerjaan tidak langsung, 
seperti usaha penginapan, warung makan dan toko cendera mata, juga ikut mendapat 
efek positif sebagai multifyer effect.

Data resmi rekapitulasi nilai manfaat ekonomi usaha wisata TNGC tahun 2015 
sebesar Rp21.237.962.000,00 dan tahun 2016 sebesar Rp30.561.046.500,00 (BTNGC, 2017). 
Tidak diragukan lagi masyarakat banyak mendapat manfaat dari TNGC. Dari sini dapat 
pula disimpulkan bahwa eksistensi pariwisata di TNGC sangat penting bagi masyarakat.
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Telah terjadi beberapa kejadian longsor di TNGC dan tidak seluruhnya 
terdokumentasikan. Longsor sering kurang terdokumentasikan karena terjadi di tempat 
yang jauh dan secara psikologis pamali untuk dibicarakan masyarakat sekitar, ditambah 
sedikit kekhawatiran jika akan menurunkan animo wisatawan.

Longsor terjadi karena faktor alam, faktor buatan dan atau keduanya. Ada berbagai 
aspek dalam pariwisata alam yang berpotensi memunculkan longsor. Faktor ini kadang 
tidak disadari dan diwaspadai masyarakat. Pengelola dan masyarakat di Kuningan perlu 
mengidentifikasi dan mengetahui apa sajakah faktor bencana longsor tersebut dan 
mengantisipasinya.

Beragam penelitian mengenai kerawanan bencana longsor telah dilakukan Arbain 
pada tahun 2015 secara makro untuk lingkup Jawa Barat, Banten dan Daerah Khusus 
Ibu Kota Jakarta. Data yang digunakan adalah data kelerengan dari citra satelit, elevasi, 
jenis tanah, tutupan lahan, dan curah hujan. Penelitian ini menghasilkan peta daerah 
rawan bencana alam secara makro untuk tiga provinsi tersebut. Rahmat (2010) juga telah 
memetakan daerah rawan longsor untuk TN Gunung Ciremai di Kabupaten Majalengka. 
data yang digunakan adalah jenis batuan, jenis tanah, kemiringan tanah, tutupan lahan 
dan curah hujan. Sejauh ini tidak ditemukan penelitian yang memfokuskan pada wilayah 
Kuningan.

Karakteristik suatu wilayah yang rentan terhadap bencana tertentu teridentifikasi 
dalam kerawanan (Susceptibility). Jika kerawanan digolongkan dalam kelas kerawanan 
serta disajikan per wilayah, jadilah ia peta kerawanan. Setelah kerawanan longsor 
dipetakan dan diklasifikasikan, selanjutnya perlu diketahui bagaimana posisi ODTWA 
dalam kelas kerawanan tersebut. Hal ini dapat menjawab apakah lahan untuk wisata 
sudah sesuai dengan peruntukannya berdasar kerawanan longsor. Hal ini juga diperlukan 
sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kawasan. Selain itu, data kerawanan 
juga diharapkan dapat menebalkan kesadaran, kesiagaan dan mitigasi bencana longsor. 
Sejauh ini belum ada penelitian yang menghubungkan pemetaan kerawanan dan arahan 
ruangnya.

Tidak adanya penelitian yang mengkhususkan pada pemetaan kerawanan, penilaian 
kerawanan dan pembuatan arahan ruang inilah yang menjadikan urgensi penelitian ini 
(state of the art penelitian). Diharapkan metode penelitian ini dapat dijadikan model di 
lokasi lain dan hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan pengembangan wisata di 
TNGC.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Kabupaten Kuningan merupakan wilayah dengan kejadian bencana longsor terbanyak 
di Jawa Barat (BNPB, 2016), namun belum ada pemetaan sebaran kerawanan longsor di 
TNGC. Hal ini menjadikan faktor kerawanan longsor belum dimasukkan dalam upaya 
pengembangan sarana usaha wisata. Pembangunan sarana prasarana pengembangan 
wisata oleh masyarakat saat ini yang bersifat sporadis tanpa mempertimbangkan 
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kesesuaian lahan menunjukkan belum ada arahan tata ruang kawasan wisata dengan 
mempertimbangkan kerawanan longsor.

Penelitian diadakan bulan Juli 2017 sampai dengan Januari 2018 dengan lokasi 
pengambilan data dan sampel pada instansi terkait, yaitu Balai Taman Nasional Gunung 
Ciremai TNGC, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan dan 
instansi lain.

Berdasarkan kerangka berpikir, konsep penelitian dan studi literatur awal, maka 
parameter dalam penelitian ini adalah parameter bencana longsor di kawasan pegunungan, 
dengan variabel sebagaimana yang dipakai Wati (2010) yaitu kelerengan, litologi, jenis 
tanah dan penggunaan lahan.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Analisis Faktor Kerawanan
Pada dasarnya seluruh kecamatan yang memiliki wilayah di kawasan, memilki konfigurasi 
kelerengan beragam. Kelerengan berbukit dan bergelombang memiliki porsi paling luas 
40,42%. Kelerengan berbukit dan bergelombang ini tersebar di sisi selatan dan ujung 
utara, sedangkan kelerengan datar dan bergelombang tersebar di sisi utara, meliputi 24% 
dari kawasan.

Kelerengan sering dikaitkan dengan faktor yang menyumbang bahaya longsor 
(Ohlmacher 2000, Arbain & Sudiana, 2015). Kelerengan di TNGC dapat digolongkan 
sebagai faktor alami karena kontur pegunungan (Hartini, 2016 dan Buchori, 2012). Dan 
sebagian besar tanah longsor yang terjadi di TNGC berada pada kelerengan yang curam.

Dari Peta Geologi Bersistim, Djawa Lembar Ardjawinangun skala 1:100.000 diketahui 
bahwa terdapat lima batuan yang tersebar di TNGC, yaitu batuan lava, lava hasil batuan 
gunung api tua, produk erupsi muda gunung cermai, Produk gunung api muda dan produk 
vulkanik tua tak teruraikan. 

Batuan lava meliputi sebagian Kecamatan Pesawahan, Mandirancan, dan Darma 
dengan total seluas 2.666,500 hektare. Batuan lava hasil batuan gunung api tua, meliputi 
Kecamatan Cigugur, Cilimus, Darma, Jalaksana dan Mandirancan seluas 1.104,905 hektare. 
Batuan produk erupsi muda gunung cermai meliputi sebagian Kecamatan Darma dan 
Cilimus dengan luas total 3.448,344 hektare. Produk gunung api muda di Cigugur seluas 
8,830 hektare. Produk vulkanik tua takteruraikan meliputi kecamatan Darma, Jalaksana 
dan Cigugur 1572,599 hektare.

Faktor geologi termasuk penyebab utama longsor (Apriyono, 2009; Wu & Qiao, 
2009). Produk erupsi muda ciremai merupakan batuan yang luasanya paling dominan. 
Posisinya yang bersambung dengan kepundan Gunung Ciremai menunjukan letusan 
ini muncul belakangan. Dominasi luasan ini disusul produk vulkanik tua tak teruraikan 
dan batuan lava hasil batuan gunung api tua. Batuan adalah hasil erupsi vulkanik yang 
membeku.
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Terdapat lima jenis tanah yang melapisi area penelitian, yaitu jenis aluvial, andosol, 
latosol, litosol, dan regosol. Jenis tanah Aluvial tersebar di Kecamatan Cigugur dan Darma 
seluas 3,072 hektare. Jenis tanah Andosol meliputi Kecamatan Cigugur, Cilimus, Darma, 
Jalaksana, Mandirancan dan Pesawahan seluas 2.528,001 hektare. Jenis tanah Latosol 
meliputi kecamatan Cigugur, Cilimus, Darma, Jalaksana, Kramatmulya, Mandirancan, dan 
Pesawahan, seluas 4.577,761 hektare. Jenis tanah Litosol meliputi Kecamatan Pesawahan 
seluas 7,568 hektare. Jenis Regosol meliputi Kecamatan Cigugur, Cilimus, Darma, 
Jalaksana, Mandirancan, dan Pesawahan seluas 1.685,019 hektare. 

Semak belukar menjadi bentuk penggunaan lahan yang dominan di TNGC. Belukar 
semak meliputi Kecamatan Cigugur, Cilimus, Darma, Jalaksana Kramatmulya, Mandirancan, 
dan Pesawahan, seluas 4.577.761 hektare. Di lapangan, ia memiliki wujud menyerupai 
padang rumput dengan sekumpulan pohon kecil dan savanna bekas kebakaran. Bentuk 
ini merupakan suksesi sekunder yang tidak pernah mencapai klimaksnya. Kebakaran 
yang berulang terjadi membuat vegetasi tidak tumbuh cukup lama sehingga bentuk ini 
tetap terpelihara dan tidak terbentuk hutan rimba. Batuan bekas lahar yang mendingin, 
menjadi media tumbuh vegetasi yang miskin hara, serta tidak mendukung bagi perakaran 
yang dalam bagi pohon yang tinggi. Semak belukar sebagian besar terdapat di Kecamatan 
Pesawahan.

Luas dominan kedua adalah hutan. Hutan meliputi Kecamatan Cigugur, Cilimus, 
Darma, Jalaksana Mandirancan, dan Pesawahan, seluas 3.299,029 hektare. Bentuk ini 
menyelimuti sebagian besar punggungan Gunung Ciremai. Mulai dari hutan rimba yanag 
jarang dijamah manusia sampai vegetasi pinus, tanaman kelas utama PT. Perhutani. 
Hutan sebagian besar terletak di Kecamatan Jalaksana.

Bentuk tanah berbatu dan air tawar merupakan fenomena bentukan alam. Tanah 
berbatu meliputi Kecamatan Cigugurr, Cilimus, Jalaksana, Mandirancan dan Pesawahan 
seluas 17,362 hektare. Penggunaan badan air tawar meliputi Kecamatan Cigugur dan 
Pesawahan, seluas 6,065 hektare. Gunung Ciremai mengeluarkan cadangan airnya dalam 
bentuk mata air menjadi situ atau muncul di sela lembah dan membentuk sungai.

2. Analisis Spasial Rawan Longsor TNGC
Untuk mengetahui kerawanan tiap objek, posisi objek ditumpangsusunkan (overlay) 
dengan peta kerawanan kemudian dicari nilai kerawanan dengan menggunakan tools 
extract values to points.

Ada tiga ODTWA dengan kerawanan tinggi, yaitu Balong Dalem, Cibulan dan 
Buper Cibunar. Kemudian terdapat empat belas objek dengan kerawanan sedang, 
yaitu Cibalukbuk indah, Buper ciberem, Bukit seribu bintang, Woodland, Buper Cikole, 
Telaga Nilem, Buper Gunung Putri Situs Lingga, Balong Cigugur, Buper Ipukan, Lembah 
Cilengkrang, Bukit sejuta HPB, Lambosir, Mumunggang TL. Selanjutnya ada dua belas 
objek dengan kelas kerawanan rendah, yaitu Pajaten, Kampung Karuhun, Batu Luhur, 
Situ Tespong, Curug Gongseng, Telaga Remis, Buper Singkup, Lebak Singkup, Sumur 
Cikajayaan, SMA Paniis, Buper Palutungan dan Cicereum.
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3. Arahan Pengaturan Tata Ruang
Adapun arahan komponen penggunaan lahan pada tiap kelas kerawanan sebagai berikut:

a. Objek wisata pada kerawanan sedang pada zona tipe B
Yang termasuk dalam kriteria ini adalah Situs Lingga. Pada dasarnya untuk diarahkan 
sebagai kawasan lindung dan kegiatan terkait budi daya sebaiknya dihindari. Situs 
Lingga sendiri terletak di puncak bukit dengan kelerengan yang terjal. Lingkungan 
di sekitarnya adalah hutan pinus, hutan sekunder, sawah tadah hujan, dan kebun 
sayur. Di sini dapat dibangun sebagian komponen pembentuk ruang, meliputi 
jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan sewerage, dan jaringan pembuangan 
sampah. Pembangunan dan pengembangan kawasan ini harus disertai dokumen 
amdal atau UKL-UPL.

b. Objek wisata pada kerawanan tinggi pada zona tipe C
Kawasan yang masuk kriteria ini adalah yaitu Balong Dalem, Cibulan, dan Buper 
Cibunar. Kawasan ini pada dasarnya diperuntukkan kawasan lindung dan kegiatan 
yang berdampak tinggi pada fungsi lindung tidak diperbolehkan. Pada ketiga 
kawasan ini dapat dibangun sebagian komponen pembentuk ruang, yaitu prasarana 
pengelolaan lingkungan jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan sewerage, dan 
sistem persampahan yang bersifat lokal dengan beberapa persyaratan yang ketat. 
Selain itu dilarang untuk membangun pusat hunian beserta sarana prasarana sosial 
ekonominya kecuali yang memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas 
lingkungan, misal drainase.

Pariwisata yang bisa dilakukan di sini adalah pariwisata terbatas disesuaikan 
dengan penghitungan daya dukung lingkungan. Jikapun perlu untuk membangun 
komponen pembentuk struktur ruang, apabila tetap akan dibangun disesuaikan 
dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Untuk usaha masyarakat 
dipakai UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup) atau UPL (Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup), yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib 
melakukan amdal. Lokasi di mana terdapat kegiatan pembangunan demikian 
diarahkan sebagai kawasan budi daya terbatas (yang dikendalikan). Jika ada kegiatan 
yang tidak memenuhi persyaratan harus segera dihentikan atau direlokasi.

c. Objek wisata kerawanan sedang pada zona tipe C
Kaidah yang dipakai sama dengan kerawanan sedang zona tipe B. Objek wisata 
kerawanan sedang zona tipe C yaitu Cibalukbuk indah, Buper Ciberem, Bukit Seribu 
Bintang, Woodland, Buper Cikole, Telaga Nilem, Buper Gunung Putri Situs Lingga, 
Balong Cigugur, Buper Ipukan, Lembah Cilengkrang, Bukit sejuta HPB, Lambosir, 
Mumunggang TL. Pada kelompok ini dapat dibangun seluruh komponen pembentuk 
ruang meliputi pusat hunian, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan sewerage, 



009 ILMU LINGKUNGAN

jaringan pembuangan sampah, prasarana transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, 
jaringan listrik, dan jaringan energi lainnya. Pembangunan komponen pembentuk 
ruang harus dengan beberapa persyaratan yang ketat.

d. Objek dengan kerawanan rendah pada zona tipe C
Yang termasuk kriteria ini adalah Pajaten, Kampung Karuhun, Batu Luhur, Situ 
Tespong, Curug Gongseng, Telaga Remis, Buper Singkup, Lebak Singkup, Sumur 
Cikajayaan, SMA Paniiis, Buper Palutungan dan Cicereum. Pengembangan dan 
pembangunan pada kelompok tingkat kerawanan rendah zona tipe C seluruh 
komponen pembentuk ruang, meliputi pusat hunian, jaringan air bersih, jaringan 
drainase, jaringan sewerage, jaringan pembuangan sampah, prasarana transportasi 
lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan jaringan energi lainnya dengan 
persyaratan yang tidak terlalu ketat.

Untuk ODTWA yang sebaiknya tidak dikembangkan lagi, maka pemerintah 
melakukan upaya konservasi dengan penanaman penutup tanah yang mempunyai 
perakaran dalam (cara vegetatif). Cara vegetatif hendaknya lebih diutamakan 
karena membutuhkan biaya lebih rendah dan ramah lingkungan, misal dengan 
penanaman tanaman penutup tanah. Selain untuk melindungi tanah dari erosi, 
tanaman penutup juga dapat memperbaiki kondisi tanah dengan cara: (1) menahan 
atau mengurangi daya perusak butir-butir hujan yang jatuh dan aliran air di atas 
permukaan tanah, (2) menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting dan 
daun mati yang jatuh, dan (3) menyerap air dan melakukan transpirasi.

Kriteria tanaman yang digunakan sebagai penutup tanah sebaiknya mudah 
diperbanyak, mempunyai sistem perakaran sebagai pengikat tanah yang baik dan 
mempunyai nilai estetika dan mempunyai nilai jual jika dibudidayakan masyarakat, 
untuk kerajinan yang mendukung souvenir produk lokal. Tanaman penutup tanah 
sebaiknya bertingkat, terdiri dari tanaman penutup tanah rendah, sedang (perdu) 
dan tinggi (pelindung). Tanaman juga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi 
tanaman obat dan pakan ternak masyarakat .

Tanaman penutup tanah rendah misalnya Ageratum conyzoides L (babandotan), 
Andropogon zizanoides (akar wangi), Panicum maximum (rumput benggala), Panicum 
ditachyum (balaban, paitan), Paspalum dilatum (rumput Australia), Pennisetum 
purpureum (rumput gajah), Centrosema pubescens Benth.

Tanaman penutup tanah sedang misalnya Lantana camara L (tahi ayam), 
Crotalaria anagyroides HBK, Tephrosia candida DC, Tepherosia vogelii, Desmodium 
gyroides DC (kakatua, jalakan), Acacia villosa Wild, Sesbania grandiflora PERS (turi), 
Calliandra calothyrsus Meissn (kaliandra merah), Gliricidia maculata (gamal), Clorataria 
juncea (orok-orok), Cajanus cajan Nillst (kacang gude), Leucaena glauca (L) Benth 
(pete cina, lamtoro, kemlandingan). Tanaman penutup tanah tinggi (pelindung) 
misalnya Albizia falcataria (sengon laut, jeunjing), Pithecellobium saman benth 
(pohon hujan), Erythrina sp. (dadap), Gliricidia sepium, Leucaena glauca atau Leucaena 
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leucocephala, Albizia procera Benth, Acacia melanoxylon, Acacia mangium, Eucalyptus 
saligna, Cinchona succirubra, Gigantolochloa apus (bambu apus), Dendrocalamus 
asper (bambu betung), Bambusa vulgaris (bambu wulung).

Dari sisi sosial, upaya penyadartahuan kepada masyarakat di TNGC juga 
harus terus ditanamkan. Perubahan perilaku masyarakat sebelumnya harus diawali 
perubahan pola pikir yang bisa terbentuk jika dilakukan kampanye penyadartahuan 
yang terus-menerus. Upaya dukungan peraturan kebijakan dan kegiatan dari 
pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah sampai tingkat desa.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari studi ini, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut:

1. Terdapat empat faktor yang memengaruhi kerawanan yaitu kelerengan, jenis batuan, 
jenis tanah dan penggunaan lahan.

2. Berdasarkan pengkajian secara spasial, maka diketahui seluruh objek di TNGC 
wilayah Kabupaten Kuningan memiliki kesesuaian untuk peruntukan pariwisata 
namun pengembangan/pembangunannya dengan persyaratan untuk struktur ruang 
tertentu.

3. Arahan pengembangan wisata masing-masing objek dengan mempertimbangkan 
kebencanaan longsor di TNGC Kabupaten Kuningan, yaitu:

a. Untuk ODTWA Balong Dalem, Cibulan, Buper Cibunar dan Situs Lingga, hanya 
dapat dikembangkan komponen struktur ruang untuk komponen jaringan air 
bersih; jarinan drainase dan Jaringan sewerage;

b. Untuk ODTWA Cibalukbuk Indah, Buper Ciberem, Bukit seribu Bintang, 
Woodland, Buper Cikole, Telaga Nilem, Buper Gunung Putri, Situs Lingga, Balong 
Cigugur, Buper Ipukan, Lembah Cilengkrang, Bukit Sejuta HPB, Lambosir, 
Mumunggang TL dapat dibangun pusat hunian beserta seluruh komponen 
pembentuk ruangnya dengan beberapa persyaratan yang ketat termasuk di 
dalamnya persyaratan kelengkapan dokumen amdal dan UKL UPL.

c. Untuk ODTWA Pajaten, Kampung Karuhun, Batu Luhur, Situ Tespong, Curug 
Gongseng, Telaga Remis, Buper Singkup, Lebak Singkup, Sumur Cikajayaan, SMA 
Paniis, Buper Palutungan dan Cicereum dapat dibangun dengan syarat yang 
tidak terlalu ketat.

E. Saran Kebijakan
Berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pihak terkait.

1. Pengembangan dan pembangunan di ODTWA tersebut harus sebagaimana arahan 
dan mematuhi syarat teknis dan kelengkapan dokumen amdal dan UKL UPL.
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2. Beberapa aspek teknis sebaiknya diterapkan untuk mengurangi risiko terjadinya 
bencana longsor, misal:

a. membuat saluran drainase untuk membuang air berlebih,

b. membuat bangunan penguat tebing terutama,

c. membuat bangunan penahan material erosi/longsor,

d. melandaikan tebing yang curam.

3. Di samping rekayasa mekanis, rekayasa vegetatif pelu diterapkan pada kawasan yang 
rawan longsor. Vegetasi yang ditanam sebaiknya tanaman keras yang ringan dan 
mempunyai akar yang dalam menancap di permukaan tanah.

4. Beberapa rekayasa vegetatif yang bisa diterapkan adalah:

a. Pemilihan jenis yang bermanfaatan dan disukai masyarakat (estetika),

b. Penanaman pohon untuk penguat lereng (mekanis),

c. Penanaman vegetasi yang memiliki perakaran dalam, tajuk ringan dan evaporasi 
tinggi.

5. Selain aspek teknis mekanis, pendidikan dan penyadartahuan kepada masyarakat 
juga perlu ditekankan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pembuatan 
kesepakatan bersama.
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ABSTRAK

Perkembangan wisata di kawasan Wana Wisata Gua Kiskendo (WWGK) saat ini 
menunjukkan kemajuan yang cukup pesat ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan 
yang datang. Peningkatan jumlah wisatawan dikhawatirkan melebihi daya dukung yang 
dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik lingkungan, kepuasan pengunjung, persepsi sosial 
serta perekonomian masyarakat, pengelolaan dan pengembangan objek Wana Wisata Gua 
Kiskendo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan kawasan, daya 
dukung lingkungan dan menyusun strategi pengelolaan dan pengembangan ekowisata k 
edepannya. Metode yang digunakan dalam menganalisis kondisi daya dukung fisik adalah 
dengan rumus Cifuentes (1992) sedangkan daya dukung sosial-psikologis dan ekonomi 
menggunakan analisis deskriptif, dan penyusunan strategi menggunakan analisis SWOT. 
Penelitian ini menggunakan sampel pengunjung sebanyak 90 responden dan sampel 
masyarakat sebanyak 30 responden dengan teknik pengumpulan data melalui observasi/
survei, wawancara, kuisioner dan studi literatur.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah wisatawan yang datang 
ke Wana Wisata Gua Kiskendo masih berada di bawah daya dukung efektif (Effective 
Carrying Capacity) sebesar 55 pengunjung/hari. Daya dukung psikologis-sosial pengunjung 
berdasarkan persepsi tingkat kepuasan pengunjung pada penggunaan seluruh fasilitas 
mencapai 65,21% dan kepuasan akvitas wisata mencapai 73,40% artinya masih memenuhi 
daya dukung psikologis pengunjung dengan kategori “Puas”. Tingkat penerimaan sosial 
masyarakat rata-rata adalah 57,53 dengan kategori “Menerima”. Keberadaan Wana Wisata 
Gua Kiskendo memberikan manfaat ekonomi namun masih terbatas pada masyarakat 
yang terlibat sebagai pelaku usaha dan masih minimnya keterlibatan masyarakat 
setempat dalam pengelolaan objek wisata tersebut. Berdasarkan hasil analisis SWOT 
diperoleh 3 (tiga) strategi pengelolaan prioritas di antaranya adalah kerja sama multipihak 
(masyarakat, Perusahaan dan pemerintah) dalam pengelolaan wana wisata, diversifikasi 
atraksi wana wisata, penataan lokasi, dan pengembangan fasilitas wana wisata.

► Kata Kunci: Strategi Pengelolaan, Ekowisata, Daya Dukung, Wana Wisata Gua
Kiskendo
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ABSTRACT

The substantial progress of tourism development in the Gua Kiskendo Forest Tourism is 
marked by increasing number of tourists coming. An increasing number of tourists will 
exceed the carrying capacity that can affect the condition of the physical environment, 
the social perception of the satisfaction of visitors, as well as related community tourism 
economy activities in Gua Kiskendo Forest Turism. The strategy of managing natural 
objects of Gua Kiskendo Forest Tourism needs to adjust existing conditions related 
to tourism environmental carrying capacity to create the sustainable development of 
tourism. This research aims to determine the environtal condition of the area, the carrying 
capacity of the environment, and the strategy of sustainable environmental management 
in ecotourism in Gua Kiskendo Forest Tourism area. The methods to analyze physical 
carrying capacity used the formula Cifuentes (1992) while the social-psychological and 
economic carrying capacity used descriptive analysis, and determination of strategies 
used SWOT analysis. This research used a sample of visitors as much as 90 respondents 
and community samples as much as 30 respondents. Data were collected through 
observation/survey, interview, questionnaire and study of literature.

The result and obtained that the average number of tourists coming to Gua 
Kiskendo Forest Tourism was still under Effective Carrying Capacity which amounted 
to 54 visitors/day. Social-psychological support resources visitors according to visitor 
satisfaction level of perception on the use of the entire facility reached 65,21% and 
tourism activity satisfaction was 73,40% that still met visitor psychological carrying 
capacity in “satisfied”category. While the level of social acceptance the Community 
average was 57,53 percent with category “received”. The existence of Gua Kiskendo 
Forest Tourism gave economic benefit but was still limited to the communities involved 
as perpetrators of the attempt and still lack the involvement of local communities in 
the management of Gua Kiskendo Forest Tourism. Based on the results of the SWOT 
analysis, 3 (three) management strategies were included Multi-stakeholder collaboration 
(community, company and government) in managing forest tourism; Diversification of 
tourism attractions, location arrangement, facilities development of forest tourism.

► Keywords: Development, Human Resources, HDI, Economy, GRDP, Education, 
Health, Purchasing Power
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STRATEGI PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN EKOWISATA DI WANA 

WISATA GUA KISKENDO BKPH BOJA KPH 
KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. Latar Belakang
Wana Wisata Gua Kiskendo adalah salah satu kawasan hutan dengan fungsi lahan dengan 
tujuan istimewa (LDTI) yang ditetapkan oleh Perhutani menjadi kawasan wana wisata 
melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani No. 861/Kpts/Dir/1991 tanggal 
19 Juli 1991, jo. Keputusan Nomor: 300/Kpts/Dir/2007 tanggal 20 April 2007, jo Keputusan 
Nomor 169/Kpts/Dir/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan jo. Nomor 2397/Kpts/Dir/2014 
tanggal 28 Februari 2014 tentang Penetapan Lokasi Wana Wisata Perum Perhutani 
dengan luas wana wisata 6,5 hektare.

Wana Wisata Gua Kiskendo mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan 
sebagai objek wisata. Wana Wisata Gua Kiskendo terletak pada ketinggian ± 150 m dpl dan 
memiliki temperatur 18—250 C , dengan konfigurasi lapangan umumnya bukit berbatu. 
Potensi yang dimiliki Wana Wisata Gua Kiskendo antara lain keindahan susunan batu 
kapur yang berupa stalagtit dan stalagmit. Selain Gua Kiskendo sebagai gua utama juga 
terdapat gua-gua kecil di sekitarnya yaitu Gua Lawang, Gua Tulangan, Gua Pertapaan, 
Gua Kempul dan Gua Kampret. Kegiatan wisata lain yang bisa dilakukan di Wana Wisata 
Gua Kiskendo adalah berkemah, melihat pemandangan alam, pengamatan satwa dan 
panjat tebing serta air terjun (curug). Dari berbagai objek dan daya tarik wisata di atas 
menarik minat kunjungan ke Wana Wisata Gua Kiskendo. 

Wana Wisata Gua Kiskendo juga berkontribusi terhadap pendapatan Perhutani KPH 
Kendal. KPH Kendal, Jawa Tengah mendapat penghasilan yang cukup besar dari sektor 
wisata. Pada tahun 2015, KPH Kendal mendapatkan penghasilan sebesar Rp30,237 juta 
dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi Rp34,196 juta. Hal ini mengindikasikan 
ekowisata wana wisata Gua Kiskendo mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi 
wana wisata unggulan. Dengan bertambahnya wisatawan yang berkunjung, maka perlu 
perencanaan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata. Perencanaan objek wisata 
khususnya yang berada di lokasi yang rentan, harus memperhatikan keterbatasan-
keterbatasan lingkungannya agar tidak mengganggu habitat fauna di dalam gua yaitu 
kelelawar dan burung kepodang yang hidup di kawasan Wana Wisata Gua Kiskendo.

Menurut Muhammad (2012) perkembangan pariwisata kedepan tentunya akan 
menyebabkan adanya peningkatan pemanfaatan wana wisata. Berkembangnya 
pariwisata alam selain bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
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devisa negara, juga perlu dicermati agar jangan sampai kecenderungan kembali ke alam 
tersebut justru akan menimbulkan kerusakan-kerusakan potensi dan daya tarik wisata 
alam. Pola pengembangan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh merupakan salah 
satu penyebab timbulnya dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik 
objek wisata, misalnya timbulnya kerusakan lingkungan, meningkatnya urbanisasi ke 
lokasi objek wisata, meningkatnya permasalahan sosial antara lain tindak kejahatan dan 
kegiatan sektor sosial ekonomi informal yang tidak terkendali. Peningkatan kegiatan 
wisata juga dapat menyebabkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dikarenakan 
keterbatasan daya dukung lingkungan. Terlebih lagi dengan makin bertambahnya 
wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata tertentu akan menyebabkan 
dorongan bagi masyarakat setempat mengambil keuntungan ekonomis, dengan timbulnya 
aktivitas perekonomian dan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelestarian 
lingkungan hidup (Muhammad, 2012).

Salah satu yang menyebabkan konsep ekowisata berdampak negatif adalah tingkat 
kunjungan yang melewati batas daya dukung kawasan wisata, terutama daya dukung fisik. 
Tingkat kunjungan yang berlebih tentu akan menurunkan kualitas kawasan ekowisata. 
Brandon (1996) dalam Muhammad (2012) menyatakan, bahwa ekowisata tidak bisa dilihat 
sebagai sesuatu yang tidak berbahaya atau pemanfaatan sumber daya alam yang tidak 
merusak karena banyak kawasan lindung dengan biodiversitas tinggi memiliki kerapuhan 
dan tidak mampu bertahan terhadap gangguan akibat aktivitas manusia atau pengunjung.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, pengelolaan lingkungan di lokasi Wana 
Wisata Gua Kiskendo memerlukan perencanaan yang applicable dengan memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya setempat dengan menampung 
aspirasi dari pihak yang berkepentingan dan dapat dievaluasi serta terukur. Sehingga 
penilaian terhadap aspek-aspek pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan terhadap 
objek Wana Wisata Gua Kiskendo bersifat penting untuk diselenggarakan dalam 
mewujudkan pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dan tidak melampaui daya 
dukung dan daya tampung lingkungannya.

Penelitian “Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Ekowisata di Wana Wisata 
Gua Kiskendo BKPH Boja KPH Kendal Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah” dengan 
menganalisis pengelolaan lingkungan dalam mewujudkan ekowisata keberlanjutan 
melalui prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Menurut Fandeli dan Nurdin 
(2005), prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat tercapai dengan 
memenuhi kriteria berikut : 1) keberlanjutan sesuai dengan kelestarian lingkungan dan 
daya dukungnya; 2) keberlanjutan sosial yang secara tradisional mampu mempertahankan 
image kehidupan sosialnya; 3) keberlanjutan budaya dengan mampu mempertahankan seni 
dan budayanya dari keberadaan pariwisata; 4) keberlanjutan dalam ekonomi pemerintah 
serta dapat menutup nilai dampak ekologi, sosial dan budaya dari kegiatan pariwisata. 
Untuk selanjutnya dilakukan penyusunan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan pada 
lokasi penelitian menggunakan analisis SWOT.
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B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian 
sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi lingkungan di kawasan Wana Wisata Gua Kiskendo?

2.  Bagaimana daya dukung Wana Wisata Gua Kiskendo?

3. Bagaimanakah strategi pengelolaan dan pengembangan lingkungan yang 
berkelanjutan di kawasan Wana Wisata Gua Kiskendo?

Penelitian dilaksanakan di Wana Wisata Gua Kiskendo BKPH Boja KPH Kendal, 
tepatnya di Dusun Guwo, Desa Trayu, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal Provinsi 
Jawa Tengah. Waktu penelitian ini adalah 4 bulan, yaitu bulan Januari–April 2018. 
Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan bentuk 
deskriptif. Metode kuantitatif berasal dari perhitungan aspek ekologi (analisis daya 
dukung lingkungan fisik pada lokasi Wana Wisata Gua Kiskendo). Untuk metode kualitatif 
berdasarkan analisis aspek sosial-budaya, ekonomi, dan kelembagaan pengelolaan 
dengan mendeskripsikan persepsi pengunjung, masyarakat dan pengelola Wana Wisata 
Gua Kiskendo. Tipe penelitian deskriptif dapat menjadi alat yang tepat dan diharapkan 
bisa memberikan makna baru yang menjelaskan kondisi riil tentang keberadaan dan 
menentukan frekuensi dari kemunculan sesuatu hal dengan mengkategorikan informasi 
yang ada (Danim, 2002).

C.  Pembahasan Hasil Analisis

1. Analisis Strategi Pengelolaan Ekowisata
Berdasarkan hasil analisis terhadap penilaian daya dukung lingkungan wisata, baik 
fisik, sosial-psikologis, maupun ekonomi pada kegiatan pengelolaan Wana Wisata Gua 
Kiskendo dan masyarakat setempat maka dilakukan analisis strategi.

a. Analisis Internal
1) Kekuatan (Strength)

- Daya dukung efektif dapat dinaikkan sebesar 79,89% pada puncak kunjungan 
(peak seasson). Jumlah pengunjung pada destinasi wisata ini masih berada 
dibawah nilai PCC, RCC dan ECC sehingga memberikan peluang untuk menarik 
pengunjung lebih banyak lagi khususnya pada musim puncak kunjungan. Musim 
puncak kunjungan ditandai dengan libur sekolah yaitu libur tengah maupun 
akhir semester. Akan tetapi yang menjadi perhatian adalah pembatasan jumlah 
pengunjung pada hari-hari weekend (sabtu-minggu) atau hari libur nasional 
sehingga nilai pembatas/ ECC tersebut tidak terlampaui.
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- Nilai koefisien faktor pembatas vegetasi sedang yaitu sebesar 1,727. Jenis vegetasi 
yang cukup beragam, yaitu jenis Sonokeling, Flamboyan, Akasia dan Jati yang 
merupakan potensi daya tarik yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata 
unggulan setelah Gua. Atraksi yang dapat dibuat dari adanya vegetasi ini adalah 
atraksi buatan yang dikombinasikan dengan pesona alam. Vegetasi pada lokasi 
ini berada pada kelas pohon dan berusia cukup tua sehingga tidak terlalu rentan 
terhadap kegiatan pengunjung objek wisata.

- Persepsi pengunjung terhadap potensi data tarik wisata alam “menarik” dengan 
74,84%. Daya tarik wisata yang ditawarkan memiliki nilai cukup tinggi untuk 
menarik minat wisatawan. Daya tarik yang ada saat ini baru sebatas daya tarik 
alami dan masih memungkinkan untuk membuat daya tarik buatan berupa 
atraksi wisata bernuansa alam.

- Usia produktif masyarakat sebagai pelaku usaha wisata sebesar 93,33%. Kelompok 
umur masyarakat sekitar lokasi wisata yang berada pada usia produktif dapat 
menjadi modal sosial untuk mendukung pengelolaan Wana Wisata Gua Kiskendo. 
Kegiatan ekowisata yang ada diharapkan bisa menumbuhkan peluang usaha dan 
menyerap masyarakat sekitar sehingga pengelolaan akan semakin kuat dengan 
tersedianya sektor jasa wisata.

- Persepsi penerimaan masyarakat terhadap pengunjung “menerima” dengan 
96,67%. Budaya masyarakat jawa yang cukup kental pada lokasi wisata ini 
menciptakan respons tinggi terhadap kedatangan pengunjung. Diharapkan 
dengan penerimaan yang tinggi dari masyarakat maka tidak hanya daya tarik 
wisata alam yang menjadi tujuan wisata akan tetapi dapat menciptakan wisata 
budaya maupun wisata pedesaan sehingga pengunjung memiliki waktu tinggal 
yang lebih lama. Dengan bertambahnya waktu tinggal tersebut diharapkan 
pengunjung akan menggunakan jasa wisata yang telah disediakan oleh 
masyarakat.

- Dukungan  masyarakat  dalam  pengelolaan  wisata  alam  “setuju”  sebesar 
94,44%. Pengelolaan ekowisata sangat erat kaitannya dengan masyarakat 
sekitar kawasan, sehingga dengan dukungan masyarakat yang tinggi maka 
munculah partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku 
utama dalam pengelolaan ekowisata sehingga dampak positif ekowisata cepat 
dirasakan dan dampak negatif dapat dihindari.

2) Kelemahan (Weakness)

- Kelerengan lokasi curam-sangat curam, jenis tanah latosol dengan sifat “agak 
peka” terhadap erosi. Kondisi fisik lokasi berada pada lembah perbukitan dan 
memberikan tingkat kelerengan yang cukup sulit dalam pengelolaan akan tetapi 
kondisi ini juga dapat menjadi faktor keuntungan. Dalam kaitannya dengan 
penataan atraksi wisata dan penataan fasilitas pendukung maka setiap tindakan 
harus didasarkan pada prinsip konservasi lanskap dengan tidak mengubah 
bentang alam sehingga meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
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- Kapasitas manajemen pengelola masih “rendah” sebesar 66,67%. Kelompok 
masyarakat yang saat ini telah tergabung dalam organisasi masih berada pada 
tahap awal pertumbuhan. Kapasitas personal maupun organisasi masih cukup 
lemah dan belum memiliki kelengkapan sebagai oraganisasi/kelembagaan yang 
mengarah pada kemandirian usaha pengelolaan ekowisata. Kapasitas personal 
juga perlu ditingkatkan dikarenakan faktor sosial khususnya latar belakang 
sebagai petani, tidak memiliki cukup keahlian dalam mengelola wisata ataupun 
menciptakan usaha jasa wisata lainnya.

- Persepsi pengunjung terhadap fasilitas wisata “belum mencukupi” sebesar 
45,56%. Kondisi fasilitas wisata sebagai penunjang aktivitas wisata dianggap 
masih kurang oleh pengunjung. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat 
pengalaman kunjungan wisata serta kepuasan kunjungan wisata. Ketersediaan 
fasilitas wisata yang mencukupi sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tetap 
memperhatikan aspek alamiah menjadi penting dalam pengelolaan ekowisata 
ini. 

- Persepsi  pengunjung  terhadap  penggunaan  fasilitas  (fisik  dan  kebersihan) 
“cukup puas” dengan 65,21%. Fasilitas yang tetap bersih akan memberikan 
kepuasan penggunaannya oleh pengunjung. Tanggung jawab terhadap 
kebersihan bukan saja menjadi tangggung jawab pengunjung ekowisata akan 
tetapi tanggung jawab pengelola sehingga dapat meminimalkan tindakan-
tindakan negatif yang mungkin terjadi seperti sampah, vandalisme dan fasilitas 
yang kotor.

- Promosi objek wisata alam dengan dominasi penyebaran informasi “lisan” 
sebesar 71,11%. Sampai dengan saat ini pengelola ekowisata belum melakukan 
promosi pada beberapa jenis media. Perkembangan informasi tentang lokasi 
wisata ini baru sebatas pada informasi lisan khususnya teman sekolah, teman 
kerja dan saudara. Kondisi ini menciptakan segmen pengunjung yang merupakan 
pengunjung lokal.

- Daya  dukung  ekonomi  masih  rendah  pada  kategori  “tidak  puas”  dengan 44,17%. 
Keberadaan Wana Wisata Gua Kiskendo ini dirasa belum banyak memberikan 
dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat merasa dengan 
jumlah kunjungan yang ada saat ini, kegiatan usaha di lahan pertanian jauh lebih 
memberikan keuntungan ekonomi dibandingkan dengan membuka jasa wisata. 
Selain itu masyarakat merasa bahwa belum adanya stimulan berupa modal 
pendanaan sehingga mereka ragu untuk bergerak dibidang usaha jasa wisata.

b. Analisis Eksternal
1) Peluang (Opportunity)

- Peningkatan jumlah kunjungan setiap tahun dan respons pengunjung yang 
ingin berkunjung kembali sebesar 53,33%. Kunjungan wisatawan pada lokasi 
ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan peluang 
pengelolaan untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga pengunjung memiliki 
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pengalaman wisata yang baik, memiliki waktu tinggal lebih lama dan bersedia 
membelanjakan uangnya untuk kebutuhan jasa wisata yang disediakan oleh 
masyarakat. Diharapkan dari peluang tersebut masyarakat sekitar kawasan akan 
menerima dampak positif pergerakan ekonomi.

- Persepsi pengunjung terhadap kepuasan dalam beraktivitas “cukup puas” 
dengan 73,40%. Adanya pelayanan oleh Perhutani dan ketersediaan fasilitas 
dalam rangka aktivitas menikmati daya tarik wisata yang baik berkorelasi positif 
dengan pengalaman wisata dan kepuasan yang akan diperoleh wisatawan. 
Dengan penilaian kepuasan yang tinggi maka diharapkan pengunjung akan 
datang kembali ke lokasi wana wisata ini.

- Respons kepedulian pengunjung terhadap tindakan negatif sebesar 43,33%. 
Kesadaran dan kepedulian yang cukup tinggi dari pengunjung akan dampak yang 
ditimbulkan akibat tindakan negatif dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan. 
Perhutani sebagai pihak yang bertanggung jawab perlu untuk melakukan 
pengawasan sebagai bagian dari tindakan preventif.

- Persepsi pengunjung terhadap dukungan pengelolaan wana wisata sebesar 
74,45%. Pengunjung merupakan bagian penting dalam pengelolaan wana wisata 
sehingga dukungan pengunjung adalah salah satu modal dalam pengelolaan 
berkelanjutan Wana Wisata Gua Kiskendo. Dukungan yang cukup tinggi 
menjadi peluang bagi Perhutani untuk memberikan pelayanan maksimal kepada 
pengunjung sehingga diperoleh pengalaman positif dan menciptakan arus 
ekonomi.

- Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wana wisata. 
Kawasan Wana Wisata Gua Kiskendo merupakan kawasan dengan tujuan 
istimewa sebagai unit pengelola memberikan dukungan yang besar dalam 
pengelolaan ekowisata ini baik dalam bentuk regulasi, fasilitas, kegiatan teknis 
maupun pendanaan bagi kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan dengan tetap menjaga 
kelestarian kawasan wana wisata. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah 
desa, kecamatan, dinas terkait memberikan dukungan sebagai pembina dan 
mitra kerja pengelolaan serta memberikan program pembangunan fasilitas 
fisik di luar kawasan wana wisata yang diharapkan mampu menopang kegiatan 
ekowisata.

2)  Ancaman (Threat)

- Potensi gangguan/ tindakan negatif pengunjung terutama pada musim puncak 
kunjungan (sampah, vandalisme). Kegiatan pengelolaan wana wisata akan 
menyebabkan peluang timbulnya dampak negatif bagi lingkungan. Karakteristik 
segmen pengunjung dapat digunakan sebagai prediksi terjadinya tindakan 
negatif. Pengunjung dengan pendidikan yang relatif rendah dan berada pada 
segmen remaja memberikan peluang vandalisme, limbah sampah dan konflik 
antarpengunjung. Kegiatan preventif merupakan salah satu langkah dalam 
mengantisipasi kejadian ini.
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- Potensi konflik antara pengunjung dengan kelompok/masyarakat sekitar 
lokasi wana wisata. Konflik yang terjadi antara kelompok/mayarakat dengan 
pengunjung disebabkan karena adanya tindakan negatif pengunjung seperti 
penggunaan minuman keras, konflik antarpengunjung dan konflik akibat 
tindakan tegas dari pengelola.

- Potensi disharmonisasi ekternal pengelola wana wisata. Masyarakat dusun 
Guwo sampai dengan saat ini belum seluruhnya menjadi bagian dari pengelola 
wana wisata. Komunikasi yang kurang baik menyebabkan adanya disharmonisasi 
dalam pengelola Wana Wisata Gua Kiskendo. Hubungan yang kurang harmonis 
lainnya adalah dengan warga masyarakat dusun lain yang sering dilewati oleh 
pengunjung. Pada beberapa kejadian pernah terjadi gangguan berupa perusakan/
vandalisme papan petunjuk jalan yang dipasang pada pertigaan di luar Dusun 
Guwo.

- Persepsi ketidakpuasan stakeholder terhadap keterlibatan pihak lain dan 
kelembagaan (perencanaan dan pengambilan keputusan). Pelaksanaan 
pengelolaan ekowisata yang dilakukan baik dari Perhutani ditingkat lapangan 
seringkali melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara top down. 
Salah satunya adalah bentuk-bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang 
dirasa tidak bernuansa alam (fisik permanen). Selain itu peran dari pemerintah 
Desa selaku pembina dirasa sangat minim dalam hal pembinaan dan dukungan 
kebijakan untuk penyusunan produk Peraturan Desa (Perdes) pengelolaan Wana 
Wisata Gua Kiskendo.

- Persepsi ketidakpuasan stakeholder terhadap manfaat/pengaruh yang diterima 
pada bidang keterampilan usaha dan peluang kerja. Kegiatan ekowisata yang 
telah berlangsung belum banyak memberikan manfaat kepada masyarakat 
sekitar kawasan, salah satunya adalah manfaat keterampilan dan penciptaan 
peluang kerja. Hal ini menyebabkan adanya keragu-raguan pada kelompok 
profesi dan pemerintah desa untuk bersedia terlibat langsung dalam usaha jasa 
wisata.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan kawasan Wana Wisata Gua Kiskendo berada pada kelas kelerengan 
lokasi curam-sangat curam dengan didominasi batuan kapur, dengan vegetasi 
yang didominasi oleh jenis Sonokeling (Dalbergia latifolia) serta dengan satwa jenis 
kelelawar dan jenis burung kepodang sehingga dapat digunakan untuk penambahan 
atraksi wisata berupa panjat tebing.

2. Daya dukung fisik (Physical Carrying Capacity/PCC) Wana Wisata Gua Kiskendo 
adalah 3.930 orang/hari, Daya Dukung Riil (Real Carrying Capacity) sebesar 276 
orang/hari dan Daya Dukung Efektif (Effective Carrying Capacity/ECC) sebesar 184 
orang/hari. Berdasarkan kunjungan aktual maka nilai ECC terlampaui pada hari libur 
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atau akhir pekan sehingga menyebabkan gangguan lingkungan berupa sampah, 
vandalisme, dan ketidaknyamanan pengunjung.

3. Kondisi biofisik kawasan berdasarkan persepsi pengunjung terhadap potensi data 
tarik wana wisata “menarik” dengan 74,84%; Daya dukung ekonomi masih rendah 
pada kategori “tidak puas” dengan 44,17%; Dukungan masyarakat dalam pengelolaan 
wisata alam “sangat setuju” sebesar 94,44%. Kondisi tersebut mendukung pengelolaan 
wana wisata secara berkelanjutan.

4. Strategi yang dapat diambil dalam upaya pengelolaan Wana Wisata Gua Kiskendo 
sesuai dengan hasil Analisis SWOT adalah  1) Kerja  sama multi pihak (masyarakat, 
Perusahaan dan pemerintah) dalam pengelolaan wana wisata; 2) Diversifikasi atraksi 
wana wisata, penataan lokasi, pengembangan fasilitas wana wisata; 3) Kegiatan 
preventif dalam rangka meminimalkan dampak sosial-lingkungan; 4) Peningkatan 
pemanfaatan usaha ekonomi melalui pelatihan ketrampilan produk usaha (bahan 
lokal) dan peluang usaha (jasa); 5) Pengembangan dan penguatan kompetensi 
SDM/ kelembagaan sebagai pelaku usaha wana wisata; 6) Peningkatan pelayanan 
pengunjung pada hari libur/weekend/musim puncak kunjungan (peak-season); 7) 
Pengelolaan kebersihan dan keindahan lokasi serta sarana prasarana wana wisata; 
8) Peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat/kelompok terhadap pengelolaan 
wana wisata; 9) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kepada kelompok dan 
masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan usaha wana wisata.

E. Saran Kebijakan
Berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berbagai pihak terkait.

1.  Perlu dilakukan kajian bersama antara masyarakat, Perhutani dan Pemda Kendal 
mengenai pengelolaan sampah terpadu untuk menanggulangi dan memunculkan 
nilai ekonomi sampah.

2. Perlu dilakukan kajian mengenai modal sosial dan kesiapan pengelolaan wana wisata 
berbasis masyarakat (community based tourism/CBT) melalui Participatory Rural 
Appraisal.

3. Perlu dilakukan kajian dan pemilihan priotitas strategi pengelolaan Wana Wisata Gua 
Kiskendo oleh para pemangku kepentingan pada skala jangka pandek (2019), jangka 
menengah (2019—2023) dan jangka panjang (2019—2029) sehingga dapat disusun 
Master Plan pengelolaannya.



024 DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI



►  Nama : Muhammad Arif Setiawan, S.Hut

► Unit Organisasi : Balai Tn Aketajawe Lolobata Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

►  Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan

► Negara Studi : Indonesia 

► Universitas : Universitas Diponegoro

 

03
STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI 
WISATA ALAM ZONA PEMANFAATAN 
TUK SEMUNCAR TAMAN NASIONAL 
GUNUNG MERBABU



026 DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI

ABSTRAK

Kawasan Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki 
potensi wisata alam. Pengembangan potensi wisata alam dapat menyelaraskan 
kepentingan ekologi kawasan dan ekonomi masyarakat sekitar. Potensi wisata alam 
yang belum dinilai kelayakan pengembangan dan terdapat potensi konflik kepentingan 
dikhawatirkan dapat merugikan pengelolaan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menilai potensi penawaran-permintaan wisata alam dan kelayakan pengembangan, 
melakukan analisis stakeholder, dan merumuskan strategi pengembangan potensi wisata 
alam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah analisis vegetasi, Analisis Daerah 
Operasi Objek Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA), analisis stakeholder, dan analisis 
SWOT. Hasil menunjukkan bahwa potensi penawaran berupa keanekaragaman flora 
dan fauna dengan kualitas daya tarik yang rendah hingga sedang, keindahan lanskap 
dengan kualitas daya tarik yang tinggi, dan daya tarik sosial- budaya masyarakat sekitar. 
Persepsi masyarakat cukup baik terhadap rencana pengembangan potensi wisata alam. 
Karakteristik permintaan didominasi oleh pelajar/mahasiswa dengan motivasi ingin 
berekreasi dan berpetualang untuk menikmati keindahan alam dan suasana alami. 
Potensi wisata alam kawasan layak dikembangkan dengan indeks kelayakan sebesar 
69,81%. Secara umum, kualitas hubungan kerja sama antara stakeholder dalam kondisi 
relatif lemah. Alternatif strategi dalam upaya pengembangan potensi wisata alam, yaitu 
(1) menciptakan pariwisata berbasis masyarakat; (2) pengembangan atraksi sesuai potensi 
ODTWA dan promosi wisata alam; (3) mediasi konflik stakeholder; (4) pembentukan 
forum multi-stakeholder untuk meningkatkan kolaborasi pengelolaan sumber daya alam; 
(5) pembangunan sarana dan prasarana wisata alam; (6) eksplorasi keanekaragaman hayati 
dan penyusunan desain tapak wisata alam; dan (7) meningkatkan kepedulian lingkungan 
bagi masyarakat dan pengunjung.

► Kata Kunci: Strategi, Zona Pemanfaatan, Penawaran-Permintaan Wisata Alam, 
Stakeholder
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ABSTRACT

Tuk Semuncar Utilization Zone Area of Gunung Merbabu National Park has the potential 
of natural tourism. The development of natural tourism potential can align between the 
ecological interests of the region and the economic interests of surrounding communities. 
The potential of natural tourism has not been assessed the feasibility of development 
and there are potential conflicts of interest feared could be disadvantageous to the 
management of the area. The objectives of this study were to assess the potential of 
supply-demand for natural tourism and development feasibility, to analyze stakeholders, 
and to formulate strategies for developing natural tourism potentials. This research is a 
descriptive research with qualitative and quantitative approach. The methods used were 
vegetation analysis, operations area analysis of natural attraction object (ADO-ODTWA), 
stakeholder analysis, and SWOT analysis. Result show is that the supply potential is the 
diversity of flora - fauna with the quality of attractiveness ranging from low to medium, 
landscapes with high attraction quality, and the social - cultural attraction of the 
surrounding community. Public perception is relatively good towards the development 
plan of natural tourism potential. Characteristic of demand is dominated by students 
with motivation to recreation and adventure to enjoy nature beauty and natural 
atmosphere. The potential of natural tourism is feasible to be developed with a feasibility 
index of 69.81%. Generally, the quality of cooperative relationships among stakeholders 
is relatively weak. Alternative strategy in the effort of developing the potential of natural 
tourism: (1) creating community based tourism, (2) the development of attractions as 
potential and the promotion of natural tourism, (3) stakeholders conflict mediation, 
(4) establishing multi-stakeholder forums to improve collaboration on natural resource 
management, (5) development of natural tourism facilities, (6) exploration of biodiversity 
and designing natural tourism sites, and (7) to improve environmental awareness for the 
community and visitors.

► Keywords: strategy, utilization zone, supply-demand of natural tourism, stakeholder
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STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI 
WISATA ALAM ZONA PEMANFAATAN TUK 
SEMUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG 

MERBABU
A. Latar Belakang
Kawasan TNGMb memiliki potensi jasa lingkungan berupa sumber air dan wisata alam 
yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Secara ekologis, kawasan 
TNGMb menjadi daerah tangkapan air bagi wilayah sekitarnya dan sebagai penghasil 
sumber air yang dimanfaatkan masyarakat. Kawasan TNGMb memiliki potensi wisata 
alam yang dapat dikembangkan. Kegiatan wisata alam dimungkinkan dapat menjadi 
penggerak perekonomian masyarakat sekitar dan sumber penerimaan negara. Pariwisata 
alam merupakan salah satu bentuk pemanfaatan lestari sumber daya alam kawasan 
konservasi yang ramah secara ekologi. Pemanfaatan potensi jasa lingkungan air dan 
wisata alam secara optimal dan lestari dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. 
Pemanfaatan secara intensif potensi jasa lingkungan dan wisata alam dapat menjadi 
ruang kompromi antara kepentingan ekologi dan ekonomi bagi desa-desa penyangga 
sekitar kawasan TNGMb (Gunawan dkk. 2013).

Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar menjadi bagian kawasan TNGMb yang memiliki 
potensi jasa lingkungan air dan wisata alam. Potensi sumber air dimanfaatkan secara 
komersial dan nonkomersial. Potensi wisata alam yang ada belum dimanfaatkan secara 
optimal. Observasi awal di lokasi menunjukkan bahwa belum terdapat pengelolaan wisata 
alam secara resmi yang dilakukan oleh Balai TNGMb maupun masyarakat, meskipun 
terdapat kegiatan kunjungan wisata di lokasi. Hal tersebut diketahui dengan tidak adanya 
karcis masuk pengunjung, tidak terdapat kelembagaan wisata yang diakui, dan tidak 
terdapat pengaturan pengunjung. Pengunjung biasa meminta bantuan jasa pemanduan 
kepada kelompok REMPALA (Relawan Merbabu Pecinta Alam) yang berdekatan dengan 
lokasi.

Informasi dari Balai TNGMb dan REMPALA bahwa potensi wisata alam kawasan 
mulai dikenal dari tahun 2014 dengan ditandai adanya pengunjung wisata alam. 
Kunjungan meningkat pada tahun 2015 yang datang dari berbagai daerah. Banyaknya 
pengunjung memunculkan permasalahan. Kegiatan wisata alam dianggap bagi sebagian 
masyarakat memberikan dampak negatif terhadap sumber air. Konflik muncul antara 
kelompok pemanfaat air dari desa-desa sekitar dengan REMPALA. Konflik juga disinyalir 
berlatar belakang kepentingan terhadap pemanfaatan potensi wisata alam. Sebagai 
upaya meredam konflik, Balai TNGMb menutup kawasan bagi kegiatan wisata alam 
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(Balai TNGMb 2016). Hingga saat ini status penutupan masih diberlakukan, namun 
informasi dari REMPALA bahwa masih terdapat pengunjung wisata alam dalam jumlah 
kecil dan cenderung mengalami peningkatan. Kecenderungan pengunjung yang semakin 
meningkat dapat melahirkan kembali konflik akibat kegiatan wisata alam yang belum 
dikelola dengan baik sehingga dapat berdampak merugikan bagi kawasan.

Fandeli dan Mukhlison (2000) menyatakan bahwa kegiatan wisata alam di dalam 
kawasan taman nasional dengan prinsip pariwisata berkelanjutan mampu memberikan 
dampak positif terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Dengan adanya 
manfaat ekonomi yang diterima masyarakat sekitar dari kegiatan wisata alam, diharapkan 
dapat membangun persepsi positif di dalam masyarakat terhadap pengelolaan kawasan 
TNGMb. Persepsi positif akan mampu menimbulkan rasa kepemilikan dan keinginan 
masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kawasan.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Pemanfaatan potensi wisata alam kawasan Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar TNGMb 
tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan 
lainnya. Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam kawasan menjadi 
sumber permasalahan yang dapat menghambat perkembangan pengelolaan wisata 
alam. Adanya potensi wisata alam perlu dilakukan suatu upaya pengembangan dengan 
melakukan penilaian terhadap berbagai komponen pengembangan wisata alam dengan 
memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya alam kawasan. Diharapkan potensi wisata alam dapat dikelola 
dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal terhadap ekonomi, sosial-budaya, 
dan lingkungan. Sebaliknya, tanpa perencanaan dan strategi pengelolaan, kegiatan wisata 
alam akan memberikan dampak negatif dengan semakin bertambahnya kunjungan wisata 
alam.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Bagaimanakah potensi pasar wisata alam kawasan Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar 
TNGMb?

2.  Bagaimanakah kelayakan potensi wisata alam kawasan Zona Pemanfaatan Tuk 
Semuncar TNGMb?

3.  Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam kawasan 
Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar TNGMb?

4.  Bagaimanakah strategi pengembangan potensi wisata alam kawasan Zona 
Pemanfaatan Tuk Semuncar TNGMb?

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian 
di kawasan Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar wilayah kerja Resort Semuncar SPTN 
Wilayah I Kopeng, TNGMb. Berada di wilayah administrasi Desa Candisari dan Desa 
Ngagrong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Penelitian selama kurang lebih tiga 
bulan pada bulan September–November Tahun 2017.
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Pengumpulan data primer dengan pengamatan langsung, kuisioner, dan wawancara. 
Data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen, laporan kegiatan, dan 
pustaka yang terkait dengan substansi penelitian.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Analisis Kelayakan Pengembangan OTDWA
Analisis kelayakan potensi wisata alam menggunakan instrumen Analisis Daerah Operasi 
Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) (Direktorat WAPJL 2003). Tingkat 
kelayakan pengembangan ODTWA diketahui dari indeks kelayakan terbagi 3 (tiga), yaitu 
rendah/tidak layak dikembangkan (<33,33%), sedang/belum layak dikembangkan (33,33%–
66,66%), dan tinggi/layak dikembangkan (>66,66%).

2. Analisis Stakeholder dan Kebutuhan Stakeholder
Tahap analisis stakeholder, yaitu 1) mengidentifikasi, 2) mengategorikan, dan 3) menyelidiki 
hubungan (Reed et al. 2009). Kategorisasi stakeholder menggunakan matrik tingkat 
kepentingan (interest) dan pengaruh (influence). Skor tingkat kepentingan stakeholder 
didapat dari penilaian keterlibatan, manfaat yang diterima, kegiatan yang mendukung 
pengelolaan, persentase program terkait pengelolaan, dan tingkat ketergantungan. 
Skor tingkat pengaruh setiap stakeholder didapatkan dari penilaian kemampuan dalam 
memperjuangkan aspirasi, kontribusi, kapasitas SDM, tingkat dukungan finansial, dan 
kemampuan.

 Hubungan antar-stakeholder digambarkan dengan actor-linkage matrix dengan kata 
kunci, yaitu potensi berkonflik, saling mengisi, dan bekerja sama (Reed et al. 2009). Kualitas 
jalinan hubungan antar-stakeholder diwakili dengan kuat (S), sedang (M), lemah (W), 
dan tidak diketahui (dn) (Biggs and Matsaert 2004). Analisis kebutuhan dilakukan untuk 
pencermatan terhadap faktor-faktor yang menjadi persepsi dan keinginan stakeholder 
terhadap pengelolaan kawasan (Abbas 2005).

3. Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam
Penentuan strategi pengembangan dilakukan melalui pengumpulan faktor-faktor IFAS 
(Internal Strategic Factor Analisis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factor Analisis 
Summary). Setiap faktor memiliki nilai yang diperoleh dari stakeholder. Berdasarkan 
penjumlahan skor IFAS dan EFAS diketahui posisi pengembangan wisata alam di dalam 
Matrik Internal Eksternal (Matrik IE) yang menggambarkan kondisi dan harapan di masa 
mendatang. Kemudian faktor IFAS dan EFAS di masukkan dalam matrik SWOT untuk 
menentukan strategi pengembangan.
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4. Potensi Flora
Dari 23 petak ukur diperoleh 126 individu vegetasi terbagi dalam 12 jenis, yaitu akasia 
(Acacia decurrens), bintami (Podocarpus sp.), dadap (Erythrina variegata), dempul 
(Glochidion sp.), kemlandingan gunung (Albizzia lophanta), kesowo (Engelhardia serrata), 
kina (Chincona spec), lotrok (Saurauia bracteosa), manis jangan (Cinnamomum verum), 
pinus (Pinus merkusii), puspa (Schima wallichii), dan tengsek (Dodonea viscosa). Nilai INP 
tertinggi tingkat semai Schima wallichii (66,67%); pancang Acacia decurrens (64,02%); tiang 
Acacia decurrens (208,41%); pohon Podocarpus sp. (133,81%). Indeks keragaman vegetasi 
Shannon–Wienner pada tingkat semai 1,561; tingkat pancang 1,991; tingkat tiang 0,731; 
dan tingkat pohon 1,231. Dengan demikian, menurut klasifikasi Barbour et. al. yang dikutip 
oleh Suryawan (2007) keragaman vegetasi pada semua tingkat pertumbuhan kategori 
rendah. Sebagai potensi penawaran wisata alam, tingkat kualitas keanekaragaman 
vegetasi yang memiliki 11–20 jenis dikatakan oleh Fandeli dan Mukhlison (2000) dalam 
kategori sedang.

5. Potensi Fauna
Fauna yang paling banyak ditemukan di jalur wisata alam kawasan Zona Pemanfaatan 
Tuk Semuncar TNGMb adalah aves/burung. Ditemukan juga jenis mamalia, primata, dan 
insekta. Dari beberapa fauna yang ditemukan, hanya elang hitam Ictinaetus malaiensis 
yang dapat mendukung daya tarik wisata. Sedikitnya jenis fauna yang berpotensi sebagai 
daya tarik wisata alam, menurut kriteria yang ditetapkan oleh Fandeli dan Mukhlison 
(2000), menunjukkan bahwa kualitas keanekaragaman fauna sebagai potensi penawaran 
wisata alam berada pada tingkat yang rendah. 

6. Potensi Lanskap
Jalur wisata alam kawasan ini mengikuti jalur sungai yang memiliki beberapa air terjun 
yang memiliki daya tarik. Jalur pertama menuju sumber mata air Tuk Semuncar, sedangkan 
jalur kedua menuju sumber mata air Tuk Sipendok. Jalur sungai menuju sumber air Tuk 
Semuncar terdapat 4 (empat) air terjun, yaitu Air Terjun Tempuran, Tuk Songo, Watu 
Abang, dan Semuncar. Jalur sungai menuju sumber mata air Tuk Sipendok terdapat 5 (lima) 
air terjun, yaitu Air Terjun Maerokoco, Pronojiwo, Batu Point, Tiga Berjajar, dan Njalin. 
Hasil dari identifikasi objek dan daya tarik wisata alam kawasan Zona Pemanfaatan Tuk 
Semuncar TNGMb menunjukkan bahwa sungai dan air terjun merupakan atraksi alam 
yang menjadi daya tarik utama. Selain itu, lansekap pegunungan yang memiliki bentuk-
bentuk yang unik memunculkan panorama alam yang indah untuk dilihat. Beratnya 
medan menuju kedua air terjun menjadi tantangan bagi pengunjung wisata alam.

7. Potensi Wisata Sekitar Kawasan
Wisata religi berupa Makam Syech Maulana Ibrahim Maghribi yang biasa dikunjungi 
warga dari berbagai daerah untuk berziarah. Kirab budaya menjadi agenda rutin tahunan 
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yang diadakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten 
Boyolali. Masyarakat desa memiliki kesenian berupa tari reog. Gerakan, busana, dan 
musik pengiring pada tari reog berasal dari kreativitas para anggota yang dimaksudkan 
sekadar sebagai hiburan. Adanya pembangunan glamour camping di sekitar lokasi. Sarana 
dan prasarana belum terdapat di lokasi wisata.

8. Persepsi Masyarakat
Seluruh informan memiliki persepsi yang positif terhadap kawasan TNGMb. Adanya 
kawasan TNGMb memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan sekitar. Warga 
masyarakat menganggap bahwa adanya kawasan TNGMb hingga saat ini tidak berdampak 
pada kondisi ekonomi dan sosial-budaya masyarakat sekitar. Seluruh responden sepakat 
bahwa potensi wisata alam yang ada memiliki peluang yang baik. Kegiatan wisata 
alam susur sungai yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan permasalahan. Tidak 
adanya izin dan sosialisasi kegiatan wisata alam susur sungai banyak dikeluhkan warga. 
Masyarakat cenderung menginginkan pengelolaan potensi wisata alam diserahkan 
kepada pemerintah daerah atau instansi lainnya.

9. Karakteristik dan Motivasi Pengunjung
Karakteristik pengunjung didominasi oleh pengunjung berjenis kelamin laki-laki, kelompok 
umur 17–35 tahun, dari luar Kabupaten Boyolali, kalangan pelajar atau mahasiswa. Sebagian 
besar pengunjung lebih menyenangi berkunjung ke wisata alam Zona Pemanfaatan Tuk 
Semuncar TNGMb secara berkelompok. Berekreasi/berlibur dan berpetualang/berkemah 
merupakan tujuan dari mayoritas pengunjung. Air terjun dan panorama alam menjadi 
objek yang disukai pengunjung. Pengunjung memberikan penilaian ”sangat menarik” 
terhadap objek wisata alam yang dikunjungi. Banyak dari pengunjung yang menyatakan 
keinginannya untuk berkunjung kembali.

10.  Kelayakan Pengembangan Potensi Wisata
Hasil penilaian secara keseluruhan memperlihatkan bahwa potensi wisata alam kawasan 
Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar TNGMb memiliki indeks kelayakan dalam kategori 
tinggi (69,81%). Dengan demikian, kawasan tersebut dinilai memiliki kelayakan untuk 
dikembangkan. Kriteria dengan indeks kelayakan rendah adalah sarana dan prasarana 
penunjang (25%), hubungan dengan objek wisata di sekitarnya (25%), dan pemasaran 
(16,67%). Ketiga kriteria tersebut perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki.

11.  Stakeholder
Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 10 (sepuluh) stakeholder yang berkepentingan 
dalam pengelolaan sumber daya alam kawasan Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar 
TNGMb, yaitu (1) Balai TNGMb, (2) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar), 
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(3) PUDAM Tirta Ampera, (4) Pemerintah Kec. Ampel, (5) Pemerintah Desa Candisari, 
(6) Pemerintah Desa Ngagrong, (7) Relawan Merbabu Pecinta Alam (REMPALA), (8) 
Kelompok Pemanfaat Air, (9) masyarakat sekitar, dan (10) pengunjung wisata.

 Key player yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap pengembangan 
suatu program atau proyek. Context setter dapat menimbulkan risiko yang signifikan 
sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk dikelola dan dipantau. Crowd memiliki 
sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil suatu program, dapat dipertimbangkan 
untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Subject menjadi stakeholder yang 
memiliki kepentingan tinggi, namum memiliki pengaruh yang rendah. Subject mendukung 
progam tetapi kapasitasnya dalam mengantisipasi dampak pengelolaan kawasan mungkin 
tidak ada. Subject dapat menjadi berpengaruh jika membentuk jalinan kerja sama dengan 
stakeholder lain (Reed et al. 2009). Balai TNGMb berada pada posisi key player merupakan 
sebuah kelaziman, stakeholder yang mendapat kekuasaan secara legal pada setiap proyek 
pengelolaan sumber daya alam selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan 
(stakeholder) utama (Maguire et al. 2012; Sembiring dkk. 2010).

 Terdapat 3 (tiga) hubungan stakeholder dalam pengelolaan kawasan, yaitu potensi 
berkonflik, bekerja sama, dan saling mengisi. Potensi berkonflik dapat terjadi antara 
Pemdes Candisari dan REMPALA. Kualitas hubungan antara stakeholder secara umum 
dalam kondisi lemah. Kualitas hubungan Balai TNAL dengan masyarakat tergolong kuat. 
Sebagian kualitas hubungan stakeholder tidak diketahui, terutama pengunjung wisata 
dengan stakeholder lain.

12.  Strategi Pengembangan
Skor IFAS posisi internal yang kuat (2,826), skor EFAS pada posisi eksternal yang 
berpeluang besar (3,317). Posisi faktor internal dan eksternal pengembangan wisata alam 
pada matrik IE berada di sel 2 (dua), yaitu growth and build (tumbuh dan bina). Posisi yang 
memungkinkan untuk menggunakan strategi pertumbuhan (growth strategy) dengan 
konsentrasi pada integrasi horizontal, yaitu suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan 
dengan cara membangun di lokasi yang lain, dan meningkatkan jenis produk dan jasa.

Matrik SWOT memperlihatkan bahwa alternatif strategi yang diperoleh, yaitu 
Kekuatan (S) – Peluang (O) sebanyak 2 (dua) strategi, Kekuatan (S) – Ancaman (T) sebanyak 
2 (dua) strategi, dan Kelemahan (W) – Peluang (O) sebanyak 3 (tiga) strategi. Strategi 
tersebut adalah 1) Menciptakan pariwisata berbasis masyarakat; 2) Pengembangan 
atraksi sesuai potensi ODTWA dan promosi wisata alam; 3) Mediasi konflik stakeholder; 
4) Pembentukan forum multi-stakeholder untuk meningkatkan kolaborasi pengelolaan 
kawasan; 5) Eksplorasi potensi kawasan dan penyusunan desain tapak wisata alam; 6) 
Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam; dan 7) Meningkatkan kepedulian 
lingkungan bagi masyarakat dan pengunjung wisata alam.
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D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar TNGMb memiliki daya tarik tinggi pada 
keindahan lanskap. Wisata religi berada di sekitar kawasan yang dapat menjadi daya 
tarik. Persepsi masyarakat sekitar cukup baik terhadap rencana pengembangan 
potensi wisata. Karakteristik permintaan wisata didominasi oleh pelajar/mahasiswa 
laki-laki berusia antara 17–35 tahun dengan motivasi ingin berekreasi dan berpetualang.

2. Kawasan Zona Pemanfaatan Tuk Semuncar TNGMb memiliki potensi wisata alam 
yang layak untuk dikembangkan dengan indeks kelayakan sebesar 69,81%.

3. Hasil analisis stakeholder, meliputi a) Terdapat 10 (sepuluh) stakeholder yang terbagi 
menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) key player; (2) context setter; (3) crowd; dan                      
(4) subject; b) Hubungan antar-stakeholder secara umum kualitas jalinan kerja samanya 
masih dalam kategori lemah.

4. Prioritas strategi: (1) Pengelolaan potensi wisata alam berbasis masyarakat; (2) 
Pengembangan atraksi sesuai potensi ODTWA dan promosi wisata alam; (3) Mediasi 
konflik stakeholder; (4) Pembentukan forum multi-stakeholder untuk meningkatkan 
kolaborasi pengelolaan kawasan; (5) Pembangunan sarana dan prasarana wisata 
alam; (6) Eksplorasi potensi kawasan dan penyusunan desain tapak wisata alam; dan 
(7) Meningkatkan kepedulian lingkungan bagi masyarakat dan pengunjung.

E. Saran Kebijakan
Berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berbagai pihak terkait.

1. Kawasan ini tidak sesuai untuk pengembangan wisata massal. Sebagai upaya 
diversifikasi atraksi wisata, perlu pengembangan produk dan jasa berbasis ekonomi 
kreatif yang bertemakan konservasi lingkungan.

2. Perlunya upaya penataan ruang wisata dalam pengembangan potensi wisata alam 
agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial-budaya.

3. Peningkatan kapasitas stakeholder yang bersentuhan langsung dengan pengembangan 
potensi wisata alam.

4. Hadirnya akademisi, praktisi, dan LSM yang memiliki succes story dalam pendampingan 
pengembangan wisata alam sangat diperlukan.
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ABSTRAK

Kondisi geografis Semarang yang terletak di pantai utara Jawa dengan ketinggian hampir 
sama dengan permukaan air laut disertai populasi dan pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi di kawasan pesisir berdampak pada tingginya kerentanan Semarang bagian 
utara terhadap banjir rob. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air permukaan dan 
air tanah sehingga terjadi krisis air layak konsumsi. Tingginya kuantitas limbah domestik 
yang bercampur dengan luapan rob yang terjadi hampir setiap hari di kawasan pesisir 
Genuk berpotensi untuk digunakan kembali (reuse) menjadi sumber air minum sebagai 
solusi kelangkaan air tawar di kawasan pesisir.

Teknologi membran terutama membran nanofiltrasi (NF) merupakan salah satu 
alternatif yang menjanjikan dalam wastewater reuse dengan kadar garam tinggi khususnya 
pada saline domestic wastewater. Dalam studi ini akan diobservasi kinerja membran NF270 
dalam mengolah saline domestic wastewater menjadi sumber air minum dan efek garam 
terhadap rejeksi komponen organik. Pada penelitian ini diuji kinerja membran dengan 
pengukuran fluks dan tingkat rejeksi limbah sintetik maupun limbah asli yang melibatkan 
mekanisme berupa sieving (steric effect) dan charge effect.

Pada larutan limbah sintetik tunggal, NF270 mampu menurunkan konsentrasi Total 
Dissolve Solid (TDS) sebesar 42,09—50,63%, Chemical Oxygen Demand (COD) maksimal 
81,29% serta klorida sekitar 30—40% (larutan NaCl) dan 61,29—70,97% (larutan CaCl2). 
Kombinasi garam dan komponen netral (glukosa) berpengaruh signifikan terhadap retensi 
COD maupun klorida. Semakin tinggi tekanan justru menurunkan tingkat rejeksi COD 
menjadi 49,63% serta klorida 40,32% (larutan CaCl2), sedangkan retensi klorida pada 
larutan campuran NaCl-glukosa lebih tinggi dibandingkan larutan NaCl tunggal. Rejeksi 
pada limbah asli untuk parameter TDS, COD, klorida , nitrit dan minyak lemak berturut-
turut sebesar 46,01%, 58,67%, 38,71%, 73,86% serta > 99,98%.

► Kata Kunci: Teknologi Membran, Limbah, Membran Nanofiltrasi
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ABSTRACT

The geographical of Semarang located on the north coast of Java with a height of almost 
the same as sea level with population and high economic growth in the coastal area has 
an impact on the high vulnerability of northern Semarang against the rob flood. This 
causes decrease of the quality of surface water and groundwater resulting in a crisis of 
water consumption. The high quantity of domestic waste mixed with the overflow of rob 
that occurs almost every day in the coastal area of Genuk has the potential to be reused 
as a source of drinking water as a solution of freshwater scarcity in coastal areas.

Membrane technology, especially nanofiltration membrane (NF) is one promising 
alternative in wastewater reuse with high salinity especially in saline domestic wastewater. 
In this study we will observe the performance of NF270 membrane in processing saline 
domestic wastewater into drinking water source and salt effect on organic compound 
rejection. In this study, membrane performance was performed with flux measurement 
and rejection rate of synthetic waste and original waste involving mechanism of sieving 
(steric effect) and electrostatic interaction.

In a single synthetic solution, NF 270 is able to decrease Total Dissolve Solid (TDS) 
concentrations by 42,09–50,63%, maximum Chemical Oxygen Demand (COD) 81,29% 
and chloride about 30–40% (NaCl solution) and 61,29–70,97% (CaCl2 solution). The 
combination of salt and the neutral component (glucose) had a significant effect on both 
COD and chloride retention. The higher pressure actually decreases the COD rejection 
rate to 49,63% and 40,32% chloride (CaCl2 solution), while chloride retention in a solution 
of NaCl-glucose mixture is higher than a single solution of NaCl. Rejection of the original 
waste for TDS, COD, chloride, nitrite, oil and grease parameters were 46,01%, 58,67%, 
38,71%, 73,86% and > 99,98%, respectively.

► Keywords: Membrane Technology, Waste, Nanofiltration Membrane
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PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK 
SALINITAS TINGGI (SALINE DOMESTIC 
WASTEWATER) DENGAN TEKNOLOGI 

MEMBRAN
A. Latar Belakang
Naiknya muka air laut karena perubahan iklim, ditambah lagi meluasnya area amblesan/
penurunan tanah (land subsidence) sebagai efek pemanfaatan air tanah yang tak 
terkendali (Hirose et al, 2001; Kuehn et al., 2001), reklamasi di daerah pantai dan alih 
fungsi lahan menyebabkan makin melebarnya area yang terdampak rob serta intrusi air 
laut yang tentu saja memengaruhi ketersediaan air tawar. Luasan area terdampak rob di 
Semarang semakin meningkat seiring bertambahnya luasan land subsidence (Marfai and 
King, 2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suhelmi, 2012) bahwa luasan 
rob dengan subsiden di Kota Semarang mencapai 2162,5 hektare dan diprediksi akan terus 
meningkat menjadi 3896,3 hektare pada tahun 2022, dengan area sebaran paling banyak 
di Kecamatan Tugu, Semarang Timur, Semarang Utara dan Genuk. Laju penurunan tanah 
(land subsidence) sangat berpengaruh terhadap peningkatan luasan genangan banjir dan 
rob.

Meluasnya rob dan intrusi air laut di kawasan pesisir Semarang khususnya, menjadikan 
masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air minum karena sungai maupun air 
tanah telah terkontaminasi air laut. Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan, 
bahkan ketersediaan air termasuk salah satu point dalam Sustainable Development Goals 
dan menjadi isu internasional. Tingkat konsumsi air bersih yang terus naik tidak sebanding 
dengan stok yang ada. Untuk mengantisipasi hal ini perlu solusi yang tepat guna menjamin 
pemenuhan kebutuhan mendasar ini. Selain desalinasi air laut, limbah pun bisa menjadi 
pilihan sumber air baru yang menjanjikan untuk meminimalisasi konsumsi air tanah 
maupun air permukaan. Tidak hanya biaya operasi yang lebih ekonomis dibandingkan 
desalinasi air laut, reuse limbah dapat menjaga keberlanjutan sumber daya.

Tingginya kuantitas air buangan domestik yang bercampur dengan luapan rob yang 
terjadi hampir setiap hari di kawasan pesisir Genuk berpotensi untuk digunakan kembali 
(reuse) menjadi sumber air minum sebagai solusi kelangkaan air tawar di kawasan pesisir. 
Limbah domestik umumnya dibagi menjadi dua komponen yaitu grey water bersumber 
dari limbah rumah tangga berupa air bekas cucian, masak dan mandi yang dialirkan ke 
drainase perkotaan, serta black water yang bersumber dari kotoran manusia seperti 
feses dan urine, yang biasanya dibuang ke tangki septik (Idris-Nda et al, 2013; Jeppesen, 
1996). Persentase terbesar limbah domestik berasal dari rumah tangga (pemukiman) 
yaitu sekitar 80–90%. Selain pemukiman, limbah domestik juga berasal dari hasil 
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buangan rumah makan, pasar, perkantoran, dan lainnya (Zulkifli, 2014). Limbah domestik 
yang tidak diolah terlebih dahulu pada akhirnya akan mengalir ke sungai, hal ini tentu 
membahayakan kehidupan manusia maupun organisme air jika komponen pencemar di 
perairan melampaui baku mutu.

Kendala yang muncul dalam pemanfaatan kembali saline domestic wastewater (limbah 
domestik dengan tingkat salinitas tinggi) disebabkan bervariasinya senyawa pencemar 
yang ada dalam konsentrasi yang cukup tinggi, sehingga kualitasnya tidak memenuhi 
syarat untuk digunakan, terlebih lagi untuk kebutuhan air minum (Asmadi & Suharno, 
2012). Selain itu aspek sosial menyangkut persepsi negatif masyarakat terhadap reuse 
limbah sebagai sumber air minum menjadi tantangan tersendiri di masa mendatang.

Reduksi tingkat salinitas yang tinggi pada limbah domestik di pesisir Semarang 
untuk dijadikan sebagai sumber air minum memerlukan teknologi yang handal. Teknologi 
membran yang telah berkembang pesat mampu menjawab tantangan problematika 
wilayah pesisir. Teknologi membran dengan berbagai keunggulannya sudah banyak 
diterapkan pada purifikasi air, wastewater treatment serta aplikasi di berbagai industri, 
bidang pertanian, perkebunan, peternakan maupun medis (Susanto, 2011).

Aplikasi teknologi membran memberi kontribusi berarti terhadap keberlanjutan 
lingkungan. Teknologi membran mampu menghasilkan efluen limbah dengan kualitas 
yang sangat baik, sehingga memungkinkan pemanfaatan kembali (reuse) sebagai air 
proses di bidang industri (Wenten, 2015), meminimalisasi pencemaran serta menekan 
penggunaan air tawar/air tanah (Gómez et al , 2007) dan hemat energi (Nubatonis, n.d.).

Kebutuhan akan air kualitas tinggi yang terus meningkat, semakin tingginya standar 
air minum, serta berkembangnya proses pemanfaatan kembali air limbah (water reuse) 
melatarbelakangi peningkatan pesat aplikasi membran khususnya nanofiltrasi untuk 
pengolahan limbah, purifikasi air minum maupun proses air produksi (B; Van der Bruggen, 
Mantarri, & Nyström, 2008). Nanofiltrasi merupakan terobosan baru dalam pengolahan 
air (water treatmant) dan produksi air minum selama sepuluh tahun terakhir terutama 
dalam penyisihan pestisida, kesadaran, komponen organik berukuran kecil bahkan ion 
multivalen.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Pertumbuhan penduduk yang meningkat diiringi pula dengan bertambahnya limbah 
domestik yang dihasilkan serta naiknya kebutuhan akan air bersih. Kesulitan air tawar 
karena intrusi air laut maupun rob menjadi fenomena yang lazim terjadi di kawasan pesisir. 
Teknologi pengolahan limbah dengan konsentrasi garam tinggi (saline wastewater) baik 
secara fisika, kimia, maupun biologi di antaranya dengan metode adsorpsi, pertukaran 
ion (ion exchange), elektrodialisis, maupun dengan lumpur aktif telah banyak dilakukan. 
Berbagai teknologi ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadar 
garam yang tinggi dapat menghambat proses pengolahan secara biologi karena dapat 
mengurangi efisiensi pengolahan proses lumpur aktif konvensional, anaerob, nitrifikasi 
dan denitrifikasi (Bunani et al., 2013). Penelitian ini mencoba mengaplikasikan alternatif 
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pengolahan limbah dengan konsentrasi garam tinggi menggunakan membran nanofiltrasi. 
Akan dikaji potensi water reuse dari saline domestic wastewater sebagai sumber air minum 
pada area tergenang rob di Semarang menggunakan membran nanofiltrasi dengan 
melakukan analisis terhadap kinerja membran dalam merejeksi kontaminan. Dari uraian 
latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul:

1. Bagaimana karakteristik limbah domestik di area tergenang rob?

2. Bagaimana performa membran NF 270 berdasarkan tingkat fluks dan rejeksi 
terhadap parameter TDS, COD, klorida, nitrit dan minyak lemak dalam mengolah 
saline domestic wastewater menjadi sumber air minum pada berbagai kondisi operasi?

3. Apakah garam berpengaruh signifikan terhadap rejeksi komponen organik?

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian eksperimen skala laboratorium. 
Dalam studi eksperimental peneliti memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol 
variabel lain yang relevan, dan mengobservasi efek/pengaruhnya terhadap satu atau 
lebih variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengolah limbah domestik dengan 
salinitas tinggi (saline domestic wastewater) menjadi air minum melalui aplikasi membran. 
Desain eksperimen pada penelitian ini menggunakan membran nanofiltrasi dengan 
model cross-flow. Lokasi pengambilan sampel saline domestic wastewater yaitu di Sungai 
Banjir Kanal Timur dan saluran drainase kawasan Terboyo Kecamatan Genuk Semarang, 
sedangkan uji coba pengolahan limbah menjadi sumber air minum dengan aplikasi 
membran dilakukan di Membrane Research Center (MeR-C) UPT Laboratorium Terpadu 
Universitas Diponegoro. Pengujian sampel dilakukan di Balai Pengujian dan Laboratorium 
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta 
Laboratorium Penelitian Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Karakteristik Saline Domestic Wastewater
Limbah domestik salinitas tinggi yang diperoleh dari Sungai banjir kanal timur dan drainase 
di Kawasan Terboyo di-treatment menggunakan membran nanofiltrasi dengan output 
permeat yang dapat memenuhi kualitas sebagai sumber air minum. Sebelum treatment, 
dilakukan karakterisasi berdasarkan parameter yang terdapat dalam PP No.82/2001 untuk 
baku mutu air kelas II (karena belum adanya penetapan baku mutu air oleh Pemerintah 
Kota Semarang). Uji kinerja membran dilakukan terhadap parameter pencemar yang 
melebihi baku mutu dengan menggunakan limbah sintetik. Pada tahap akhir dilakukan 
treatment limbah asli menggunakan membran NF270 pada tekanan optimal, kemudian 
dilakukan komparasi kualitas permeat limbah sintetik dan limbah asli.
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2. Permeabilitas Air Murni pada Membran NF 270
Fluks awal (Jo) yang diperoleh dengan melewatkan air murni (aquades) selama setengah 
jam dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik membran di awal operasi. Kenaikan 
fluks air murni linier terhadap tekanan, yaitu 59.88 L m-2h-2, 71.75 L m-2h-2 dan 82.07 L m-2h-2 
untuk tekanan 4, 5, 6 bar. Permeabilitas air murni pada membran NF 270 untuk tekanan 
4 - 6 bar masing-masing diperoleh 14.71 L m-2h-1bar-1, 14.8 L m-2h-1bar-1 dan 13.22 L m-2h-

1bar-1. Nilai tersebut masih berada dalam rentang permeabilitas air murni NF 270 menurut 
Bargeman et al (2014) yaitu 8.6–16 L m-2h-1bar-1.

3. Pengolahan Limbah Sintetik dengan NF270
Setiap jenis membran NF menghasilkan performa yang berbeda-beda karena keragaman 
material membran (hidrofilik/hidrophobik, ukuran pori serta muatan membran) dan 
kondisi operasi (tekanan operasional, suhu, salinitas, pH, dll). Karakteristik membran 
seperti diameter pori dan muatan membran berperan penting dalam mekanisme rejeksi 
yaitu size exclusion dan charge exclusion. Dalam penelitian ini kinerja membran NF270 
akan diuji melalui perhitungan fluks dan rejeksi dari 5 parameter yaitu TDS, COD, klorida, 
nitrit dan minyak lemak dengan larutan umpan tunggal maupun campuran, sehingga 
dapat diamati pengaruh satu parameter terhadap parameter lainnya.

Mekanisme pemisahan pada membran nanofiltrasi (NF) sangat kompleks dimana 
transfer massa menurut Ren et al (2017) didasarkan pada 3 interaksi yaitu steric (sieving 
effect), efek muatan (Donnan effect) serta affinitas solut-membran. Transportasi 
komponen tidak bermuatan (seperti glukosa) terjadi dengan kombinasi konveksi dan 
difusi, sedangkan retensinya didasarkan pada mekanisme pengayakan (sieving mechanism). 
Sieving mechanism terjadi pada solut tak bermuatan (netral) sedangkan untuk komponen 
bermuatan, tolakan atau tarikan elektrostatik antara membran dan solut yang memegang 
peranan penting (Schaep et al, 1998). Secara umum membran nanofiltrasi akan menolak 
ion yang memiliki muatan yang sama dengan ion pada permukaan membran.

4. Kinerja Membran NF270 Untuk Treatment limbah asli
Uji fluks dan tingkat rejeksi saline domestic wastewater dilakukan pada tekanan optimum 
berdasarkan uji performa membran NF 270 menggunakan larutan sintetik. Diperoleh 
bahwa pada tekanan 4 bar rejeksi yang dihasilkan lebih optimal dengan fluks permeat 
yang relatif tinggi. Sebelum filtrasi menggunakan membran nanofiltrasi, dilakukan pre-
treatment menggunakan kertas saring dengan parameter uji TDS, COD, klorida, nitrit 
dan minyak lemak.

Profil fluks limbah asli cenderung menurun sampai menit ke-120. Penurunan fluks 
pada larutan yang mengandung molekul organik terutama disebabkan oleh adsorpsi 
foulant pada permukaan membran dan akan semakin menurun jika terjadi pore blocking. 
Fouling merupakan kendala utama dan tidak terelakkan dalam aplikasi membran 
karena selain mengurangi performa membran dengan penurunan fluks seiring waktu, 
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mengurangi efisiensi biaya, kebutuhan energi lebih tinggi, mengurangi umur membran dan 
meningkatkan frekuensi pembersihan membran (Hilal et al, 2004; Pulido, 2016). Fouling 
melibatkan fenomena yang rumit seperti adsorpsi, akumulasi, atau presipitasi komponen 
organik dan anorganik yang terjadi pada permukaan membran melalui mekanisme yang 
berbeda dalam berbagai keadaan.

Fouling pada membran disebabkan oleh komponen inorganik terlarut atau komponen 
organik, koloid (partikel tersuspensi), bakteri maupun padatan tersuspensi. Fouling dapat 
terjadi pada pori membran sehingga mereduksi ukuran pori yang disebabkan oleh adsorpsi 
foulant pada dinding pori, blocking pori dan fouling pada permukaan membran seperti 
pembentukan lapisan cake dan gel.

Komponen organik seperti minyak dan lemak juga dapat mem-block permukaan 
membran dengan pembentukan lapisan (fase terpisah) yang akan menurunkan fluks. 
Kehadiran garam dalam limbah ikut memengaruhi interaksi minyak dan membran juga 
prilaku fouling (Tanudjaja et al, 2017). Dalam pemisahan minyak-air, afinitas material 
membran terhadap minyak dan air adalah salah satu karakteristik paling penting yang 
mempengaruhi kinerja filtrasi. (Pintor et al, 2016).

Tingkat rejeksi TDS limbah asli tidak jauh berbeda dengan limbah sintetik tunggal 
yang berkisar 42–51%. Membran NF 270 menghasilkan persentase rejeksi minyak lemak 
>99,98% , selaras dengan penelitian (Salahi et al, 2013) yang menyatakan bahwa membran 
nano-porous efisien menyisihkan minyak & lemak dari limbah kilang minyak sebesar 
99,9%. Menurut (Muppalla, Jewrajka, & Reddy, 2015) membran NF mampu mereduksi 
minyak sebesar 95,5–99,5%.

Ion Nitrit (NO2-) dan klorida (Cl-) memiliki tingkat rejeksi yang jauh berbeda 
meskipun keduanya merupakan ion bervalensi Ini disebabkan karena berat molekul nitrit 
lebih besar daripada klorida. Berat molekul nitrit adalah 46,01 g/mol dan diameter ion 
hidrasi 0,3 nm, sedangkan klorida memiliki berat molekul 35,453 g/mol dengan radius 
hidrasi 0,33 nm (Epsztein et al, 2017). Persentase penyisihan berbanding lurus dengan berat 
molekul dan radius hidrasi, yang memengaruhi proses transfer massa (Devia, Pujiraharjo, 
& Adhi, 2016). Dari eksperimen yang dilakukan diperoleh persen retensi nitrit sebesar 
73,86 % dengan aplikasi membran NF270. Penyisihan nitrit dengan membran ultrafiltrasi 
dari literatur berkisar 44,44 % (Muhari & Yulistiani, 2017) dan 76,56 %–90,63 % (Sri Aprilia 
& Arahman, 2016).

Membran nanofiltrasi menghasilkan kualitas permeat yang rata-rata masih di atas 
standar (baku mutu) yang ditetapkan, dengan kata lain masih dibutuhkan tahapan lanjutan 
agar saline domestic wastewater bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber air minum. 
Namun demikian, membran NF sangat potensial digunakan sebagai pre-treatment dalam 
pengolahan limbah domestik salinitas tinggi. 

Tingkat rejeksi klorida limbah sintetis tidak jauh berbeda dibandingkan limbah asli 
pada tekanan operasi 4 bar. Sedangkan untuk parameter COD, perbedaannya cukup jauh, 
ini dimungkinkan karena perbedaan konsentrasi serta kompleksnya jenis padatan terlarut 
(ion, logam, partikel organik atau garam) yang terdapat dalam limbah asli dibandingkan 



043 ILMU LINGKUNGAN

dengan limbah sintetik. Selain itu kehadiran kontaminan lain di luar parameter uji serta 
perbedaan konsentrasi dan pH operasi juga turut memengaruhi tingkat rejeksi pada 
limbah asli.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik saline domestic wastewater pada penelitian ini diwakili oleh 5 parameter 
dengan konsentrasi yang melewati ambang batas (baku mutu) yaitu TDS (3050-3160 
mg/L), COD (39.1–39.3 mg/L), klorida (2130–3017.5 mg/L), nitrit sebagai N (0.185 
mg/L) serta minyak lemak (4049–4687.8 µg/L).

2. Membran NF 270 cukup efektif menyisihkan komponen organik, namun belum 
optimal mereduksi ion/garam monovalen.

a. Dari penelitian ini diperoleh tingkat rejeksi limbah asli maupun sintetik untuk 
parameter TDS berkisar 41–51%, COD mencapai 58–82%, untuk parameter klorida 
30–49 % (larutan NaCl) dan 40–71 % (larutan CaCl2), sedangkan persentase 
penyisihan Nitrit dan minyak lemak sekitar 73,86% dan > 99,98%.

b. Kualitas permeat saline domestic wastewater yang dihasilkan dari proses treatment 
untuk parameter TDS, COD, klorida dan nitrit masih melampaui standar yang 
ditetapkan.

3. Garam khususnya NaCl dan CaCl2 signifikan memengaruhi retensi komponen 
organik, ini terlihat dari turunnya persentase rejeksi COD seiring kenaikan tekanan 
menjadi 49,63% (glukosa-NaCl) dan 57,60% (glukosa-CaCl2). Hal ini dimungkinkan 
karena terjadinya:

a. Dehidrasi parsial molekul netral dengan adanya ion garam sehingga terjadi 
penipisan lapisan hidrasi di sekitar molekul (efek salting-out) yang akhirnya akan 
mengurangi ukuran efektif solut.

b. Kekuatan ionik pada permukaan membran begitu tinggi sehingga konfigurasi 
glukosa menjadi lebih padat (compact) sehingga terjadi perubahan ukuran 
glukosa.

E. Saran Kebijakan
Berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

1. Perlu treatment lanjutan menggunakan reverse osmosis untuk mengoptimalkan 
penyisihan ion monovalen pada saline domestic wastewater.

2. Studi yang lebih mendalam menyangkut aspek teknis dan ekonomi serta pertimbangan 
dari aspek sosial dan kesehatan sangat diperlukan untuk aplikasi membran NF270 
dalam pengolahan saline domestic wastewater sebagai sumber air minum.
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ABSTRAK

Daerah selatan Kabupaten Kendal merupakan kawasan Gunung Prau dan Gunung 
Ungaran, kaya akan sumber daya alam yang di antaranya adalah hasil hutan dan 
potensi wisata, berfungsi untuk melindungi kawasan di bawahnya dan area resapan air. 
Pertambahan penduduk menyebabkan eksploitasi terhadap alam sehingga mengganggu 
keseimbangannya. Salah satu solusi adalah pengembangan potensi wisata. Tujuan 
penelitian ini adalah mengidentifikasi distribusi potensi wisata alam pegunungan di 
Kabupaten Kendal dengan pendekatan Sistem Informasi Geografi (SIG), melakukan 
penilaian terhadap wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal dan memberikan 
rekomendasi pengembangan wisata alam pegunungan Kabupaten Kendal agar dapat 
mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan mixed 
methods dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi dan 
wawancara dengan para informan. Data dianalisis dengan analisis spasial dan analisis 
SWOT, didahului dengan penilaian analisis daerah operasi-objek dan daya tarik wisata 
alam (ADO-ODTWA) dan penilaian destinasi pariwisata berkelanjutan. 

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa Daya Tarik Wisata Air Terjun Curugsewu 
merupakan daya tarik wisata prioritas utama dalam pengembangan wisata alam 
pegunungan di Kabupaten Kendal. Selain mendapat penilaian tertinggi, Curugsewu 
juga berada dalam kawasan wisata alam berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
Kabupaten Kendal tahun 2011–2031. Analisis SWOT dilakukan untuk memberikan 
rekomendasi arahan pengembangan wisata alam pegunungan sesuai dengan kondisi yang 
ada. Salah satu rekomendasinya adalah mengembangkan potensi keindahan bentang 
alam yang masih alami dan berbudaya sebagai daya tarik wisata alam yang berorientasi 
pasar berdasarkan RTRW dengan konsep wisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat 
dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan menjalin kerja 
sama untuk meningkatkan investasi.

► Kata Kunci: Penilaian ADO-ODTWA, Penilaian Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, 
Sistem Informasi Geografi, Wisata Alam Pegunungan Kabupaten Kendal
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ABSTRACT

The southern area of Kendal regency is mountainous area, precisely on the slopes of 
Mount Prau and Mount Ungaran, rich in natural resources which include forest products 
and tourism potencies, to protect the underlying areas and become water catchment 
areas. The increasing of population causes exploitation of nature so the balance become 
disturbed. A solution is the development of tourism potencies. The purpose of this 
research is to identify the distribution of mountainous tourism potency in Kendal Regency 
using Geographic Information System (GIS) approach, to assess the natural mountainous 
tourism in Kendal Regency and to give recommendation of natural mountainous tourism 
development of Kendal Regency in order to realize a sustainable tourism. The research 
method used mixed methods by using literature study, observation and interviews to the 
informants as a technique of data collections. Data was analyzed using spatial analysis 
and SWOT analysis, preceded by natural tourism object and attraction assessment 
(ADO-ODTWA) and sustainable tourism destination assessment.

The results of spatial analysis indicate that Curugsewu Waterfall is a tourist 
attraction that became the main priority in the development of natural mountainous 
tourism of Kendal Regency. Beside it got the highest assessment, it is also located in 
the area of natural tourism based on Spatial Plans and Areas of Kendal Regency 2011 - 
2031. SWOT analysis conducted in order to provide recommendations for guidance of 
natural mountainous tourism development in accordance with existing conditions. One 
of its recommendations is to develop the natural and culturally potencies landscaped 
as a market-oriented natural tourism attraction based on RTRW with the concept of 
community-based sustainable tourism by utilizing information technology as a means of 
promotion and make a good cooperation with others to increase investment.

► Keywords: ADO-ODTWA Assessment, Sustainable Tourism Assessment, Geographic 
Information System, Mountainous Area of Kendal Regency
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PRIORITAS PENGEMBANGAN WISATA 
ALAM PEGUNUNGAN DI KABUPATEN 

KENDAL
A. Latar Belakang
Dalam rangka mengembangkan potensi-potensi wisata alam tersebut diperlukan strategi 
yang tepat dalam pengelolaannya. Strategi tersebut bisa diperoleh dari analisis kondisi 
setiap potensi wisata yang ada. Dengan menggunakan pedoman Analisis Daerah Operasi 
Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) yang dikeluarkan oleh Ditjen 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA, 2003); Oktadiyani, dkk (n.d) melakukan 
analisis terhadap Taman Wisata Alam Kawah Kamojang Kabupaten Bandung Provinsi 
Jawa Barat dengan menggunakan beberapa kriteria yang meliputi daya tarik, kadar 
hubungan, keadaan penginapan, sarana dan prasarana, sarana dan prasarana penunjang, 
ketersediaan air bersih dan hubungan dengan objek wisata lain. Sementara Muin dan 
Wulandari (n.d) menggunakan kriteria daya tarik, aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi, 
akomodasi, sarana dan prasarana penunjang dan ketersediaan air bersih untuk melakukan 
penilaian terhadap daya tarik dan pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Belandang 
di Kabupaten Ketapang.

Dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) diharapkan 
mampu untuk dianalisis aspek ruang di daerah pegunungan Kabupaten Kendal sehingga 
potensi-potensi wisata yang ada dapat dikembangkan menjadi objek dan daya tarik 
wisata secara optimal yang dapat menarik kunjungan wisatawan, baik domestik 
maupun mancanegara. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Bunruamkaew and 
Murayama (2011) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi 
ekowisata di Provinsi Surat Thani, Thailand dengan menggunakan Metode GIS dan AHP 
serta Rahayuningsih, et.al (2015) untuk mengembangkan model spasial perencanaan 
wisata alam berdasarkan kriteria atraksi dan aksesibilitas dari objek wisata di Bogor.

Dengan menggunakan GIS pula Samat dan Harun (2013) memetakan dan mengukur 
transformasi penggunaan lahan dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2005 dan memeriksa 
daerah-daerah yang cenderung mengalami tekanan pembangunan perkotaan di Pulau 
Langkawi. Dari hasil pemetaan dan pengukuran tersebut diperoleh 341, 99 hektare 
lahan memiliki potensi untuk dikembangkan untuk berbagai kegiatan termasuk untuk 
pariwisata.

Sistem Informasi Geografis (SIG) mendukung perencanaan infrastruktur pariwisata 
berkelanjutan atau sustainable tourism infrastructure planning (STIP) termasuk daya tarik, 
sarana dan sarana transportasi. Kerangka ini berfokus pada perencanaan pariwisata 
secara terpadu dengan pendekatan berdasarkan kriteria keberlanjutan. STIP bertujuan 
untuk mengintegrasikan keberlanjutan kriteria yaitu tujuan pengembangan, preferensi 
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pengalaman pengunjung, standar daya dukung dan dampak sumber daya ke dalam 
perencanaan infrastruktur melalui Sistem Informasi Geografis (SIG). Berdasarkan kriteria 
tersebut, STIP menyediakan wawasan pengelolaan kawasan lindung di lokasi dan tata 
letak yang paling lestari infrastrukturnya di masa depan. STIP melibatkan tiga fase yaitu 
segmentasi pengunjung (tanpa SIG), fase zonasi (dengan SIG) dan fase perencanaan 
jaringan transportasi (dengan SIG). Untuk menunjukkan integrasi ketiga fase ini, STIP 
diaplikasikan sebagai perencanaan jalan pada Cagar Hutan Sinharaja, salah satu hutan 
hujan tropis di zona basah barat daya Sri Lanka. Daerah ini mengalami peningkatan 
penggunaan pengunjung sehingga membutuhkan pengembangan jalur tambahan 
untuk mengurangi tekanan sumber daya alam. Jejaring jalur kesempatan wisata budaya 
dan alam akan dipetakan berdasarkan kriteria keberlanjutan yang menyediakan arahan 
pengembangan jalur lestari (Boers and Cottrell, 2007).

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian 
untuk penentuan prioritas pengembangan wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal 
karena selain belum pernah ada penelitian terkait yang menggunakan pendekatan Sistem 
Informasi Geografis (SIG), aplikasi ini juga mempunyai banyak manfaat dalam pengelolaan 
dan perencanaan pariwisata. Diharapkan metode penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
model penelitian di lokasi lain dan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan referensi 
pengembangan wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata. Namun 
sampai saat ini potensi wisata yang ada belum dikembangkan secara maksimal sehingga 
belum banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Persebaran potensi 
wisata yang belum dipetakan dengan baik menyebabkan lokasinya tidak diketahui oleh 
masyarakat sebagai konsumen pariwisata. Selain itu, pengembangan kawasan-kawasan 
strategis pariwisata yang belum maksimal juga mempengaruhi kondisi pariwisata yang 
ada. Sehubungan hal tersebut, perlu adanya kajian aspek tata ruang mengenai penentuan 
kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan konsep 
pengembangan kepariwisataan yang terdapat dalam Rencana Induk Pengembangan 
Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2015—2025 dan amanat Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dengan memanfaatkan 
teknologi Sistem Informasi Geografi (GIS) diharapkan mampu untuk dianalisis aspek 
keruangan di daerah pegunungan Kabupaten Kendal sehingga potensi-potensi wisata 
yang ada dapat dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata secara optimal yang 
dapat menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga 
dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta distribusi dan inventarisasi potensi wisata alam pegunungan di 
Kabupaten Kendal?

2. Bagaimana hasil penilaian (assessmen) terhadap potensi dan daya tarik wisata alam 
pegunungan di Kabupaten Kendal sehingga dapat digunakan sebagai pedoman 
pengembangan pariwisata berkelanjutan?
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3. Bagaimana pengembangan wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal berdasarkan 
point 2 agar dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan guna meningkatkan 
kunjungan wisatawan?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (descriptive research). Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang dirancang untuk menghimpun data, menyusun secara 
sistematis, faktual dan cermat dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang 
keadaan-keadaan yang nyata sekarang. Tipe penelitian ini dapat digunakan sebagai alat 
yang tepat dan diharapkan dapat memberikan makna baru yang menjelaskan kondisi riil 
tentang keberadaan serta menentukan frekuensi dari kemunculan sesuatu hal dengan 
mengategorikan informasi yang ada (Danim, 2002). Menurut Moleong (2009) dalam 
penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan keterkaitan 
hubungan dan menguji hipotesis dengan data kualitatif berasal dari variabel sosial yang 
dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar.

Berdasarkan data, pengumpulan data dan proses analisis datanya, penelitian ini 
menggunakan metode mix methods (metode kombinasi) yaitu dengan menggabungkan 
antara metode kualitatif dan kuantitatif. Sugiyono (2011) menyebutkan, metode 
penelitian kombinasi (mixed methods) merupakan suatu metode penelitian yang 
menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama sehingga 
diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, realibel dan objektif. Pada tahap pertama, 
peneliti melakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang kemudian diikuti 
dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif yang dilakukan untuk memperkuat hasil 
penelitiannya. Model penelitian ini dikenal dengan model penelitian sequential explanatory 
design (Sugiyono, 2011).

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Arahan Pengembangan Wisata Alam Pegunungan di 
Kabupaten Kendal

Penentuan arahan pengembangan wisata alam pegunungan Kabupaten Kendal dilakukan 
dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Untuk melakukan 
analisis SWOT, maka terlebih dahulu dilakukan pengidentifikasian faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal dibagi atas dua bagian yaitu faktor internal yang memiliki 
nilai rata-rata di atas nilai rata-rata faktor internal dikategorikan sebagai kekuatan 
(strength) dan faktor internal yang memiliki nilai rata-rata di bawah nilai rata-rata faktor 
internal dikategorikan sebagai kelemahan (weakness). Faktor-faktor eksternal juga dibagi 
menjadi 2 kelompok, yaitu faktor eksternal yang nilainya berada di atas nilai rata-rata 
faktor eksternal dikategorikan menjadi kesempatan (opportunity) dan faktor eksternal 
yang nilainya di bawah nilai rata-rata faktor eksternal dikategorikan menjadi ancaman 
(threat).
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Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (strength) 
wisata alam pegunungan Kabupaten Kendal, yaitu:

1. Kondisi alam berupa keindahan bentang alam (pemandangan), keanekaragaman flora 
dan fauna endemik serta iklim yang sejuk,

2. Potensi dan daya tarik wisata masih sangat alami,

3. Masih ada potensi budaya dan sejarah,

4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang dalam Misi Kabupaten 
Kendal tahun 2016–2021, yaitu mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis 
sumber daya lokal (misi no. 5) dan mengembangkan potensi wisata dan melestarikan 
seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antarumat beragama (misi no. 7),

5.  Ada RTRW yang mengatur pengembangan dalam hal pemanfaatan ruang,

6. Jumlah angkatan kerja yang cukup

Sementara, faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan (weakness) dari wisata 
alam pegunungan Kabupaten Kendal berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Aksesibilitas yang kurang mendukung, di antaranya kondisi infrastruktur jalan dan 
belum tersedianya moda transportasi umum ke lokasi daya tarik wisata potensial,

2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata di lokasi potensi dan 
daya tarik wisata,

3. Belum adanya FS (Feasibility Study) masing-masing daya tarik wisata untuk pengaturan 
perencanaan zonasi dan strategi arah pengembangan,

4. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang pariwisata,

5.  Lemahnya organisasi manajemen bidang pengembangan kepariwisataan,

6.  Belum optimalnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat,

7.  Belum optimalnya kegiatan promosi investasi bidang pariwisata,

8. Partisipasi masyarakat masih rendah,

9. Belum ada master plan dan RIPParDa (Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan 
Daerah ) dan data base potensi pariwisata,

10. Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah,

11. Lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang/
kesempatan (opportunity) dari pihak pengelola, yaitu:

1. Meningkatnya kebutuhan akan rekreasi yang disebabkan oleh meningkatnya 
penduduk dan ekonomi,

2.  Tingginya permintaan pasar produk (tren) wisata alam,

3. Potensi dan daya tarik wisata Kabupaten Kendal mempunyai karakteristik yang khas,

4. Adanya potensi wisata yang telah dikembangkan oleh masyarakat dan swasta,

5. Adanya teknologi informasi untuk kegiatan promosi wisata,
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6. Peluang potensi ekonomi pariwisata relatif besar dan menjanjikan untuk meningkatkan 
lapangan kerja dan investasi,

7. Alokasi dana desa (BUMDes) yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 
pariwisata berbasis masyarakat,

8. Letak strategis Kabupaten Kendal.

Sementara, faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman (threat) dari pihak 
pengelola berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Potensi konflik antara pelestarian (konservasi) dan pemanfaatan alam (ekonomi),

2. Persaingan dengan daya tarik wisata daerah sekitar,

3. Dampak negatif dari perubahan budaya akibat adanya kunjungan,

4. Adanya tumpang tindih tata guna lahan,

5. Pengembangan daya tarik wisata dapat menyebabkan perubahan dan kerusakan 
lingkungan,

6. Adanya kesamaan potensi dengan daerah lain,

7. Minimnya apresiasi terhadap budaya lokal,

8. Kurangnya   pemahaman   masyarakat   terhadap   pelestarian   (konservasi) lingkungan.

Berdasarkan hasil penentuan faktor-faktor strategis tersebut, selanjutnya dilakukan 
interaksi kombinasi strategi internal-eksternal untuk menentukan perumusan alternatif 
strategi pengembangan wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal. Alternatif strategi 
merupakan hasil matriks SWOT yang menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman 
eksternal yang dihadapi instansi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 
dimiliki sehingga menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, yaitu:

1.  Strategi SO: yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 
peluang sebesar-besarnya.

2.  Strategi ST: yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

3.  Strategi WO: yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan 
kelemahan yang ada.

4.  Strategi WT: yaitu meminimalkan kelemahan yang ada untuk menghindari ancaman 
(Rangkuti, 2016).

Dari empat set kemungkinan alternatif strategis tersebut dibuat matriks interaksi 
IFAS-EFAS untuk menentukan alternatif strategi pengembangan wisata alam pegunungan 
di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa strategi yang dapat direkomendasikan untuk 
pengembangan wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal adalah:

1. Mengembangkan potensi keindahan bentang alam yang masih alami dan berbudaya 
sebagai daya tarik wisata alam yang berorientasi pasar berdasarkan RTRW dengan 
konsep wisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat dengan memanfaatkan 
teknologi informasi sebagai sarana promosi dan menjalin kerja sama untuk 
meningkatkan investasi.



053 ILMU LINGKUNGAN

2. Menyusun FS (Feasibility Study) dan master plan masing-masing daya tarik wisata 
sebagai acuan untuk meminimalisir dampak negatif dan kerusakan lingkungan.

3. Menjadikan RTRW sebagai pedoman pengembangan pariwisata sehingga tidak 
terjadi tumpang tindih fungsi lahan dan konflik pemanfaatan lahan.

4. Menyusun RIPParDa dan data base pariwisata sebagai pedoman dalam pengembangan 
pariwisata yang berkelanjutan.

5. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan serta 
workshop mengenai pariwisata berkelanjutan, khususnya kepada kelompok sadar 
wisata (pokdarwis) sebagai pelaku usaha pariwisata yang berkonsep desa wisata.

6. Memaksimalkan fungsi kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai sarana 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi dan daya 
tarik wisata.

Strategi-strategi pengembangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila 
terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan 
pengelolaan yang diselaraskan dengan sumber daya manusia, dana, dan sumber daya 
yang tersedia sehingga dapat tercipta pariwisata yan berkelanjutan sesuai dengan 
yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dengan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) diketahui bahwa potensi dan 
daya tarik wisata alam pegunungan Kabupaten Kendal membentang di wilayah 
Kabupaten Kendal bagian selatan. Terdapat 19 potensi dan daya tarik wisata alam 
pegunungan yang berlokasi di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Plantungan (Curug 
Jeglong dan Curug Semawur), Kecamatan Pageruyung (Curug Sujan dan Curug 
Lanang), Kecamatan Sukorejo (Curug Terong), Kecamatan Patean (Permata Bukit 
Kendeng, Air Terjun Curugsewu dan Agro Wisata Plantera), Kecamatan Singorojo 
(Desa Wisata Cacaban, Goa Kiskendo, Curug Glawe dan River Tubing Genting), 
Kecamatan Boja (Santosa Stable) serta Kecamatan Limbangan (Pemandian Air Panas 
Gonoharjo, Kebun Teh Medini, Curug Lawe, Desa Wisata Gondang, Desa Wisata 
Peron dan Bukit Selo Arjuno).

2. Potensi dan daya tarik wisata ini mempunyai keunikan tersendiri yang apabila digarap 
dan dikelola dengan baik dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar 
untuk meningkatkan perekonomiannya.

3. Hasil analisis spasial akhir menunjukkan bahwa daya tarik wisata Air Terjun 
Curugsewu yang berlokasi di Kecamatan Patean merupakan prioritas utama dalam 
pengembangan wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal.
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4. Beberapa arahan pengembangan wisata alam pegunungan Kabupaten Kendal 
berdasarkan analisis SWOT yang telah disesuaikan dengan hasil penilaian dan kondisi 
lapangan antara lain:

a. Mengembangkan potensi keindahan bentang alam yang masih alami dan 
berbudaya sebagai daya tarik wisata alam yang berorientasi pasar berdasarkan 
RTRW dengan konsep wisata berkelanjutan yang berbasis.

b. Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana promosi 
dan menjalin kerja sama untuk meningkatkan investasi.

c. Menyusun FS (Feasibility Study) dan master plan masing-masing daya tarik wisata 
sebagai acuan untuk meminimalisir dampak negatif dan kerusakan lingkungan.

d. Menjadikan RTRW sebagai pedoman pengembangan pariwisata sehingga tidak 
terjadi tumpang tindih fungsi lahan dan konflik pemanfaatan lahan.

e. Menyusun RIPParDa dan data base pariwisata sebagai pedoman dalam 
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

f. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan 
serta workshop mengenai pariwisata berkelanjutan khususnya kepada kelompok 
sadar wisata (pokdarwis) sebagai pelaku usaha pariwisata yang berkonsep desa 
wisata

g. Memaksimalkan fungsi kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai sarana 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi dan 
daya tarik wisata.

E. Saran Kebijakan
1. Peta Wisata Alam Pegunungan Kabupaten Kendal dapat digunakan sebagai pedoman 

bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di Kabupaten Kendal, terutama 
di daerah wisata alam pegunungan.

2. Peta Prioritas Pengembangan Wisata Alam Pegunungan  Kabupaten Kendal tahun 
2018 dapat menjadi acuan referensi dalam menentukan prioritas pengembangan 
wisata alam pegunungan di Kabupaten Kendal serta dapat berguna sebagai lampiran 
dalam proses legislasi Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan (RIPK) menjadi 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPParDa) Kabupaten Kendal.

3.  Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal diharapkan dapat memanfaatkan teknologi 
Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam mengembangkan pariwisatanya karena selain 
dapat memproduksi peta, SIG juga sangat bermanfaat dalam perencanaan dan 
pengelolaan pariwisata. Misalnya untuk meng-update data dari waktu ke waktu, 
mengelola arus pengunjung, permodelan spasial untuk mengkaji potensi dampak 
pembangunan pariwisata dan lain sebagainya.
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4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal harus berperan aktif untuk menggandeng 
masyarakat dan pihak swasta untuk bersama-sama mengelola dan mengembangkan 
pariwisata dengan memanfaatkan keunikan yang dimiliki oleh potensi dan daya 
tarik wisata sehingga keunggulan-keunggulan komparatif yang ada dapat menjadi 
keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar 
lokasi pada khususnya dan perekonomian daerah Kabupaten Kendal pada umumnya.

5. Pengembangan wisata alam pegunungan yang di dalamnya terdapat keanekaragaman 
hayati baik berupa flora dan fauna endemik dilakukan dengan tetap menjaga dan 
melestarikannya agar terhindar dari kepunahan, salah satunya dengan ekowisata.

6.  Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melakukan update data serta kajian yang 
lebih mendalam dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian yang berpengaruh 
dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sehingga dapat dirumuskan strategi 
yang tepat dan aplikatif serta sesuai dengan kriteria dan kondisi masing-masing 
potensi dan daya tarik wisata yang ada guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan 
di Kabupaten Kendal.
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ABSTRAK

Dalam rangka pencapaian target pembangunan sektor air bersih di Indonesia pada tahun 
2019, yang menargetkan akses sebesar 100% penduduk terhadap sumber air bersih 
yang aman dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan arahan 
kebijakan pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam 2016—2021, yaitu dengan memperluas 
cakupan pelayanan air bersih yang layak dan berkelanjutan. Water point mapping 
merupakan alat atau instrumen yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk 
pengendalian program penyediaan air bersih melalui pendekatan keruangan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik program penyediaan air bersih dan 
pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Kabupaten Agam dalam rangka peningkatan 
efisiensi dan efektivitas program. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan 
karakteristik program penyediaan air bersih penduduk di Kabupaten Agam dan 
pelaksanaan monitoring program terkait. Jorong Limo Badak ditetapkan sebagai pilot 
project penerapan metode Water Point Mapping (WPM) dalam monitoring penyediaan 
air bersih penduduk yang nantinya bisa direplikasikan di lokasi lain di Kabupaten Agam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja daerah bidang air bersih yang 
telah ditetapkan di Kabupaten Agam yaitu akses penduduk terhadap sumber air bersih 
yang aman dan berkelanjutan sebesar 100% pada tahun 2019. Indikator kinerja daerah 
ini dijabarkan dengan 11 (sebelas) program yang terdiri atas 28 (dua puluh delapan) 
kegiatan yang tersebar pada 7 (tujuh) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). 
Pelaksanaan monitoring program dilakukan oleh BAPPEDA melalui pelaporan oleh 
masing-masing SOPD tanpa ada pengintegrasian indikator monitoring antarprogram. 
Hal ini mengakibatkan penilaian status dan progres pembangunan air bersih yang layak 
dan berkelanjutan sulit dilakukan dan cenderung tidak valid. Dari penerapan metode 
Water Point Mapping di Jorong Limo Badak ditemukan bahwa kondisi bahwa cakupan 
pelayanan air bersih dari sistem komunal mencapai 495% atau di atas standar pelayanan 
minimal jumlah titik pengambilan air bersih (Water Point), cakupan pelayanan dari titik 
pengambilan air bersih sistem individual sebesar 81%, proporsi titik pengambilan air 
bersih yang improved dan fungsional (FIWP) sebesar 99,47%, proporsi titik pengambilan 
air bersih fungsional berdasarkan indikator pengelola dan keberfungsian sepanjang 
tahun masing-masing sebesar 100%, dan proporsi titik pengambilan air bersih fungsional 
berdasarkan indikator pemeliharaan dan kualitas masing-masing sebesar 0 (nol) persen.

► Kata Kunci: Air Bersih, Program, Monitoring, Water Point Mapping, Kabupaten 
Agam, Jorong Limo Badak
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ABSTRACT

In order to achieve the development target of the clean water sector in Indonesia in 
2019, which targets 100 percent of the population’s access to safe and sustainable clean 
water sources, the Agam Regency Government has set the direction of development 
policies as contained in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) 2016—
2021, namely by expanding the coverage of clean and decent water services. Water point 
mapping is a tool or instrument used by stakeholders to control clean water supply 
programs through spatial approaches. This study aims to identify the characteristics of 
the clean water supply program and the implementation of monitoring carried out in 
Agam Regency in order to improve the efficiency and effectiveness of the program. This 
research is a descriptive research with quantitative and qualitative approaches. The study 
was conducted by describing the characteristics of the community’s clean water supply 
program in Kabupaten Agam and the implementation of related monitoring programs. 
Jorong Limo Badak was designated as a pilot project for the implementation of the Water 
Point Mapping (WPM) method in monitoring the population’s clean water supply which 
could later be replicated in other locations in Agam Regency. The results of the study 
indicate that the indicators of regional water performance in the area of clean water that 
have been established in Kabupaten Agam are population access to safe and sustainable 
sources of clean water by 100 percent in 2019.This regional performance indicator is 
elaborated with 11 (eleven) programs consisting of 28 (twenty eight) activities spread over 
7 (seven) Regional Device Organizational Units (SOPD). Program monitoring is carried 
out by BAPPEDA through reporting by each SOPD without integration of monitoring 
indicators between programs. This results in the assessment of the status and progress 
of the development of clean and proper water which is sustainable and difficult to do and 
tends to be invalid. From the application of the Water Point Mapping method in Jorong 
Limo Badak it was found that the condition that the coverage of clean water services 
from the communal system reached 495 percent or above the service standard at least 
the number of points for taking clean water (Water Point), the service coverage from the 
point of taking individual water systems by 81 percent, the proportion of Improved and 
functional water withdrawal points (FIWP) is 99.47 percent, the proportion of functional 
water withdrawal points based on management and function indicators throughout the 
year is 100 percent, and the proportion of functional clean water collection points is 
based on maintenance indicators and the quality, each of both is 0 (zero) percent.

► Keywords: Clean Water, Program, Monitoring, Water Point Mapping, Agam District, 
Jorong Limo Badak
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PENDEKATAN WATER POINT MAPPING 
(WPM) DALAM MONITORING PROGRAM 
PENYEDIAAN AIR BERSIH PENDUDUK DI 
KABUPATEN AGAM STUDI KASUS JORONG 
LIMO BADAK NAGARI MALALAK TIMUR

A. Latar Belakang
Air bukan lagi sebagai barang yang tersedia secara melimpah dan bebas digunakan, 
melainkan telah menjadi komoditi ekonomi yang makin langka, sehingga diperlukan 
pengelolaan yang tepat (Kodoatie & Robert, 2002). Untuk mencapai efektivitas program 
dalam rangka pencapaian akses yang menyeluruh terhadap air bersih yang layak dan 
meminimalisasi risiko kelangkaan air bersih, pemangku kepentingan membutuhkan 
informasi yang akurat, mudah diakses, dan andal (Garriga & Foguet, 2011). Nantinya 
informasi ini dibutuhkan khususnya untuk: (i) pengukuran progress kebijakan dan 
performansi atau kinerja sektor air bersih; (ii) pengusulan anggaran peningkatan sektor air 
bersih; (iii) pengalokasian sumber daya untuk menghasilkan pelayanan dasar yang optimal 
kepada yang paling membutuhkan atau perumusan sasaran prioritas.

Kebijakan peningkatan akses penduduk terhadap air bersih melibatkan beberapa 
sektor yang saling bersinergi untuk menghasilkan layanan yang berkelanjutan. 
Sebagaimana dimuat dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005–2025 bidang Cipta 
Karya, untuk mencapai target akses air minum dan sanitasi masyarakat diamanatkan 
adanya pendekatan yang terpadu di antara beberapa sektor, yaitu sektor sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, dan sektor kesehatan. Hal ini berimplikasi 
kepada kebutuhan pengelolaan data yang terpadu juga dalam penyediaan air bersih 
penduduk. Keterbatasan informasi atau informasi yang tumpang tindih di sektor air bersih 
berdampak terhadap efektivitas dan keberlanjutan program di sektor ini. Permasalahan 
utama dari ketersediaan data dan informasi ini ditandai dengan : (i) sulitnya mengomparasi 
data sebagai akibatnya terlalu heterogennya indikator, (ii) terbatasnya data yang tersedia, 
(iii) sulitnya mengombinasikan data dari berbagai sumber, (iv) dan permasalahan validitas 
statistik ketika data-data agregat diturunkan pada subwilayah geografis yang lebih kecil 
(Garriga et al, 2013).

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena tertentu dalam pembangunan 
di suatu wilayah, sangat efektif apabila analisis spasial atau keruangan diaplikasikan 
dalam program monitoring dan evaluasi kebijakan (Rustiadi et al, 2011). Pengendalian 
program peningkatan aksesibilitas air bersih penduduk dengan pendekatan analisis 
keruangan/spasial relatif masih sangat sedikit (Garriga & Foguet, 2011) sehingga sangat 
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sulit mengukur tingkat keberhasilan program sektor air bersih sampai wilayah/komunitas 
terkecil. Implikasi dari belum terjangkaunya data dan informasi dari komunitas atau 
kelompok masyarakat terkecil mengakibatkan sasaran prioritas dari program semakin 
sulit dirumuskan.

Water Point Mapping (WPM) adalah metode baru yang dikembangkan oleh WaterAid, 
sebuah lembaga bantuan internasional yang tergabung dalam WHO/UNICEF JMP (Joint 
Monitoring Program) yang bertujuan memantau pencapaian target pembangunan global 
di bidang sanitasi dan air minum (Garriga & Foguet, 2011). Metode WPM menggunakan 
posisi geografis semua titik pengambilan air bersih penduduk pada suatu wilayah yang 
dideskripsikan sebagai poin atau titik-titik yang dirangkum untuk keperluan manajemen, 
teknis, dan informasi demografi (WaterAid & ODI, 2005). Menurut Giné-Garriga dkk 
(2013), WPM mampu menjawab beberapa permasalahan data dan informasi tentang 
aksesibilitas air bersih dan sanitasi sampai tingkat komunitas terkecil.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Sebagai Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Sumatra 
Barat, Pemerintah Kabupaten Agam terus berupaya meningkatkan akses layanan 
penyediaan air bersih yang merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya penyediaan air bersih bertujuan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan. Pada akhir tahun 2013 capaian akses aman 
terhadap air bersih diperkirakan mencapai 66,97% secara agregat dengan rincian 31,67% 
sistem perpipaan dan 35,30% sistem non-perpipaan.

Capaian penyediaan air bersih di Kabupaten Agam masih tergolong rendah dengan 
akses air bersih penduduk secara agregat masih di bawah angka 70%. Terlebih apabila 
diturunkan pada skala Kecamatan, apalagi skala Nagari bahkan Jorong, akan sangat 
terlihat ketimpangan dalam penyediaan air bersih. Pada tingkat Kecamatan, masih 
terdapat beberapa Kecamatan di wilayah timur Kabupaten Agam yang memiliki proporsi 
penduduk dengan akses air bersih di bawah 50% yaitu Kecamatan IV Koto, Kecamatan 
Banuhampu, dan Kecamatan Ampek Angkek (Bappeda, 2015). Persentase rumah tangga 
yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum menunjukkan peningkatan 
yang signifikan tiap tahunnya (Status Lingkungan Hidup Daerah, 2014). Sekiranya sumber 
yang lain tidak berfungsi optimal, air kemasan bukanlah termasuk ke dalam kategori 
sumber air bersih yang layak menurut WHO (WHO/UNICEF, 2005).

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang telah ditetapkan pada 
tahun 2015 di Kabupaten Agam, telah memberikan arahan dan panduan pelaksanaan 
program pencapaian akses aman terhadap air bersih di Kabupaten Agam. Arahan dan 
panduan ini hanya bersifat target secara umum. Di sisi lain RISPAM baru menggambarkan 
data capaian pelayanan air bersih penduduk secara umum dan belum menggambarkan 
karakteristik titik pengambilan air bersih penduduk secara spasial. Hal ini akan menjadi 
permasalahan tersendiri dalam merumuskan intervensi apa yang akan dilakukan 
pemangku kepentingan dalam mencapai akses yang berkelanjutan terhadap air bersih 
sebesar 100% pada tahun 2019 sesuai target nasional.
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Meskipun pengendalian program penyediaan air bersih telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan 
Jaringan Perpipaan, integrasi dalam monitoring dan evaluasi program antarsektor 
untuk mencapai akses penduduk yang berkelanjutan terhadap sumber air bersih belum 
bisa diimplementasikan dengan baik, tepat, dan berkesinambungan. Monitoring dan 
evaluasi yang tidak efektif akan berdampak pula pada ketidakefektifannya sebuah upaya 
pembangunan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Agam tahun 2016—2021 sektor air bersih, informasi capaian akses air bersih penduduk 
didapatkan dari sumber yang berbeda yaitu dari BPS dan Kelompok Kerja Air Minum 
dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten Agam. Data dari sumber di atas 
cenderung berbeda dan tidak sinkron sehingga penetapan sasaran pembangunan menjadi 
kurang tepat. Pada tahun 2014 dinyatakan bahwa akses air bersih penduduk mencapai 
79,48% dengan sumber data yang digunakan berasal dari Pokja AMPL. Sementara untuk 
tahun 2015 data yang digunakan berasal dari BPS Kabupaten Agam, dimana akses air 
bersih penduduk baru mencapai 69,87%. Terdapat gap data yang cukup besar yang tidak 
bisa diabaikan begitu saja, namun keduanya tetap digunakan tanpa ada analisis lebih 
lanjut.

Dari uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa di Kabupaten Agam masih terdapat 
masalah dalam penyelenggaraan program penyediaan air bersih penduduk terutama 
dalam pengendalian program melalui monitoring dan evaluasi dan perlu dikaji lebih 
mendalam lagi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik program penyediaan air bersih penduduk di Kabupaten 
Agam dan pelaksanaan monitoring yang sedang berjalan?

2. Bagaimana karakteristik penggunaan Water Point Mapping dalam monitoring 
penyediaan air bersih penduduk?

3. Bagaimana perbandingan metode monitoring yang digunakan saat ini dengan 
pendekatan Water Point Mapping?

C. Pembahasan Hasil Analisis
Perbandingan Penggunaan Water Point Mapping dengan Pendekatan Eksisting dalam 
Monitoring Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Agam. Pendekatan Water Point Mapping 
dalam monitoring pembangunan sektor air bersih memiliki keterangan yang kuat dalam 
argumentasi untuk memengaruhi perumusan kebijakan yang akan dijalankan. Hal ini 
disebabkan oleh kerangka kerja monitoring yang terintegrasi di antara unsur-unsur yang 
ada di dalamnya. Kebijakan pembangunan air bersih yang secara teknis harus memenuhi 
aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, melibatkan banyak stakeholder yang saling 
memengaruhi. Proses perumusan kebijakan dilakukan dengan data yang andal sehingga 
program dan kegiatan yang akan dijalankan menjadi tepat sasaran dan tidak boros sumber 
daya/efisien.
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Kondisi eksisting monitoring pembangunan sektor air bersih di Kabupaten Agam 
belum menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara nasional yaitu tercapainya akses 100% penduduk terhadap sumber air 
bersih yang aman dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari indikator kinerja daerah yang 
kurang jelas dan tidak dijabarkan lebih lanjut pada indikator kinerja program dan kegiatan. 
Indikator akses diartikan terbatas pada proporsi penduduk yang bisa mendapatkan air 
bersih tanpa memperhatikan variabel kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. 
Implikasi dari indikator kinerja daerah seperti ini, pengendalian terhadap program 
penyediaan air bersih di Kabupaten Agam cenderung mengambang sehingga program 
tidak efektif dan efisien.

Perbandingan metode Water Point Mapping dengan metode yang sedang berjalan di 
Kabupaten Agam dalam monitoring program penyediaan air bersih dijabarkan pada tabel 
berikut.

Tabel 1 Perbandingan Metode Water Point Mapping dengan Metode Monitoring Eksisting

Variabel Metode Water Point Mapping Metode Eksisting

Indikator 
kinerja dalam 
perencanaan

- Indikator akses penduduk terhadap titik 
pengambilan air bersih yang terjaga 
berdasarkan pendekatan tipe sarana yang 
improved atau unimproved;

- Indikator titik pengambilan air bersih 
yang aman berdasarkan indikator kualitas 
air bersih;

- Indikator titik pengambilan air bersih 
yang berkelanjutan berdasarkan 
keberfungsian sarana, pengelolaan, dan 
keandalan di segala musim.

Proporsi penduduk yang 
mendapatkan air bersih yang 
layak tanpa  ada definisi tingkat 
akses itu sendiri

Data yang 
dibutuhkan

- Data sebaran titik pengambilan air bersih 
dan kondisi eksisting

- Data karakteristik rumah tangga

Data karakteristik rumah 
tangga

Metode 
pengumpulan 
data

- Observasi dan pemetaan seluruh titik 
pengambilan air bersih penduduk

- Survei rumah tangga

- Kompilasi data sekunder dari 
beberapa instansi

- Tidak ada pemetaan titik 
pengambilan air bersih/unit 
layanan

Manajemen 
data

- Ada pengendali data
- Ada interoperability of data (data bisa 

digunakan untuk seluruh sistem yang 
memerlukan/compatible)

- Tidak ada pengendali data 
skala daerah/ kabupaten 

- Data  berada  pada masing-
masing sektor/sektoral dan 
cenderung tertutup terhadap 
sektor lain

Metode analisis 
data

- Analisis statistik
- Analisis spasial

Analisis statistik
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Variabel Metode Water Point Mapping Metode Eksisting

Pengaruh 
terhadap 
perencanaan 
sektor

- Data memengaruhi sektor yang ada 
dalam pencapaian target daerah karena 
ada feedback dari monitoring terhadap 
perencanaan sektor sebelumnya

- Sinergitas terbentuk karena integrasi 
dalam perencanaan

- Sektor cenderung 
terperangkap pada masalah 
lapangan (teknis) sehingga 
evaluasi kinerja daerah 
menjadi terhambat

- Sinergitas antarlembaga 
kurang baik

Pengelolaan Ada Tidak ada

Sumber: Analisis, 2018

Berdasarkan hasil monitoring penyediaan air bersih penduduk di Jorong Limo Badak 
dengan metode Water Point Mapping dan metode yang berjalan saat ini, didapatkan 
beberapa hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Metode Indikator Nilai

Metode eksisting 
monitoring penyediaan air 
bersih di Kabupaten Agam

- Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap air 
bersih air bersih

100%

Metode Water Point 
Mapping

-  Cakupan layanan titik pengambilan air bersih yang 
layak/ Improved pola komunal

-  Cakupan layanan titik pengambilan air bersih yang 
layak/ Improved pola individual

-  Proporsi  titik pengambilan air bersih yang layak IWP 
yang Fungsional (FIWP)

-  Proporsi FIWP berdasakan indikator pengelola
-  Proporsi FIWP berdasarkan indikator pemeliharaan
-  Proporsi FIWP yang memiliki musim sepanjang tahun
-  Proporsi FIWP yang memenuhi syarat kualitas

49,5%

81%

99,47%

100%
0%
100%
0%

Sumber: Analisis, 2018

Monitoring penyediaan air bersih yang berjalan di Kabupaten Agam saat ini, baru 
sebatas mendapatkan informasi cakupan layanan air bersih dengan indikator proporsi 
penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air bersih, tanpa ada indikator lebih 
lanjut dari kondisi eksisting titik pengambilan air bersih tersebut serta penjabaran dari 
definisi akses itu sendiri. Sementara dengan menggunakan metode Water Point Mapping, 
informasi cakupan layanan diperoleh dengan menghitung proporsi titik pengambilan air 
bersih yang terjaga/improved water point berdasarkan standar jumlah titik pengambilan 
air bersih untuk setiap penduduk. Disamping itu dengan metode Water Point Mapping 
kondisi titik pengambilan air bersih penduduk akan teridentifikasi berdasarkan indikator 
keberfungsian/functionality, pengelola, pemeliharaan, dan kualitas air bersih.

Lebih lanjut dengan metode Water Point Mapping, perilaku penduduk dalam 
mendapatkan air bersih akan mudah diidentifikasi sehingga status level akses penduduk 
terhadap sumber air bersih yang layak akan diperoleh dengan jelas.
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D. Kesimpulan 
Sasaran utama dari penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu mengetahui karakteristk 
monitoring program penyediaan air bersih di Kabupaten Agam, mengetahui karakteristik 
penggunaan Water Point Mapping di Jorong Limo Badak sebagai unit percontohan 
penggunaan metode, dan mengetahui perbandingan penggunaan metode Water Point 
Mapping dengan penggunaan metode yang berjalan di Kabupaten Agam dalam monitoring 
program penyediaan air bersih. Dari penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan 
umum sebagai berikut:

1. Indikator kinerja daerah bidang air bersih yang telah ditetapkan di Kabupaten Agam 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016—2021 adalah 
akses penduduk terhadap sumber air bersih yang layak.

2. Untuk mencapai kinerja daerah bidang air bersih di Kabupaten Agam, strategi yang 
diambil berupa penyediaan infrastruktur air bersih dan arah kebijakan yang akan 
ditempuh melalui perluasan cakupan penduduk dengan air bersih yang layak.

3. Program dan atau kegiatan yang telah dirumuskan untuk mencapai sasaran kinerja 
daerah, dilaksanakan oleh beberapa sektor yang saling bersinergi yaitu sektor 
kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, 
dan sektor lingkungan hidup.

4. Keterbatasan metode monitoring akses penduduk terhadap sumber air bersih yang 
layak, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam monitoring dan pengendalian 
program atau kegiatan antarsektor, sehingga sasaran pembangunan yang telah 
ditetapkan sulit untuk dicapai.

5. Penilaian status akses air bersih penduduk di Kabupaten Agam saat ini baru sebatas 
menggambarkan kondisi proporsi penduduk yang bisa mendapatkan air bersih 
terhadap jumlah penduduk total dengan cara mengompilasi data-data kegiatan yang 
ada, tanpa ada indikator proxy lain yang menggambarkan kondisi infrastruktur air 
bersih di setiap jumlah penduduk dan tingkat akses itu sendiri.

6. Monitoring yang dilakukan untuk pengendalian program penyediaan air bersih di 
Kabupaten Agam belum mampu menghasilkan data status yang mendekati kondisi 
aktual dan feedback terhadap rencana keputusan yang akan diambil.

7. Penggunaan metode Water Point Maapping dalam monitoring status penyediaan air 
bersih di Jorong Limo Badak, mampu menggambarkan kompleksitas permasalahan 
sektor air bersih yang berkaitan dengan indikator kelayakan sumber air bersih dan 
akses terhadap sumber air bersih yang berkelanjutan.

8. Data status akses penduduk di Jorong Limo Badak yang dikeluarkan oleh pemerintah 
Kabupaten Agam menunjukkan angka akses sebesar 100% yang berarti seluruh 
penduduk di Jorong Limo Badak telah memiliki akses terhadap air bersih yang layak.

9. Dari penelitian yang telah dilakukan, dengan pendekatan Water Point Mapping 
diperoleh informasi layanan air bersih penduduk melalui sistem perpipaan, dimana 
terdapat titik pengambilan air bersih pola komunal sebanyak 9 (sembilan) unit kran 
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umum, dan pola individual 180 sambungan rumah dan wilayah yang tidak dilayani 
sistem perpipaan terdapat 3 (tiga) titik pengambilan air bersih berupa bangunan 
penangkapan mata air.

10. Berdasarkan indikator utama dari Water Point Mapping diperoleh angka indikator 
Functional Improved Water Point (FIWP) sebesar 99,47% (Sembilan puluh sembilan 
koma empat puluh tujuh persen), Management of Functional Improved Water Point 
(FIWP by Manager) sebesar 100% (seratus persen), Maintenance of Functional 
Improved Water Point (FIWP by Maintener) sebesar 0% (nol persen), Yearly Functional 
Improved Water Point (FIWP by yearly-season) sebesar 100% (seratus persen), Quality 
Functional Improved Water Point (FIWP by safe quality) sebesar 0% (nol persen).

11. Penggunaan Water Point Mapping dinilai lebih andal dibandingkan metode yang 
sedang berjalan di Kabupaten Agam dalam monitoring program penyediaan air bersih, 
karena mampu memberikan feedback terhadap rencana pembangunan infrastruktur 
air bersih yang telah ditetapkan.

E.  Saran Kebijakan
Dari beberapa temuan penelitian yang didapatkan, disarankan kepada Pemerintah 
Kabupaten Agam untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka monitoring pencapaian 
sasaran pembangunan sektor air bersih yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas dan 
efisiensi dari program/kegiatan bisa tercapai. Adapun rincian saran tersebut sebagai 
berikut:

1. Agar dikembangkan indikator yang spesifik dan jelas untuk menggambarkan status 
kelayakan sumber air bersih penduduk dan akses yang berkelanjutan;

2. Agar pendekatan monitoring dari sisi suplai/infrastruktur air bersih bisa dilakukan 
secara spasial dan menjawab aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas infrastruktur 
air bersih;

3. Agar dikembangkan manajemen data pembangunan yang andal dengan melibatkan 
sektor yang ada sampai wilayah pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan Nagari.

Untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan disarankan agar ada 
penelitian-penelitian lebih lanjut tentang instrumen pengukuran status akses air bersih 
penduduk yang aman dan berkelanjutan, serta analisis tentang efektivitas dan efisiensi 
dalam pembangunan air bersih.
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ABSTRAK

Pemanasan global telah terjadi dan memicu perubahan iklim global yang menyebakan 
berbagai permasalahan, di antaranya kekeringan, banjir, rob akibat gelombang badai, 
kenaikan paras muka air laut, angin kencang, longsor dan ganguan kesehatan (IPCC, 2014). 
Indonesia sebagai negara kepulauan tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim tersebut, 
terutama di daerah-daerah yang rentan. Salah satu daerah yang rentan di Indonesia yaitu 
perkotaan, di mana 49% lebih penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, menyebabkan 
kota sesak, macet, tidak teratur, menimbulkan permasalahan sampah, sanitasi, dan lain-
lain. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya kota di Indonesia merupakan dataran 
rendah dan merupakan kota pesisir, selain banjir ancaman juga datang dari lautan, seperti 
abrasi, rob, gelombang badai, intrusi air laut, termasuk di antaranya kota Semarang. Untuk 
itu diperlukan upaya pengelolaan lingkungan guna tercapainya tujuan pembangunan 
berkelanjutan, dalam konteks perubahan iklim maka pengelolaan lingkungan dibingkai 
dalam kerangka perpaduan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh sebab itu informasi 
iklim dan perubahannya menjadi sangat diperlukan guna memprediksi kondisi iklim di masa 
depan, dan dijadikan sebagai salah satu landasan dalam rencana pembangunan jangka 
menengah dan panjang. Dengan menggunakan uji statisitik analisis terhadap temperatur, 
curah hujan dan lama penyinaran telah teridentifikasi adanya perubahan temperatur 
dan distribusi curah hujan berdasarkan data observasi 1970—2017. Begitu juga hasil 
analisis iklim proyeksi (temperatur dan curah hujan) menunjukkan adanya tren yang terus 
berlanjut. Selain informasi iklim upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim memerlukan 
good governance, yaitu perpaduan organisasi dan kebijakan yang mendukung, serta adanya 
kepedulian dari semua stakeholder termasuk masyarakat di dalamnya, sehingga tercipta 
kota yang berketahanan iklim dengan mengolaborasikan adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim oleh semua stakeholder. Hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukan bahwa 
kota Semarang telah memiliki kebijakan, kelembagaan dan implementasi program 
terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Disisi lain masyarakat telah mengetahui 
fenomena terkait iklim, dan telah melakukan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi, meskipun 
umumnya faktor ekonomi dan perlindungan lingkungan yang menjadi motivasi utama. 
Berdasar bukti ancaman perubahan iklim, telah disusun strategi untuk meningkatkan 
tata kepemerintahan yang baik dalam mengelola perubahan iklim. Strategi disusun 
berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) tata kepemerintahan 
Kota Semarang yang memengaruhi implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
di Kota Semarang. Hasil analisis SWOT diperoleh strategi menanggulangi ancaman (S-T) 
sebagai prioritas utama. 

► Kata Kunci: Kota Semarang, Analisis Perubahan Iklim, Ancaman, Strategi
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ABSTRACT

Global warming has occurred and triggered global climate change that has caused various 
disasters, including drought, flood, rob due to storm surges, sea level rise, high winds, 
landslides and health problems (IPCC, 2014). Indonesia as an archipelagic country is 
inseparable from the threat of climate change, especially in vulnerable areas. One of the 
most vulnerable areas in Indonesia is urban areas, where 49% of Indonesia’s population 
lives in urban areas, causing urban congestion, traffic jams, irregularities, waste problems, 
sanitation and so on. The condition is exacerbated by the number of cities in Indonesia 
is a lowland and a coastal city, in addition to flood threats also come from the oceans, 
such as abrasion, rob, storm surge, sea water intrusion, including the city of Semarang. 
Therefore, environmental management efforts are needed to achieve sustainable 
development objectives, in the context of climate change, environmental management is 
framed within the framework of integration of climate change mitigation and adaptation. 
Therefore, climate information and its changes become indispensable to predict future 
climate conditions, and to be one of the reference of medium and long term development 
plans. Using statistic analysis of temperature, precipitation and irradiation has identified 
a change of temperature and rainfall distribution based on observation data from 1970-
2017. So also the results of projection climate analysis (temperature and rainfall) indicate 
a trend that continues. In addition to Climate Climate, climate change adaptation and 
mitigation efforts require good governance, a combination of supportive organizations 
and policies, as well as the awareness of all stakeholders including communities within 
it, creating a climate-friendly city by collaborating on climate change adaptation and 
mitigation by all stakeholders. The results of interviews and document analysis show that 
the city of Semarang already has policies, institutions and implementation of programs 
related to climate change mitigation and adaptation. On the other hand the community 
has known climate-related phenomena, and has carried out mitigation and adaptation 
actions, although generally economic factors and environmental protection are the main 
motivations. Based on evidence of the threat of climate change, strategies have been 
developed to improve good governance in managing climate change. The strategy is 
prepared based on the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) of the 
City of Semarang governance which influences the implementation of climate change 
mitigation and adaptation in the city of Semarang. The results of the SWOT analysis 
obtained strategies for overcoming threats (S-T) as a top priority. 

► Keywords: City of Semarang, Analysis of Climate Change, Threat, Strategies
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STRATEGI MITIGASI DAN ADAPTASI 
PERUBAHAN IKLIM DI KOTA SEMARANG

A. Latar Belakang
Pemanasan global telah terjadi sejak pertengahan abad ke-20 ditandai dengan 
meningkatnya rata-rata suhu global. Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) 
dalam laporan penilaian kelimanya menyatakan bahwa pada periode tahun 1880—2012 
telah terjadi perubahan rata-rata suhu permukaan bumi sebesar 0.85°C (0.65-1.06 °C). 
Pemanasan global telah memicu perubahan iklim global, yang ditandai dengan perubahan 
pola dan intensitas unsur-unsur iklim serta meningkatnya iklim ekstrem (IPCC, 2014a).

Sebagaimana diketahui perubahan iklim telah memicu iklim ekstrem yang melanda 
beberapa belahan dunia dengan menimbulkan kerusakan dan menelan korban jiwa. 
World Meteorological Organisation/WMO (2016) melaporkan beberapa kejadian bencana 
terkait iklim berupa: Kekeringan yang melanda Afrika Timur pada tahun 2010—2012 
telah menyebabkan sekitar 258.000 kematian dan pada 2013—2015 terjadi kekeringan 
di Afrika bagian selatan; Gelombang panas di India dan Pakistan pada tahun 2015 telah 
menewaskan lebih dari 4.100 jiwa; Badai Sandy di Amerika Serikat pada tahun 2012 
menyebabkan kerugian ekonomi US $ 67 miliar, dan; Topan Haiyan yang menewaskan 
7.800 orang di Filipina pada tahun 2013.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak antara Samudra Hindia dan 
Samudra Pasifik serta diapit dua benua, Asia dan Australia, juga tidak luput dari dampak 
perubahan iklim, tercatat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir wilayah Indonesia dilanda 
bencana kekeringan hebat, yaitu pada tahun 1997/1998 dan 2015. Kekeringan 1997/1998 
terjadi selama 14 bulan (Irawan, 2006) menyebabkan areal tanaman padi kekeringan seluas 
517.614 hektare dengan 87.000 hektare di antaranya puso (Kementan, 2015). Kekeringan 
pada tahun 2015 telah meningkatkan titik api mencapai titik terbanyak dalam kurun 
waktu 10 tahun terakhir (Yananto & Dewi, 2016).

BNPB (2016) melaporkan bahwa dari tahun 2002—2016 telah terjadi tren kenaikan 
curah hujan ekstrem yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor di beberapa 
wilayah. Kejadian banjir besar telah menelan korban jiwa serta menimbulkan kerugian 
yang tidak sedikit. Pada akhir tahun 2016 banjir melanda Kota Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, menurut data BNPB banjir tersebut telah menewaskan 2 orang, dan 979 
orang lainnya mengungsi serta 105.753 jiwa terkena dampaknya, dengan total kerugian 
ekonomi mencapai Rp984,40 Miliar (Bappenas, 2017). Di Jawa Barat hujan lebat selama 1.5 
jam dengan intensitas 77,7 mm menimbulkan banjir yang melanda kawasan Pasteur dan 
sekitarnya. Kejadian ini menimbulkan kerugian sekitar Rp16 Miliar dan 1 orang meninggal 
dunia. Di Kabupaten Pangandaran, tujuh kecamatan dilanda banjir dan longsor setelah 
diguyur hujan selama dua hari, sekitar 2.000 rumah terendam dan lebih dari 20 ribu warga 
terdampak. Bencana banjir tersebut diperparah dengan banjir rob yang diakibatkan 
pasang laut (BNPB, 2016b).
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Fenomena perubahan iklim tersebut juga tidak telepas dari faktor pengendali 
iklim lainnya seperti El Nino Southern Oscilatiton (ENSO) dan Indian Ocean Dipole Mode 
(IODM). Fenomena ENSO ditandai naik dan turunya suhu permukaan laut di pasifik yang 
dikenal dengan fenomena El Nino (Udara kering) dan La Nina (udara basah). Sedangkan 
IOD yaitu meningkat/menurunnya suhu Samudra Hindia. Menurut Aldrian, Budiman, & 
Mimin Karmini, (2011) perubahan iklim akan meningkatkan intensitas fenomena tersebut.

Beberapa kejadian bencana merupakan kejadian yang berulang dan berpeluang 
terjadi mengikuti tren dalam periode tertentu. Perubahan iklim dikhawatirkan akan 
meningkatkan intensitas dan besarnya bencana yang terjadi. Hal ini dapat memperparah 
penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup perlu dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-undang UU 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks 
perubahan iklim maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan tidak terlepas dari 
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menurut BNPB (2016a) dari tahun 2002-2015 menunjukkan tren kenaikan bencana 
hidrometeorologi, baik bencana banjir maupun kekeringan. Melihat tren tersebut, 
informasi perubahan iklim menjadi penting menjadi rujukan pagi para pemangku 
kebijakan pembangunan, sehingga perencanaan yang dilakukan merupakan perencanaan 
yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan terhindar dari perencanaan yang mengarah 
pada pembangunan yang tidak tepat.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Salah satu wilayah di Indonesia yang rentan akan perubahan iklim adalah perkotaan. Kota 
sebagai pusat pertumbuhan dan perekonomian dihuni oleh hampir setengah penduduk 
Indonesia. Kota merupakan tempat mencari penghidupan bagi di hampir setengah 
penduduk Indonesia. Sebagaimana sensus penduduk tahun 2010 yang menyatakan 
bahwa 49% penduduk Indonesia tinggal di kota. Hal ini menjadikan kota semakin padat, 
dan menimbulkan dampak negatif, seperti perumahan kumuh, kemacetan, perumahan 
di sempadan sungai yang rawan terhadap banjir, hal ini semakin menekan kualitas 
lingkungan hidup perkotaan. Sehingga kota menjadi sangat rentan terhadap perubahan 
iklim seiring dengan meningkatnya dampak yang ditimbulkan baik terhadap fisik maupun 
pada sosial-ekonomi. Hal lain yang menambah kerentanan kota-kota di Indonesia adalah 
bahwa sebagian besar kota besar Indonesia adalah kota pesisir, daerah landai rawan akan 
bahaya banjir/rob akibat gelombang badai, bahaya kenaikan paras muka air laut, intrusi air 
laut dan abrasi pantai serta bencana gelombang pasang. Menghadapi persoalan di atas, 
kota dituntut untuk dapat merespons ancaman tersebut melalui kebijakan-kebijakan baik 
mitigasi maupun adaptasi, salah satu kota yang rentan akan perubahan iklim adalah Kota 
Semarang.

Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
terletak di pesisir utara pulau Jawa, tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim. 
Untuk dapat merespons perubahan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan 
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iklim, diperlukan informasi iklim baik masa lalu, saat ini maupun proyeksinya, persepsi 
masyarakat dan faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim, sehingga langkah-langkah menanggulangi perubahan iklim 
memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari uraian permasalahan di atas, 
diajukan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi iklim masa lalu, saat ini dan proyeksinya di Kota Semarang dan 
potensi ancaman yang dihadapi?

2. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Semarang tentang perubahan iklim, penyebab, 
dampak dan upaya menanggulanginya?

3. Bagaimana respons Pemerintah Kota Semarang menghadapi perubahan iklim dan 
dampaknya?

4. Bagaimana strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang?

Penelitian berlokasi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan dilaksanakan selama 
6 bulan yaitu Desember 2017–Mei 2018. Penelitian ini memfokuskan pada kondisi iklim Kota 
Semarang saat ini dan proyeksinya, bagaimana persepsi dan respons masyarakat terhadap 
perubahan iklim dan dampaknya, serta bagaimana instansi pemerintah merespons kondisi 
iklim dan ancaman bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian menganalisis kondisi internal 
dan eksternal tata kepemerintahan Kota Semarang untuk menyusun strategi mitigasi dan 
adaptasi di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. Penelitian deskriftif dengan tujuan untuk mengetahui nilai suatu variabel, 
baik satu atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan antara satu 
dengan lainnya maupun perbandingan dengan variabel yang lainnya. Pendekatan 
kuantitatif dilakukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang diperoleh melalui 
prosedur-prosedur statistik atau cara lain melalui pengukuran / kuantifikasi. Sedangkan 
pendekatan kualitatif yaitu untuk mendapatkan data deskriptif berupa ucapan atau 
tulisan dan perilaku orang-orang, kelompok masyarakat atau organisasi mengenai suatu 
hal yang dikaji (Sujarweni, 2014).

Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif digunakan dalam memperoleh bukti 
adanya perubahan iklim, dengan menganalisis data iklim historis dan proyeksi, dan dalam 
penyusunan SWOT. Pendekatan kualitatif digunakan dalam mengumpulkan persepsi dan 
respons-respons masyarakat dan instansi pemerintah terhadap perubahan iklim, dampak 
dan upaya penanggulangannya.

C. Pembahasan Hasil Analisis
Pemanasan global telah terjadi dan memicu perubahan iklim global yang menyebabkan 
berbagai permasalahan, di antaranya kekeringan, banjir, rob akibat gelombang badai, 
kenaikan paras muka air laut, angin kencang, longsor, dan gangguan kesehatan (IPCC, 
2014).
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Indonesia sebagai negara kepulauan tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim 
tersebut, terutama di daerah-daerah yang rentan. Salah satu daerah yang rentan di 
Indonesia yaitu perkotaan, di mana 49 % lebih penduduk Indonesia tinggal diperkotaan, 
menyebabkan kota sesak, macet, tidak teratur, menimbulkan permasalahan sampah, 
sanitasi dan lain-lain. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya kota di Indonesia 
merupakan dataran rendah dan merupakan kota pesisir, selain banjir ancaman juga datang 
dari lautan, seperti abrasi, rob, gelombang badai, intrusi air laut, termasuk di antaranya 
kota Semarang. Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan lingkungan guna tercapainya 
tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam konteks perubahan iklim maka pengelolaan 
lingkungan dibingkai dalam kerangka perpaduan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 
Oleh sebab itu, informasi iklim dan perubahannya menjadi sangat diperlukan guna 
memprediksi kondisi iklim di masa depan, dan dijadikan sebagai salah satu landasan 
dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Informasi perubahan iklim dapat diperoleh dengan menggunakan uji statisitik 
terhadap unsur iklim, dalam penelitian ini yang dianalisis, yaitu data temperatur, curah 
hujan dan lama penyinaran. Selain itu informasi yang dikumpulkan yaitu persepsi 
masyarakat akan fenomena perubahan iklim dan respons pemerintah Kota semarang 
dalam menghadapi perubahan iklim. 

D. Kesimpulan
Hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kota Semarang teridentifikasi mengalami perubahan temperatur udara rentang 
1970—2017 dengan kenaikan sebesar 0,02°C/tahun dan teridentifikasi kenaikan 
distribusi curah hujan pada musim hujan periode 2000—2017 dibandingkan masa 
lalu (1970—1999) terutama terjadi pada bulan Februari, sedangkan perubahan 
lama penyinaran tidak teridentfikasi secara signifikan. Proyeksi iklim (temperatur 
dan curah hujan) dengan skenario RCP 8.5 memanfaatkan 5 model keluaran GCM, 
menujukan tren temperatur saat ini akan terus mengalami kenaikan dengan rata-rata 
kenaikan 0,037 °C/tahun atau naik 1,11 °C pada tahun 2050 sedangkan curah hujan 
teridentifikasi kecenderungan curah hujan semakin basah dan musim kemarau yang 
semakin kering, dengan peluang kenaikan kejadian ekstrem dalam kategori “sedang” 
dan “ringan” berdasarkan persentil 95% dan persentil 99%.

2. Masyarakat daerah rawan bencana sudah menyadari fenomena perubahan iklim, 
seperti banjir, kekeringan dan gelombang badai sebagai fenomena terkait perubahan 
klim, namun umumnya masyarakat masih belum tahu pasti penyebab perubahan iklim 
dan menganggap alam dan faktor manusia sebagai penyebab utama. Masyarakat 
menyadari dampak perubahan iklim bagi sosial-ekonomi dan lingkungan, mengetahui 
dan mendukung atas upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi 
dampak perubahan iklim. Masyarakat telah merespons keadaan saat ini dengan 
melakukan aksi-aksi yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
namun dengan motivasi utama yaitu faktor ekonomi dan perlindungan lingkungan
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3. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki program, kebijakan dan lembaga terkait 
dengan pengendalian perubahan iklim dan dampaknya dengan kegiatan utama pada 
program kampung iklim, penanaman mangrove, peningkatan kapasitas masyarakat 
dan program penanggulangan bencana.

4. Menghadapi ancaman perubahan iklim telah disusun prioritas strategi mitigasi dan 
adaptasi berdasarkan kondisi internal dan eksternal kepemerintahan Kota Semarang. 
melalui strategi Kekuatan-Ancaman (S-T), meliputi:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya perubahan iklim dengan cara 
sosialisasi perubahan iklim, pembentukan kampung iklim, pembentukan dan 
pengembangan masyarakat peduli bencana.

b. Pengembangan peta kerentanan dan risiko perubahan iklim yang terintegrasi 
dengan peta mitigasi bencana.

c. Peningkatan kepedulian perubahan industri dan investor melalui perubahan iklim 
dan dampaknya bagi pelaku konferensi/diseminasi/seminar/ilmiah

d. Implementasi tranformasi industri untuk produksi bersih dan hemat energi pada 
semua sektor, termasuk hemat energi dan penurunan emisi pada level keluarga.

e. Pengelolaan risiko dampak perubahan iklim oleh pemerintah kota dan stakeloder 
terkait baik secara struktural/fisik (rekayasa lingkungan terbangun, pilihan 
teknologi, dan layanan berbasis lingkungan) maupun secara institutional (pilihan 
secara ekonomi, hukum dan regulasi, kebijakan dan program pemerintah) dengan 
melibatkan tenaga ahli potensial.

f. Pengetatan implementasi undang-undang lingkungan hidup termasuk 
monitoring dan evaluasi untuk menekan alih fungsi lahan, mengendalikan RTH 
dan menekan pembangunan di wilayah rawan bencana.

g. Koordinasi dengan pemerintah provinsi/pusat untuk alokasi anggaran mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim.
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ABSTRAK

Pulau Panjang termasuk dalam kategori pulau kecil, tetapi memiliki potensi ekologi 
yang penting, potensi wisata dan perikanan. Pulau Panjang memiliki 2 ekosistem 
perairan penting, yaitu ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang merupakan 
penghasil plasma nutfah bagi perairan sekitarnya. Meskipun mempunyai potensi 
untuk dikembangkan, Pulau Panjang bersifat rentan terhadap perubahan lingkungan. 
Meningkatnya tekanan ekologis pada pulau tersebut menyebabkan perubahan ekosistem 
dan habitat di perairan Pulau Panjang dan wilayah pesisirnya. Kerusakan pada tepi 
daratan Pulau Panjang menjadi suatu ancaman dengan adanya abrasi dan akresi yang 
menyebabkan perubahan luas dan konfigurasi pulau. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui perubahan luas daratan, ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang 
lamun dari tahun 2001—2016, faktor-faktor yang menjadi pemicu perubahan luas daratan, 
ekosistem terumbu karang dan padang lamun serta arahan dan strategi pengelolaan 
Pulau Panjang Kabupaten Jepara.

Penelitian dilaksanakan di Pulau Panjang, Kabupaten Jepara. Metode yang 
digunakan adalah campuran concurrent embedded strategy yang mengombinasikan 
metode kuantitatif-kualitatif secara simultan tetapi bobot metodenya berbeda. Metode 
kuantitatif digunakan untuk mengukur perubahan garis pantai serta luasan daratan pulau 
akibat abrasi dan akresi serta luasan ekosistem perairan. Metode kualitatif untuk menggali 
faktor-faktor pemicu, tekanan, kondisi, dampak serta respons (DPSIR) yang terjadi serta 
arahan strategi pengelolaan Pulau Panjang.

Pulau Panjang dari tahun 2001—2016 mengalami perubahan luas dari 19,83 hektare 
menjadi 19,3 hektare, abrasi dan akresi terjadi berimbang, di mana abrasi sebesar 0,647 
hektare dan akresi 0,635 hektare, garis pantai bertambah 8% menjadi 2,11 km. Ekosistem 
terumbu karang mengalami penurunan luasan terumbu karang hidup dari 5,29 hektare 
menjadi 2,42 hektare. Luas terumbu karang mati/rusak bertambah dari 0,94 hektare 
menjadi 3,81 hektare. Luasan ekosistem padang lamun juga mengalami penurunan dari 
1,04 hektare menjadi sebesar 0,45 hektare. Faktor-faktor pemicu perubahan luasan 
daratan, ekosistem terumbu karang dan padang lamun di Pulau Panjang Kabupaten Jepara 
adalah faktor alam, faktor antropogenik dan faktor sosial ekonomi. Arahan dan strategi 
pengelolaan Pulau Panjang Kabupaten Jepara yaitu mengimplementasikan kebijakan 
dalam menjamin terpeliharanya sumber daya dan ekosistem untuk kesejahteraan 
masyarakat dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya pulau sehingga 
terjamin kelestariannya serta membangun kemampuan untuk dapat mandiri dalam 
pengelolaan secara kelembagaan, personel dan pendanaan berkelanjutan.

► Kata Kunci: Pulau Kecil, Abrasi, Akresi, DPSIR, Terumbu Karang, Padang Lamun
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ABSTRACT

Although categorized as a small island, Panjang Island has several strategic values. It has 
at least two important coastal ecosystems as well as tourism and fishery potential. Those 
ecosystems are coral reef and seagrass beds which able to produce germplasms for the 
surrounding water area. On the other hand, Panjang island is vulnerable from the effect of 
environmental degradations. Increased in ecological pressure may threat the ecosystems, 
its habitat functions as well as triggering the change coastal areas. The changes in the 
island coastal area which lead to the changes in the configuration and total area of the 
island is caused by the occurrence of abrasion and accretion phenomena.

The research aim was to find the change in the land, coral reef and seagrass beds 
ecosystem area from 2001—2016. In addition, the factors that affect the changes in 
the land area, coral reefs and seagrass beds ad well as strategy alternatives than can 
be used to manage the island are also investigated. The research was conducted in 
Panjang Island, Jepara. Mixed method with concurrent embedded strategy is used as 
the research methodology. This method is characterized by the use of different weight 
but simultaneous quantitative and qualitative analysis. Quantitative analysis is used to 
measure the change in coastal line and land area that caused by abrasion and accretion as 
well as the area of water ecosystems, while the qualitative analysis was used to investigate 
the Driving Force, Pressures, State, Impacts, Responses (DPSIR) from existing condition 
and also to explore the strategy alternatives for Island development management.

The result shows the changes in the island area from 19.83 Ha in 2001 to 19.3 Ha 
in 2016. The abrasion is 0.647 Ha while the accretion is 0.635 Ha. The coastal line was 
increased by 8% to 2.11 km, while the productive coral reef area was reduced from 5.29 Ha 
to 2.42 Ha. the non-productive coral reef area was increased from 0.94 Ha to 3.81 Ha. The 
area reduction also happened in seagrass bed from 1.04 Ha to only 0.45 Ha. The factors 
that trigger the changes in terrestrial areas, coral reef and seagrass beds ecosystem are 
environment, anthropogenic and socioeconomic factors. The direction and strategy 
for the island management are the policy implementation to ensure the maintenance 
of resources and ecosystems for the welfare of the people by controlling the ways of 
utilizing the island’s resources as well as building the capacity to be self-sufficient in the 
management of institutional, personnel and sustainable funding.

► Keywords: Small Islands, Abrasion, Accretion, DPSIR, Coral Reef, Seagrass Beds
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KAJIAN PERUBAHAN DARATAN DAN 
EKOSISTEM PERAIRAN PULAU PANJANG 

KABUPATEN JEPARA
A. Latar Belakang
Kabupaten Jepara memiliki 29 pulau kecil, salah satunya adalah Pulau Panjang yang berada 
di perairan Jepara dan terletak 2 mil sebelah barat pantai Kota Jepara, berseberangan 
dengan Pantai Kartini. Meskipun termasuk dalam kategori pulau kecil, tetapi Pulau 
Panjang memiliki potensi ekologi yang penting dan potensi wisata pulau (Dinas Kelautan 
dan Perikanan Jepara, 2016).

Pulau Panjang memiliki 2 ekosistem perairan penting yaitu ekosistem terumbu 
karang dan padang lamun. Hampir seluruh perairan di sekitar pulau ditumbuhi terumbu 
karang dangkal (Setyadi, 1996 dalam Indarjo dkk., 2004). Pulau Panjang dikelilingi oleh 
terumbu karang, baik berupa dataran terumbu maupun lereng terumbu (Munasik dkk., 
2000).

Dari tahun ke tahun terumbu karang di Pulau Panjang menunjukkan penurunan 
kondisi baik persentase tutupan karang hidup, kelimpahan jenis, maupun binatang 
yang berasosiasi. Dari monitoring terumbu karang yang dilakukan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Jepara tahun 2007, 2011, 2012, kondisi terumbu karang di perairan 
Pulau Panjang mengalami degradasi dari segi keanekaragaman dan kelimpahannya. 
Demikian pula dengan ekosistem padang lamun juga mengalami degradasi.

Permasalahan yang dihadapi pada pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jepara 
adalah abrasi, terjadinya kerusakan ekosistem pantai baik terumbu karang maupun hutan 
bakau dan sedimentasi. Tingkat erosi di pesisir Jepara semakin meluas karena tergerus 
ombak sehingga mengurangi garis pantai Jepara, bahkan tingkat abrasinya sudah sangat 
mengkhawatirkan. Salah satunya adalah yang terjadi di Pulau Panjang (Marfai dalam 
Sunarto dkk., 2014).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya degradasi lingkungan yang terjadi di Pulau 
Panjang Kabupaten Jepara, dan belum adanya penelitian komprehensif yang mengkaji 
mengenai perubahan luasan daratan sebagai akibat terjadinya abrasi dan akresi. Adanya 
degradasi ekosistem berupa perubahan luasan ekosistem terumbu karang dan padang 
lamun. Perlu kiranya dikaji apa yang menjadi faktor-faktor pemicu, tekanan terhadap 
Pulau Panjang, kondisi biofisik pulau saat ini, dampaknya serta respons terhadap realitas 
yang terjadi. Pendekatan Driving Force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) dirasa 
tepat untuk mengkaji permasalahan yang ada serta merumuskan arahan pengelolaan ke 
depan.
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B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (Mixed Method) 
concurrent embedded strategy, merupakan metode penelitian yang mengombinasikan 
penggunaan metode penelitian secara simultan tetapi bobot metodenya berbeda. Pada 
metode ini, metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama dan metode 
sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari 
metode primer (Creswell, 2009). 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan langsung 
(primer) dan telaah dokumen yang terkait dengan tema penelitian (sekunder). Data 
primer meliputi data perubahan garis pantai dan luasan daratan yang terkena abrasi dan 
akresi pantai serta perubahan luasan ekosistem terumbu karang dan padang lamun hasil 
interpretasi penginderaan jauh. Data perubahan garis pantai dan luasan terumbu karang 
ini diperoleh dengan cara melakukan interpretasi perubahan garis pantai secara visual 
dari citra tahun 2001, 2005, 2010, dan 2016.

Data primer lainnya yang dibutuhkan didapatkan dari wawancara terhadap informan 
kunci terkait faktor-faktor pemicu perubahan kondisi lingkungan Pulau Panjang, tekanan, 
dampak dan arahan strategi pengelolaan Pulau Panjang. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap stakeholder, 
akademisi, LSM, tokoh masyarakat yang kompeten dan paham dengan keberadaan Pulau 
Panjang. Interview dilakukan guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman sesuai 
dengan keperluan peneliti tentang kejelasan masalah yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan  studi pustaka, 
observasi lapang, wawancara indeep-interview, dan dokumentasi. Data kuantitatif 
ekosistem pesisir di lokasi penelitian diawali dengan pengolahan citra satelit resolusi 
tinggi, yaitu QuickBird tahun 2001 dan tahun 2005, Geoeye tahun 2010 dan Worldview 
tahun 2016 dengan menggunakan software ERMapper 7.0. dan metode on screen digitation 
dengan menggunakan Software Arc GIS 10.1.

Data kualitatif diambil dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan, instansi 
terkait dan tokoh masyarakat. Kemudian dilakukan langkah-langkah dalam analisis 
DPSIR sebagai berikut (Romadhon, 2014), yaitu identifikasi komponen DPSIR, kemudian 
menyusun bagan keterkaitan DPSIR, dilanjutkan perumusan rencana dan kebijakan.

Kegiatan observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lokasi penelitian supaya 
peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkap dalam wawancara sehingga 
peneliti mampu memahami data yang diperoleh di lokasi penelitian dan melakukan cross 
check terhadap jawaban informan kunci.
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C. Pembahasan Hasil Analisis
Dari hasil analisis spasial, luas daratan pulau antara tahun 2001—2016 berkurang sebesar 
2,67%, dari 1,83 menjadi 19,3 hektare. Selain itu terjadi perubahan panjang garis pantai 
dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2016 secara total perubahan garis pantai 
dari tahun 2001 sampai tahun 2016 bertambah 8 % menjadi 2,11 km. Fenomena abrasi dan 
akresi ini diduga disebabkan oleh arus dan gelombang yang terjadi di Laut Jawa.

Peningkatan kegiatan manusia sepanjang garis pantai memperparah kondisi 
terumbu karang. Tekanan terhadap kondisi terumbu karang paling banyak diakibatkan 
oleh kegiatan manusia sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Kerusakan 
manusia terjadi karena tiga sebab, pertama karena faktor keserakahan manusia 
yang menyebabkan praktik eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, kedua faktor 
ketidaktahuan dan ketidakpedulian, yang ketiga karena faktor alami. Kegiatan wisata 
bahari dan aktivitas penduduk termasuk dalam faktor pemicu permasalahan lingkungan 
di kawasan terumbu karang.

Berdasarkan hasil penelitian, driving forces atau faktor pemicu perubahan luasan 
daratan dan ekosistem terumbu karang serta ekosistem padang lamun di Pulau Panjang 
adalah terdiri dari faktor alam, faktor sosial ekonomi dan faktor antropogenik (aktivitas 
manusia). Distribusi angin barat dan angin timur menggerakkan gelombang yang cukup 
tinggi. Gelombang inilah yang menerjang garis pantai yang tidak terlindung sabuk hijau 
atau tanaman pantai di sekitarnya. Tanpa ada pelindung dari gelombang dan angin serta 
faktor-faktor hidrooseanografi lainnya menyebabkan semua sisi Pulau Panjang rentan 
terhadap kerusakan. Hal inilah yang memicu perubahan luasan daratan dan ekosistem 
terumbu karang serta ekosistem padang lamun di Pulau Panjang.

Ketiga faktor pemicu (faktor alam, antropogenik dan sosial ekonomi) memunculkan 
tekanan antara lain empasan ombak dan gelombang tinggi pada musim barat dan 
timur, pembuatan bangunan pantai yang merubah pola arus, penggunaan alat tangkap 
tidak ramah lingkungan, pengeboman ikan, aktivitas wisata tidak bertanggung jawab 
(menginjak karang/lamun, membuang sampah, jumlah wisatawan yang membludak pada 
even pesta laut dan waktu liburan lainnya, gangguan terhadap terumbu karang dengan 
aktivitas mandi laut, berenang, snorkling), aktivitas tambat sauh di terumbu karang, 
pemotongan daun-daun lamun oleh baling-baling kapal, penambangan karang dan pasir 
pantai, dan sebagainya.

Penyusutan luasan dan penurunan kondisi ekosistem terumbu karang dan padang 
lamun mengakibatkan layanan ekosistem yang diberikan padang lamun mengalami 
penurunan. Layanan ekosistem yang disediakan baik sebagai jasa pengontrol (regulating 
services) dengan perannya menahan erosi/abrasi, layanan pendukung (supporting servises) 
dalam siklus nutrien, maupun jasa penyedia (provisioning services) berkurang.

Adanya indikasi kerusakan pantai Pulau Panjang telah terjadi maka memerlukan 
solusi dan upaya penyelesaian kerusakan antara lain dengan tidak melakukan suatu 
kegiatan atau proses yang mengusik pantai dan membiarkan gelombang secara alami 
membuat keseimbangan baru. Pilihan ini sebenarnya paling bijaksana namun tidak 
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populer. Upaya kedua adalah dengan soft solution yaitu dengan menambahkan sedimen 
(beach nourishment) ke dalam sel sedimen bersangkutan. Upaya lainnya yaitu penanganan 
kerusakan di Pulau Panjang dilakukan dengan membuat cara pembuatan struktur 
bangunan pengaman pantai sebagai hard solution. Desain yang sesuai adalah revetment/
sea wall jenis bronjong meskipun groin juga bisa menjadi alternatif. Hal ini dilakukan juga 
sebagai upaya untuk meneruskan sistem pengaman pantai Pulau Panjang yang sudah ada.

Permasalahan yang terjadi berupa konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber 
daya alam kelautan dan pesisir Pulau Panjang. Berbagai pihak yang berkepentingan 
mempunyai maksud, tujuan, target dan rencana yang berbeda-beda dalam mengeksploitasi 
sumber daya kelautan yang ada. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya konflik 
pemanfaatan sumber daya. Biasanya penyebab konflik semacam ini disebabkan belum 
adanya aturan yang jelas mengenai penataan ruang pesisir, lautan dan alokasi sumber 
daya.

Kebijakan pengelolaan Pulau Panjang ditekankan pada pengendalian perikanan 
tangkap, pengembangan budidaya perikanan laut dan peningkatan nilai tambah 
melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk, pemberdayaan kelembagaan dan 
masyarakat, mewujudkan pengembangan ekowisata, meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian sumber daya laut, merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut, serta 
kelembagaan kolaboratif.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Perubahan Daratan dan Ekosistem Perairan 
Pulau Panjang Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pulau Panjang mengalami penurunan luas yang semula sebesar 19,83 hektare pada 
tahun 2001, pada tahun 2016 luasnya berkurang menjadi sebesar 19,3 hektare. 
Perubahan luas daratan pulau tersebut disebabkan oleh abrasi dan akresi yang 
terjadi. Pada periode tahun 2001—2005 abrasi yang terjadi seluas 0,157 hektare, dari 
tahun 2005—2010 sebesar 0,386 hektare dan antara tahun 2010—2016 sebesar 0,647 
hektare. Pada periode tahun 2001—2005 akresi yang terjadi seluas 0,111 hektare, 
dari tahun 2005—2010 sebesar 0,377 hektare dan antara tahun 2010—2016 sebesar 
0,635 hektare. Garis pantai Pulau Panjang pada tahun 2001 sebesar 1,95 km, pada 
tahun 2016 telah bertambah 0,16 km atau sekitar 8% menjadi sebesar 2,11 km. Pada 
ekosistem terumbu karang terjadi penurunan luas terumbu karang hidup dari 5,29 
hektare pada tahun 2001, pada tahun 2016 luasnya tinggal 2,42 hektare. Terumbu 
karang mati pada tahun 2001 luasnya 0,94 bertambah menjadi 3,81 di tahun 2016. 
Luasan ekosistem padang lamun mengalami penurunan dari tahun 2001—2016, yaitu 
semula luasnya sebesar 1,04 hektare pada tahun 2001 berubah menjadi sebesar 0,45 
hektare di tahun 2016.

2. Faktor-faktor yang menjadi pemicu perubahan luasan daratan, ekosistem terumbu 
karang dan ekosistem padang lamun di Pulau Panjang Kabupaten Jepara adalah 
faktor alam yang terdiri dari faktor hidrooseanografi, faktor antropogenik (aktivitas 
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manusia) berupa aktivitas wisata dan perikanan serta faktor sosial ekonomi meliputi 
populasi, mata pencaharian dan tingkat kemiskinan penduduk.

3. Arahan dan strategi pengelolaan Pulau Panjang Kabupaten Jepara yaitu 
mengimplementasikan kebijakan dalam menjamin terpeliharanya sumber daya 
dan ekosistem untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan cara-cara 
pemanfaatan sumber daya pulau sehingga terjamin kelestariannya serta membangun 
kemampuan untuk dapat mandiri dalam pengelolaan secara kelembagaan, personel 
dan pendanaan berkelanjutan.

E. Saran Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian, ada berbagai saran yang dapat diberikan untuk berbagai 
pihak terkait pengelolaan Pulau Panjang, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebagai lembaga formal pengelola Pulau 
Panjang bersama seluruh stakeholder-nya harus dapat mewujudkan suatu pengaturan 
dan sistem tata kelola pulau yang efektif dan berkelanjutan, dengan pembagian peran 
dan tanggung jawab yang jelas serta secara nyata dengan melibatkan masyarakat dan 
semua pihak.

2. Perlu dilakukan kajian serupa pada pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten 
Jepara guna menghindari agar permasalahan yang terjadi di Pulau Panjang tidak 
terjadi pada pulau-pulau lainnya.
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ABSTRAK

Dewasa ini industri batik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. 
Bersamaan dengan hal tersebut muncul berbagai kasus pencemaran lingkungan yang 
disebabkan maraknya penggunaan zat pewarna sintetis. Tumbuh dan berkembangnya 
industri batik berbasis Zat Pewarna Alami (ZPA) yang dianggap lebih ramah lingkungan 
membawa harapan baru dalam dunia industri batik di tanah air. Kendati demikian industri 
batik berbasis ZPA menghadapi berbagai tantangan di antaranya dari segi teknologi, 
kualitas produk dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan indikator-
indikator yang sesuai untuk menilai keberlanjutan industri batik berbasis ZPA, mengetahui 
keberlanjutan industri batik berbasis ZPA di lokasi penelitian, dan merumuskan strategi 
untuk mempertahankan atau meningkatkan keberlanjutan industri batik berbasis ZPA. 
Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode campuran. Metode kuantitatif 
digunakan untuk menentukan indikator dan penilaian keberlanjutan, sedangkan metode 
kualitatif digunakan untuk perumusan strategi menggunakan Analisis SWOT. Rangkaian 
indikator untuk penilaian keberlanjutan industri batik berbasis ZPA merupakan sintesis 
dari berbagai literatur mengenai industri manufaktur berkelanjutan yang berdasar pada 
tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi lingkungan, ekonomi, dan 
sosial. Pendapat narasumber dari unsur pemangku kepentingan, akademisi dan praktisi 
diperlukan untuk menentukan prioritas indikator yang digunakan dalam penelitian. 
Hasil studi literatur dan validasi oleh narasumber menghasilkan lima belas indikator 
yang digunakan untuk menilai keberlanjutan industri batik berbasis ZPA. Penilaian 
keberlanjutan industri batik berbasis ZPA dilakukan di IKM Batik Preketek Kota 
Pekalongan. Hasil analisis pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa IKM Batik 
Preketek masuk dalam kategori industri batik berbasis ZPA berkelanjutan, dengan nilai 
indeks keberlanjutan sebesar 77,50. Berdasarkan analisis SWOT, dirumuskan lima strategi 
prioritas yaitu : (1) Menerapkan teknologi modern dalam praktik industri Batik berbasis 
ZPA untuk meningkatkan produktivitas dan minimalisasi dampak terhadap lingkungan; 
(2) Membangun networking dengan perusahaan sejenis; (3) Menekan harga dengan tetap 
menjaga kualitas produk yang dihasilkan; (4) Pengaturan organisasi serta penyusunan 
manajemen dan administrasi keuangan perusahaan; (5) Mendorong pemerintah dalam 
menggalakkan budi daya sumber daya bahan pewarna alami.

► Kata Kunci: Batik, Zat Pewarna Alami, Indikator, Keberlanjutan
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ABSTRACT

Nowadays the batik industry in Indonesia is experiencing a fairly rapid development. 
Along with this emerged various cases of environmental pollution caused by the massive 
use of synthetic dyes. The growth and development of natural dye-based batik industry 
brings new hope in Indonesia’s batik industry. This is because the natural dye-based batik 
is considered more environmental friendly. Nevertheless the natural dye-based batik 
industry faces various challenges in terms of technology, product quality and marketing. 
This study aims to determine the appropriate indicators to assess the sustainability of the 
natural dye-based batik industry; to know the sustainability of natural dye-based batik 
industry in the research location; and formulate strategies to maintain or enhance the 
sustainability of the natural dye-based batik industry. The method used in this research is 
mixed method. Quantitative methods are used to determine indicators and sustainability 
assessments, while qualitative methods are used for strategy formulation using SWOT 
Analysis. The series of indicators for the sustainability assessment of the natural dye-based 
batik industry is a synthesis of various literatures on sustainable manufacturing industries 
based on the three main pillars of sustainable development that are environmental, 
economic and social dimensions. Experts opinions from stakeholders, academicians and 
practitioners is needed to determine the priority of the indicators used in the research. 
The results of literature studies and validation by experts generated fifteen indicators 
used to assess the sustainability of the natural dye-based batik industry. Sustainability 
assessment of natural dye-based batik industry held in Batik Preketek SME in Pekalongan 
Municipality. The results of analysis on each indicator shows that Batik Preketek SME is 
a sustainable natural dye-based batik industry, with a sustainability index value of 77.50. 
Based on SWOT analysis, five priority strategies are formulated : (1) Implement modern 
technology in ZPA-based Batik industry practice to improve productivity and minimize 
environmental impacts; (2) Establish networking with similar companies; (3) Suppressing 
prices while maintaining the quality of the products produced; (4) Organizational 
arrangements as well as the preparation of management and financial administration of 
the company; (5) Encouraging the government in promoting the cultivation of natural 
dye resources.

► Keywords: Batik, Natural dye-based, Indicators, Sustainability
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KEBERLANJUTAN INDUSTRI BATIK 
BERBASIS ZAT PEWARNA ALAMI (STUDI 

KASUS IKM BATIK PREKETEK KOTA 
PEKALONGAN)

A. Latar Belakang
Modernisasi yang membawa dampak perkembangan teknologi dan informasi membawa 
perubahan pada industri batik dengan introduksi zat pewarna kimia sintetis pada dekade 
30-an. Zat pewarna sintetis memiliki banyak keunggulan, di antaranya dalam hal varian 
warna yang lebih beragam, praktis dalam penggunaan, harga yang relatif murah dan 
mudah diperoleh di pasaran. Di sisi lain zat pewarna alami semakin sulit ditemukan. Hal 
inilah yang membuat para pelaku industri batik beralih menggunakan zat pewarna sintetis 
dan meninggalkan zat pewarna alami.

Maraknya penggunaan zat pewarna sintetis lambat laun meninggalkan permasalahan 
yang cukup serius. Limbah cair dari proses pewarnaan dengan zat pewarna sintetis seperti 
naptol, indigosol dan sejenisnya mengandung konsentrasi cemaran yang cukup tinggi. 
Unsur fisika yaitu zat padat tersuspensi, unsur kimia anorganik serta unsur kimia organik 
yang terkandung dalam limbah batik akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 
apabila tidak dikelola dengan baik.

Permasalahan terbesar dari limbah batik tersebut adalah minimnya pengolahan dan 
sebagian besar dibuang langsung ke saluran pembuangan yang terakumulasi di sungai 
(Nurainun, dkk., 2008). Wardiyati, dkk. (2012) menyatakan bahwa limbah cair yang ada 
di dalam sungai atau badan air lain dapat mengakibatkan kematian ikan, keracunan pada 
ternak, kematian plankton, dan bila terakumulasi dalam daging ikan dan moluska akan 
membahayakan kehidupan manusia.

Studi secara mendalam mengenai nilai kerugian ekonomi sebagai dampak pencemaran 
lingkungan oleh limbah industri batik belum banyak dilakukan. Sebagai gambaran pada 
sektor yang sama yaitu industri tekstil, besarnya kerugian ekonomi akibat pencemaran 
di kawasan Rancaekek mencapai angka Rp11.385.847.532.188,00 (± 11,4 triliun). Angka ini 
terdiri atas perkiraan biaya remediasi yang dibutuhkan untuk pemulihan 933,8 hektare 
lahan tercemar sebesar Rp8.045.421.090.700,00 dan total kerugian masyarakat sejak 
tahun 2004 hingga 2015 sebesar Rp3.340.426.441.488,00. Kerugian multisektor meliputi 
sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena 
kehilangan jasa air, penurunan kualitas udara, dan kehilangan pendapatan (Birry, 2016).

World Batik Summit 2011 yang diselenggarakan di Jakarta menghasilkan sebuah 
deklarasi yang telah disetujui bersama. Pada poin nomor lima dinyatakan bahwa industri 
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batik Indonesia harus berdasarkan pada perlindungan alam dan lingkungan. Selain itu 
riset mengenai penyediaan bahan pewarna tradisional yang alami dalam jumlah besar 
juga penting untuk digalakkan.

Melihat berbagai dampak negatif terhadap lingkungan akibat industri batik 
Indonesia yang notabene memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian nasional, 
upaya untuk mengembangkan industri batik yang ramah lingkungan perlu dikembangkan. 
Akhir-akhir ini mulai muncul pengrajin batik yang kembali menggunakan zat pewarna 
alami. Hal ini patut diapresiasi karena produk batik warna alami memiliki nilai seni dan 
warna khas, ramah lingkungan sehingga berkesan etnik dan eksklusif. Daya tarik itulah 
yang menjadikan batik warna alami memiliki potensi pasar yang tinggi sebagai komoditas 
unggulan produk Indonesia memasuki pasar global. Selain itu, keanekaragaman 
vegetasi Indonesia yang berlimpah sangat potensial untuk terus dieksplorasi sehingga 
menghasilkan bahan pewarna alami yang lebih ramah lingkungan.

Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Preketek merupakan salah satu industri rumahan 
di Kota Pekalongan yang fokus pada produksi kain batik berbasis Zat Pewarna Alami (ZPA). 
IKM ini memprakarsai terbentuknya klaster Atika Warna Alam yang beranggotakan 24 
unit usaha di bidang yang sama. Selain memproduksi batik warna alami, Batik Preketek 
juga aktif dalam usaha mengedukasi masyarakat khususnya konsumen dalam hal seni 
budaya batik dari sejarah hingga proses pembatikan, bahkan dampak lingkungan akibat 
pencemaran industri batik.

Keberadaan dan kontribusi Batik Preketek dalam mempromosikan produk batik 
ramah lingkungan mempunyai andil yang cukup penting dalam usaha pengelolaan 
lingkungan di Kota Pekalongan. Sebagai IKM batik yang berada selangkah lebih maju 
dengan meninggalkan pewarna sintetis, Batik Preketek juga berperan serta dalam 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada ranah lokal maupun nasional.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas perlu dilakukan penelitian 
mengenai keberlanjutan industri batik berbasis ZPA dengan melibatkan IKM Batik 
Preketek sebagai objek penelitian. Penilaian keberlanjutan akan ditinjau dari tiga aspek 
yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial budaya. Hasil dari analisis 
tersebut menjadi dasar untuk menyusun strategi dalam rangka mempertahankan atau 
meningkatkan keberlanjutan industri batik berbasis ZPA yang diteliti.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Dari masalah yang diuraikan pada latar belakang, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja indikator yang sesuai untuk menilai keberlanjutan industri batik berbasis 
ZPA?

2. Bagaimana keberlanjutan industri batik berbasis ZPA pada IKM Batik Preketek?

3. Bagaimana strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan keberlanjutan 
Industri batik berbasis ZPA di IKM Batik Preketek?
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Lokasi penelitian dilakukan di Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Preketek, yang 
terletak di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi 
Jawa Tengah. Perusahaan ini adalah salah satu industri rumahan (home industry) yang 
bergerak di bidang produksi kain batik berbasis Zat Pewarna Alami (ZPA). Penelitian 
dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 
2017.

Penelitian keberlanjutan industri batik berbasis Zat Pewarna Alami (ZPA) ini 
menggunakan metode campuran atau penggabungan antara metode kuantitatif dan 
metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukuhkan (validasi) atau 
menapis indikator yang digunakan untuk menilai keberlanjutan industri batik berbasis 
ZPA. Metode kuantitatif juga digunakan untuk menilai keberlanjutan industri batik 
berbasis ZPA menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. 
Metode kualitatif digunakan pada perumusan strategi keberlanjutan batik berbasis ZPA.

Penelitian ini didahului dengan pengamatan dan identifikasi sistem pada industri 
batik berbasis ZPA. Rangkaian indikator untuk penilaian keberlanjutan dirumuskan dari 
hasil studi pustaka yang berkaitan dengan industri batik dan manufaktur berkelanjutan. 
Rumusan indikator disusun berdasarkan tiga pilar utama prinsip keberlanjutan yaitu 
dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial. Indikator-indikator yang telah disusun kemudian 
divalidasi oleh beberapa narasumber dari unsur pemangku kepentingan (stakeholder) 
terkait dan ahli di bidang batik berbasis ZPA (akademisi dan praktisi).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif di mana data kualitatif 
maupun data kuantitatif yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan indikator 
keberlanjutan kemudian dikuantifikasi dengan pemberian skor. Pemberian skor 
menggunakan prinsip normalisasi untuk menyeragamkan arah nilai dan unit ukuran 
indikator, selanjutnya dilakukan agregasi indikator berdasarkan masing-masing dimensi 
keberlanjutan untuk ditarik kesimpulan dan interpretasi mengenai status keberlanjutan 
industri batik berbasis ZPA.

Hasil pengumpulan data dan penilaian keberlanjutan selanjutnya digunakan sebagai 
dasar perumusan strategi untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan keberlanjutan 
industri batik berbasis ZPA. Perangkat yang digunakan adalah analisis kualitatif 
menggunakan SWOT dengan melakukan identifikasi strength dan weakness untuk kondisi 
sekarang serta identifikasi opportunity dan threat pada masa yang akan datang.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Analisis Faktor Strategis Internal-Eksternal

a. Kekuatan (Strength)
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pemilik IKM 
Batik Preketek, kekuatan yang dimiliki IKM Batik Preketek adalah sebagai berikut:
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- Jaminan kualitas dan nilai tambah produk

IKM Batik Preketek mempunyai komitmen yang kuat untuk menghasilkan 
produk dengan kualitas yang terjamin, baik dalam hal warna maupun motif. Di 
samping itu produk batik berbasis ZPA juga mempunyai nilai tambah tersendiri. 
Produk batik berbasis ZPA telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai batik 
ramah lingkungan dan kental dengan nilai-nilai tradisi dan budaya.

- Harga produk bersaing

Proses pembuatan Batik berbasis ZPA membutuhkan waktu yang lebih lama dan 
biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Batik berbasis ZPS, hal ini berakibat 
harga jual produk yang dihasilkan lebih tinggi pula. IKM Batik Preketek menyiasati 
hal tersebut dengan melakukan efisiensi pada proses produksi sehingga biaya 
produksi dapat ditekan. Dengan ditekannya biaya produksi, biaya operasional 
berkurang dan produk bisa dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan 
produk sejenis di pasaran.

- Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan

Selain berkomitmen untuk menjaga kualitas produk, IKM Batik Preketek juga 
memiliki kesadaran yang tinggi untuk mencegah atau meminimalkan dampak 
terhadap lingkungan. Berbagai upaya penghematan telah dilakukan untuk 
meningkatkan efisiensi selama proses produksi. Upaya pencegahan pencemaran 
melalui pengolahan air limbah juga sudah dilakukan meskipun belum optimal.

- Keterbukaan perusahaan terhadap informasi

Dari hasil wawancara diketahui bahwa IKM Batik Preketek mempunyai sikap 
yang cukup terbuka terhadap informasi-informasi baru. Informasi-informasi baru 
berkaitan dengan dunia industri batik diterima dan diserap dengan baik. Hal-hal 
baru yang sekiranya mungkin dilakukan kemudian akan diterapkan dalam praktik 
produksi batik di IKM Batik Preketek. Selain itu pemilik perusahaan juga tidak 
segan menerima kritik dan saran dari pihak-pihak luar.

b. Kelemahan (Weakness)
Menurut Subhash (1999) kelemahan adalah keterbatasan yang dapat menghalangi 
pergerakan ke arah tertentu. Dari hasil identifikasi, ditemukan lima kelemahan 
IKM Batik Preketek yaitu pemasaran yang belum optimal, keterbatasan teknologi, 
keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan manajemen 
perusahaan yang belum teratur.

- Pemasaran belum optimal

Dalam memasarkan produk, IKM Batik Preketek masih menggunakan saluran 
distribusi langsung. Produk disalurkan langsung kepada konsumen atau retailer. 
Promosi yang dilakukan juga masih terbatas dan belum optimal. Media promosi 
yang digunakan masih konvensional yaitu penyampaian informasi dari mulut ke 
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mulut. Saluran promosi lain yang digunakan yaitu sesekali mengikuti pameran 
yang diadakan, baik di dalam maupun luar kota.

- Keterbatasan teknologi

Keterbatasan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat 
produktivitas IKM Batik Preketek. Teknologi yang digunakan saat ini masih 
tradisional. Sebagai contoh pengolahan air limbah masih menggunakan teknologi 
sederhana sehingga kualitas air limbah yang diolah belum memenuhi baku mutu.

- Keterbatasan modal

Terbatasnya modal sering kali menjadi kendala dalam penyediaan material untuk 
input produksi. Hal ini tentunya akan berakibat terhadap tersendatnya proses 
produksi.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Karyawan yang bekerja di IKM Batik Preketek mayoritas memiliki tingkat 
pendidikan rendah. Hanya beberapa orang menempuh pendidikan menengah, 
sisanya hanya menempuh pendidikan dasar. Selain itu pendidikan dan pelatihan 
bagi para pekerja belum direncanakan dan terprogram dengan baik.

- Manajemen dan organisasi perusahaan belum teratur

IKM Batik Preketek tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. Semua 
tanggung jawab operasional dan manajemen perusahaan diatur sendiri oleh 
pemilik. Administrasi menyangkut keuangan perusahaan juga belum tercatat dan 
disusun dengan baik.

c. Peluang (Opportunities)
Bryson (2011) berpendapat bahwa peluang (opportunity) merupakan faktor eksternal 
perusahaan yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi perusahaan. 
Terdapat lima faktor yang diidentifikasi sebagai peluang dari eksternal perusahaan 
yang dapat memberikan keuntungan bagi IKM Batik Preketek. Kelima faktor 
tersebut berkaitan dengan potensi pasar yang besar, kemudahan kredit usaha, 
kemudahan akses teknologi dan informasi, adanya dukungan dari masyarakat serta 
dukungan dari pemerintah.

d. Pengaruh Trade Balance terhadap Deindustrialisasi
- Potensi pasar besar

Dewasa ini kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang semakin tinggi 
membawa dampak semakin tingginya permintaan terhadap produk-produk 
ramah lingkungan. Hal ini juga berlaku pada pasar produk fashion terutama 
batik berbasis ZPA. Pasar ekspor merupakan segmen yang paling potensial untuk 
produk-produk semacam ini.
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- Kemudahan kredit usaha

Beberapa tahun belakangan pemerintah melalui beberapa Bank BUMN 
meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa pinjaman dengan bunga 
ringan untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini tentunya sangat bermanfaat 
untuk pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.

- Kemudahan akses teknologi dan informasi

Dampak positif perkembangan zaman memasuki era globalisasi saat ini adalah 
kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi. Berbagai macam informasi 
terkait perkembangan teknologi tersedia secara luas dan dapat diakses melalui 
media-media dalam jaringan (daring). Demikian pula perkembangan teknologi 
dalam bidang industri batik serta publikasi-publikasi ilmiah yang memuat 
penelitian tentang batik dapat diakses secara mudah melalui media daring.

- Dukungan masyarakat

Industri batik khususnya di Kota Pekalongan mendapat dukungan penuh dari 
masyarakat untuk terus tumbuh dan berkembang. Batik merupakan sumber mata 
pencaharian sekaligus sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Pekalongan 
yang tidak dapat dipisahkan.

- Dukungan pemerintah

Pemerintah Kota Pekalongan memberikan perhatian khusus terhadap 
perkembangan industri batik di Kota Pekalongan. Hal ini berkaitan dengan batik 
sebagai daya tarik wisata budaya dan belanja sehingga memberikan sumbangan 
yang besar terhadap pendapatan daerah. Dukungan pemerintah juga dituangkan 
dalam kebijakan penggunaan seragam batik bagi PNS khususnya motif Jlamprang 
khas Pekalongan pada hari Selasa.

e. Ancaman (Threats)
Jika peluang dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi perusahaan, sebaliknya 
ancaman merupakan faktor eksternal perusahaan yang dapat menghalangi pencapaian 
tujuan (Bryson, 2011). Terdapat tiga faktor yang digolongkan sebagai ancaman terhadap 
keberlanjutan IKM Batik Preketek yaitu keterbatasan sumber daya alam, tingkat inflasi 
yang fluktuatif dan persaingan pasar.

- Keterbatasan sumber daya alam

Tanaman Indigo, Secang dan Jelawe selain digunakan untuk pewarna alami 
tekstil juga merupakan komoditas yang banyak digunakan untuk bahan baku 
industri lain contohnya obat-obatan tradisional. Populasi tanaman yang memiliki 
peranan penting dalam ekosistem seperti kayu tingi akan terganggu apabila 
pemanfaatannya tidak dikendalikan. Ketidakseimbangan antara eksploitasi dan 
pertumbuhan sumber daya bahan pewarna alami dikhawatirkan akan berdampak 
buruk terhadap ketersediaannya di alam.
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- Tingkat inflasi yang fluktuatif

Tingkat inflasi yang setiap tahun semakin tinggi akan berdampak pada kenaikan 
harga rata-rata barang atau jasa di tingkat konsumen yang cukup tinggi. Hal ini 
akan berpengaruh besar terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat 
untuk memperoleh barang atau jasa.

- Persaingan pasar

Peningkatan jumlah produsen batik baik di dalam Kota Pekalongan maupun dari 
luar daerah seperti Yogyakarta, Solo, Cirebon dan Lasem akan menimbulkan 
persaingan dalam usaha Batik. Berlakunya perdagangan bebas juga menjadi 
ancaman yang membuat pengusaha batik khususnya usaha kecil menengah 
khawatir. Tanpa adanya regulasi dari pemerintah, produk Cina akan terus 
membanjiri pasar batik di Indonesia. Dengan harga yang murah, produk Cina 
diburu oleh konsumen di Indonesia.

2. Pemilihan Strategi
Dari matriks SWOT dapat dirumuskan beberapa alternatif strategi, namun beberapa 
strategi memiliki kesamaan sehingga perlu dirangkum sebagai berikut:

1. Menerapkan teknologi tepat guna dalam praktik industri batik berbasis ZPA 
meningkatkan produktivitas dan minimalisasi dampak terhadap lingkungan.

2. Membangun networking dengan perusahaan sejenis.

3. Menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk memperluas pemasaran.

4. Memperluas saluran pemasaran dan promosi dengan memanfaatkan media daring.

5. Memanfaatkan fasilitas KUR untuk mendapatkan tambahan modal.

6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawan dengan program pendidikan dan 
pelatihan.

7. Pengaturan organisasi serta penyusunan manajemen dan administrasi keuangan 
perusahaan.

8. Menekan harga dengan tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

9.  Melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu baik dari segi motif, warna maupun 
variasi jenis produk.

10. Meningkatan efisiensi produksi sehingga menghemat sumber daya dan mengurangi 
limbah.

11. Mendorong pemerintah dalam menggalakkan usaha budi daya sumber daya bahan 
pewarna alami.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik IKM Batik Preketek, ditetapkan lima 
strategi prioritas dalam rangka mempertahankan/meningkatkan keberlanjutan IKM Batik 
Preketek. Penetapan prioritas strategi ini difokuskan pada strategi yang paling mungkin 
dilakukan dalam waktu dekat dan tidak membutuhkan banyak biaya. Strategi prioritas 
tersebut adalah:
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1. Menerapkan teknologi tepat guna dalam praktik industri batik berbasis ZPA untuk 
meningkatkan produktivitas dan minimalisasi dampak terhadap lingkungan. 

Prioritas utama penerapan teknologi adalah untuk optimalisasi Instalasi Pengolahan 
Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang keluar dari outlet IPAL memenuhi baku 
mutu. Perbaikan teknik produksi dengan penerapan inovasi-inovasi teknologi batik 
terkini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini tentunya akan 
berjalan dengan baik apabila didukung oleh pemerintah maupun akademisi yang 
berkompeten dalam bidang batik berbasis ZPA.

2. Membangun networking dengan perusahaan sejenis.

Networking dengan sesama perusahaan batik berbasis ZPA akan mempermudah 
mencari pemecahan masalah yang dihadapi bersama. Pemasaran produk juga akan 
lebih mudah apabila ditanggung secara bersama-sama.

3. Menekan harga dengan tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan. 

Efisiensi bahan baku dan sumber daya pada proses produksi dengan optimalisasi 
penerapan praktik produksi bersih akan mengurangi biaya produksi sehingga harga 
produk jadi dapat ditekan. Harga yang kompetitif tentunya membuka saluran pasar 
lebih luas dan lebih diterima konsumen.

4. Pengaturan organisasi serta penyusunan manajemen dan administrasi keuangan 
perusahaan. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas, manajemen 
dan administrasi yang teratur dan rapi, diharapkan kinerja dan produktivitas 
perusahaan akan mengalami pengingkatan.

5.  Mendorong pemerintah dalam menggalakkan usaha budi daya sumber daya bahan 
pewarna alami.

Saat ini upaya pelestarian tanaman-tanaman untuk bahan pewarna alami batik sudah 
dirintis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dengan penanaman tanaman-
tanaman tersebut di hutan-hutan kota. Sinergi antara pemerintah dan penggiat batik 
warna alami harus terjalin dengan baik guna menjamin ketersediaan bahan pewarna 
alami untuk kebutuhan saat ini dan pada masa mendatang.

D. Kesimpulan
Hasil penelitian Keberlanjutan Industri Batik Berbasis Zat Pewarna Alami (ZPA) di IKM 
Batik Preketek dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator yang digunakan dalam penilaian keberlanjutan industri batik berbasis ZPA 
dilihat berdasarkan dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial seluruhnya berjumlah 15 
indikator sebagai berikut:

 a. Dimensi lingkungan terdiri atas indikator:

1) kualitas air limbah,

2) ketersediaan bahan pewarna alami,

3) implementasi produksi bersih dan pencegahan limbah,
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4) intensitas penggunaan energi,

5) efisiensi penggunaan air.

 b. Dimensi ekonomi terdiri atas indikator:

1) pasar sasaran,

2) Net Present Value (NPV),

3) Benefit Cost Ratio (BCR),

4) Internal Rate of Return (IRR).

 c. Dimensi sosial terdiri atas indikator:

1) pendidikan dan pelatihan bagi pekerja,

2) pencegahan dan penanganan dampak negatif,

3) upah pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),

4) keadilan bagi pekerja,

5) kontribusi perusahaan.

2. Berdasarkan hasil penilaian indikator-indikator keberlanjutan, IKM Batik Preketek 
masuk dalam kategori industri batik berbasis ZPA yang ”berkelanjutan” dengan nilai 
rata-rata 77,50. Indeks tersebut adalah rata-rata dari nilai keberlanjutan lingkungan, 
ekonomi dan sosial.

3. Berdasarkan analisis SWOT, dirumuskan lima prioritas strategi yang dapat 
mempertahankan atau meningkatkan keberlanjutan IKM Batik Preketek yaitu: (1) 
Menerapkan teknologi tepat guna dalam praktik industri Batik berbasis ZPA untuk 
meningkatkan produktivitas dan minimalisasi dampak terhadap lingkungan; (2) 
Membangun networking dengan perusahaan sejenis; (3) Menekan harga dengan tetap 
menjaga kualitas produk yang dihasilkan; (4) Pengaturan organisasi serta penyusunan 
manajemen dan administrasi keuangan perusahaan; (5) Mendorong pemerintah 
dalam menggalakkan usaha budi daya sumber daya bahan pewarna alami.

E. Saran Kebijakan
Beberapa saran yang dapat diberikan, baik untuk keberlanjutan industri batik berbasis 
ZPA maupun untuk rencana penelitian sejenis, antara lain:

1. Perlu adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan regulasi, permodalan, 
pemasaran dan pelestarian sumber daya hayati untuk bahan pewarna alami, 
mengingat potensi dan keunggulan industri batik ZPA yang cukup besar baik dari sisi 
ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

2. Penelitian keberlanjutan ini menggunakan indikator-indikator dengan bobot yang 
sama (equal weight), oleh karena itu nilai masing-masing indikator secara individual 
harus tetap diperhatikan dengan saksama.

3. Penelitian lanjutan mengenai keberlanjutan industri batik berbasis ZPA sebaiknya 
melakukan pembobotan terhadap dimensi dan indikator-indikator yang akan 
digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing indikator terhadap keberlanjutan 
industri batik berbasis ZPA.
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ABSTRAK

Perubahan tata guna lahan telah terjadi di DAS Citarum Hulu dari waktu ke waktu, 
mengubah hutan hujan tropis menjadi ekosistem buatan manusia. Dalam tiga dekade 
terakhir, kebun campuran (talun), sawah dan perkebunan rakyat telah berubah 
menjadi pertanian komersial (pertanian lahan kering) dan menjadi tata guna lahan 
yang mendominasi lanskap pertanian di DAS Citarum Hulu. Penelitian ini dilakukan 
di DAS Citarum Hulu, tepatnya di Desa Sukapura dan Desa Resmi Tingal, Kecamatan 
Kertasari Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian adalah (1) mengkaji proses terjadinya 
komersialisasi pertanian dan tingkat komersialisasi pertanian, (2) mengkaji kemiskinan 
petani menurut kriteria BPS dan kemiskinan struktural (3) mengkaji faktor-faktor yang 
memengaruhi kemiskinan petani, dan mengkaji kondisi keanekaragaman jenis burung 
pada lanskap pertanian yang dipengaruhi oleh komersialisasi pertanian di DAS Citarum 
Hulu. Penelitian dilakukan dengan dua tahap, tahap I pada bulan Mei 2017 dan tahap II 
pada bulan Februari—Maret 2018.

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian campuran (Mixed-methods) 
dengan strategi embedded konkuren, yaitu mengombinasikan penggunaan metode 
kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis indeks 
komersialisasi pertanian, tingkat kemiskinan petani menurut kriteria BPS, dan analisis 
struktur komunitas burung pada tata guna kebun sayur, pekarangan dan talun. Selain 
itu, analisis regresi logistik juga digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kemiskinan petani. Metode kualitatif digunakan untuk memahami 
dan menganalisis proses terjadinya komersialisasi pertanian, analisis kemiskinan struktural 
dengan pendekatan struktural relasional. Selain itu data kualitatif juga digunakan dalam 
mendalami informasi kondisi keanekaragaman jenis burung akibat perburuan liar dan 
berdasarkan studi literatur penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komersialisasi pertanian di Desa 
Sukapura dan Desa Resmi Tingal telah terjadi sejak tahun 1970-an ditandai dengan 
lintasan transisi sistem pertanian subsisten, menjadi semi komersial dan komersial. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Komersialisasi Pertanian (HCI) sebesar 80,91, artinya 
tingkat komersialisasi pertanian cukup tinggi.

Meskipun pendapatan petani relatif meningkat akibat komersialisasi pertanian, 
tetapi masih terdapat petani dan buruh tani yang masuk dalam kategori miskin. Tingkat 
kemiskinan petani di lokasi penelitian yang dihitung menurut kriteria BPS menunjukkan 
bahwa terdapat 12,63% responden yang masuk dalam kategori miskin dengan indeks 
kedalaman kemiskinan (P1) 0,01 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) 0,02. Hasil 
analisis regresi logistik menunjukkan bahwa komersialiasi pertanian tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kemiskinan petani. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan petani adalah (a) Tingkat pendidikan petani (p-value 0,076); (b) Luas 
penguasaan lahan (p-value 0,077); (3) Total pendapatan petani (p-value 0,095). Sedangkan 
peubah penjelas lainnya yaitu Usia Responden, Jarak dari rumah ke kebun, Jarak dari lahan 
ke pasar dan Komersialisasi Pertanian tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan 
petani.
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Kondisi keanekaragaman jenis burung pada lanskap pedesaan yang dipengaruhi 
komersialisasi pertanian menunjukkan bahwa ditemukan 29 jenis burung dari 14 suku 
pada seluruh lokasi pengamatan, yang terdiri dari 25 jenis dari 13 suku pada tata guna 
talun, 17 jenis dari 13 suku pada tata guna pekarangan dan 13 jenis dari 7 suku pada tata 
guna kebun sayur. Jenis burung dilindungi ditemukan sebanyak 6 spesies, jenis burung 
endemik yang ditemukan sebanyak 3 jenis dan jenis burung migran yang ditemukan hanya 
1 jenis. Indeks keanekaragaman jenis burung (H’), indeks kekayaan jenis (Dmg) dan indeks 
kemerataan jenis (E) pada tata guna talun lebih tinggi dibanding pekarangan dan kebun 
sayur. (Talun : H=2,2; Dmg= 24,82; E=0,68) (Pekarangan : H=1,55; Dmg= 16,84; E=0,55) dan 
(kebun sayur : H=1,21; Dmg= 12,83; E=0,47).

Burung-gereja Eurasia (Passer montanus) dan Bondol Jawa (Lonchura leucogastroides) 
merupakan burung yang paling dominan atau memiliki kelimpahan tertinggi pada 
ketiga tata guna lahan. Sementara terdapat beberapa jenis burung yang dominan pada 
penelitian Erawan et al. (1997), pada saat penelitian ini dilakukan tidak ditemukan lagi 
yaitu jenis burung kacamata biasa (Zosterops palpebrosus) dan tepus pipi-perak (Stachyris 
melanothorax). Hal ini diduga akibat perubahan tata guna lahan dari talun menjadi kebun 
sayuran dan pemukiman dan perburuan burung yang masif dilakukan pada periode 
2009—2012.

► Kata Kunci: DAS Citarum Hulu, Komersialisasi Pertanian, Kemiskinan Petani, 
Keanekaragaman Jenis Burung
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ABSTRACT

Land use change have occured in the Upper Citarum Watershed over time, converting 
tropical rain-forest to a man-made ecosystem. In the last three decades, cash-crop garden 
(dryland agriculture) have to dominate the agricultural landscape, leaving mixed-garden 
(talun), rice fields and smallholder plantation. This research was conducted in the Upper 
Citarum Watershed, located in Sukapura Village and Resmi Tingal Village, Kertasari 
District, Bandung Regency. The research objectives are (1) to examine the process of 
agricultural commercialization and the level of commercialization of agriculture, (2) to 
assess the poverty of farmers according to BPS criteria and structural poverty (3) to 
examine the factors that influence farmers’ poverty, and (4) to assess the condition of 
bird diversity in agricultural landscapes influenced by agricultural commercialization in 
the Upper Citarum watershed. The study was conducted in two phases, phase I in May 
2017 and stage II in February-March 2018.

Mixed-methods with concurrent embedded strategy was used in this researh, which 
combines quantitative and qualitative methods. Quantitative methods are used to analyze 
the index of agricultural commercialization, the poverty level of farmers according to BPS 
criteria, and analysis of the bird community structure in cash-crop gardens, homegarden 
and mixed-garden (talun). In addition, logistic regression analysis is also used to analyze 
factors that influence farmers’ poverty. Qualitative methods are used to understand and 
analyze the process of agricultural commercialization, structural poverty analysis with 
relational structural approaches. Besides that, qualitative data is also used to explore 
information on the condition of bird diversity due to poaching and based on studies of 
previous research literature.

The results showed that the process of agricultural commercialization in both 
villages had occurred since the 1970s marked by the transition trajectory of subsistence 
farming systems, becoming semi-commercial and commercial. This is indicated by the 
value of the Agricultural Commercialization Index (HCI) of 80.91, meaning that the level 
of agricultural commercialization is quite high.

Although farmers’ income is relatively increased due to agricultural commercialization, 
there are still farmers and peasant (buruh tani) who fall into the poor category. The 
poverty level of farmers in the research locations calculated by BPS criteria shows that 
there were 12.63% of respondents included in the poor category with a poverty-gap index 
(P1) 0.01 and a severity poverty index (P2) 0.02. The results of logistic regression analysis 
show that agricultural commercialization has no significant effect on farmers’ poverty. 
Factors that significantly influence the poverty of farmers are (a) the education level of 
farmers (p-value 0.076); (b) Land tenure area (p-value 0.077); (3) Total farmer’s income 
(p-value 0.095). While other explanatory variables are Age of Respondents, Distance 
from house to cash-crop garden, Distance from land to market and Commercialization of 
Agriculture have no significant effect on the poverty of farmers.
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Bird diversity in rural landscapes affected by agricultural commercialization shows 
that 29 species of birds from 14 families were found in all observation locations, consisting 
of 25 species from 13 families in the mixed-garden (talun), 17 species from 13 families in 
the homegardens and 13 types of 7 families in the cash-crop gardens. The species of 
protected birds were found as many as 6 species, endemic bird species found as many as 
3 types and types of migratory birds found only 1 species. Shanon-wiener diversity index 
(H’), Margalef species richness index (Dmg) and evenness index (E) in the mixed-garden 
(talun) was higher compared to homegardens and cash-crop gardens. (mixed-garden 
(talun) : H = 2.2; Dmg = 24.82; E = 0.68) (homegarden: H = 1.55; Dmg = 16.84; E = 0.55) and 
(cash-crop garden: H = 1 , 21; Dmg = 12.83; E = 0.47).

Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) and Javan Munia (Lonchura leucogastroides) 
are the most dominant birds or have the highest abundance in all three land uses. 
There was a significantly decrease in some bird species which in the previous study was 
dominant (Oriental White-eye (Zosterops palpebrosus) and Crescent-chested Babbler 
(Stachyris melanothorax) by Erawan et al. 1997) to be reduced even to local extinctions. 
This fact was allegedly caused by land-use change in upper citarum watershed where 
mixed-garden (talun) converted into cash-crop gardens and settlements. In addition, 
uncontrolled bird hunting in the period 2009-2012 is also one of the causes of the decline 
in bird populations, specifically birds which have an economic value.

► Keywords: Upper Citarum Watershed, Agricultural Commercialization, Farmers 
Poverty, Bird Species Diversity
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KOMERSIALISASI PERTANIAN, 
KEMISKINAN PETANI DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP KEANEKARAGAMAN JENIS 
BURUNG DI DAS CITARUM HULU (STUDI 

KASUS DESA SUKAPURA DAN DESA RESMI 
TINGAL KABUPATEN BANDUNG)

A. Latar Belakang
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang terletak di jantung Provinsi Jawa Barat, 
merupakan salah satu DAS yang mengalami perubahan lingkungan yang cepat akibat 
komersialisasi petanian. Komersialisasi pertanian merupakan proses transformasi 
sistem pertanian subsisten menjadi sistem produksi pertanian yang berorientasi untuk 
pemenuhan kebutuhan pasar dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan finansial 
maksimum (Pingali dan Rosegrant, 1995). DAS Citarum merupakan salah satu dari 108 
DAS kritis yang menjadi prioritas untuk dipulihkan daya dukungnya di Indonesia (Ditjen 
PDASHL, 2015). Hal tersebut disebabkan oleh perubahan lingkungan akibat perubahan 
tata guna lahan yang terjadi di DAS Citarum bagian hulu dari kawasan hutan menjadi 
kawasan budi daya pertanian dan pemukiman yang terjadi sejak tahun 1970-an.

Berbagai penelitian telah dilakukan di DAS Citarum hulu, baik dari sisi ekonomi, 
sosial maupun lingkungan. Akan tetapi, penelitian mengenai kemiskinan petani pada 
wilayah yang dipengaruhi komersialisasi pertanian di DAS Citarum Hulu belum pernah 
dilakukan. Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penelitian ini untuk menjawab 
pertanyaan apakah komersialisasi pertanian yang terjadi sejak tahun 1970-an mempunyai 
pengaruh terhadap kemiskinan petani dan apakah dengan komersialisasi tersebut telah 
mampu menyejahterakan petani atau justru membuat kondisi petani semakin miskin.

Pada sisi yang lain, komersialisasi pertanian juga berdampak terhadap aspek 
lingkungan (ekologi) yaitu perubahan tata guna lahan yang menyebabkan kerusakan 
dan fragmentasi habitat sehingga memengaruhi keanekaragaman hayati. Salah satu 
spesies yang sangat terpengaruh oleh perubahan habitat adalah jenis avifauna (burung), 
meskipun burung memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tipe habitat yang 
luas. Oleh karena itu, burung dapat dijadikan salah satu indikator perubahan lingkungan 
akibat perubahan habitat (Chambers, 2008), di samping burung merupakan satwa yang 
mudah untuk diobservasi/diamati (Mac Nally et al, 2004). Penelitian ini akan fokus pada 
kondisi keanekaragaman jenis burung pada lanskap pedesaan yang dipengaruhi pertanian 
komersial di DAS Citarum hulu khususnya di Desa Sukapura dan Desa Resmi Tingal pada 
tata guna lahan yang dominan saat ini yaitu Kebun Sayur, Pekarangan dan Talun.
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B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisi
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, masalah penelitian dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komersialisasi pertanian yang terjadi dan tingkat komersialisasi 
pertanian saat ini di DAS Citarum Hulu?

2. Bagaimana kemiskinan petani menurut kriteria BPS dan kemiskinan struktural?

3. Apakah komersialiasi pertanian yang terjadi mempengaruhi kemiskinan petani? 
Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemiskinan petani?

4. Bagaimana kondisi keanekaragaman jenis burung pada lanskap pedesaan yang 
dipengaruhi pertanian komersial?

Penelitian dilaksanakan di Desa Sukapura dan Desa Resmi Tingal Kecamatan 
Kertasari Kabupaten Bandung dengan dua tahap penelitian, tahap pertama dilakukan pada 
bulan Mei 2017 dan tahap kedua pada bulan Februari–Maret 2018. Secara administratif 
Desa Sukapura dan Desa Resmi Tingal termasuk dalam Kecamatan Kertasari Kabupaten 
Bandung yang merupakan bagian hulu dari DAS Citarum.

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed-methods) 
yaitu campuran penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan strategi embedded konkuren 
(Creswell, 2010). Responden berjumlah 95 orang terdiri kepala keluarga (KK) petani dan 
buruh tani di Desa Sukapura dan Desa Resmi Tingal mempunyai lahan pertanian baik 
sawah, ladang, pekarangan dan atau talun yang sekarang melakukan pertanian sayuran 
(komersial).

Pengumpulan data dan analisis kualitatif dilakukan secara terpisah dengan data 
kuantitatif yaitu dengan menganalisis proses terjadinya komersialisasi dan kemiskinan 
petani secara struktural dengan wawancara mendalam dengan informan kunci dan 
melalui studi literatur penelitian sebelumnya. Analisis kualitatif ini digunakan untuk 
melengkapi hasil analisis kuantitatif. Informan kunci terdiri dari bandar lokal, sesepuh 
desa, kepala keluarga petani dan buruh tani, kepala dusun, kepala desa, petani penggarap 
di perhutani dan perkebunan dan pemburu burung.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1.  Indeks Komersialisasi Pertanian
Nilai indeks komersialiasi pertanian di lokasi penelitian sebesar 80,89, yang berarti bahwa 
hasil produksi pertanian yang dijual ke pasar sebanyak 80,89% dari produksi total. Sisanya 
sebesar 19,11% digunakan untuk keperluan sendiri, antara lain bawang daun yang tidak 
dipanen semua, sebagian digunakan untuk bibit. Selain itu, terdapat pekarangan yang 
memiliki nilai indeks komersialiasi rendah karena digunakan untuk kepentingan sendiri. 
Indeks komersialiasi sebesar 80,89% menunjukkan bahwa tingkat komersialisasi pertanian 
di lokasi penelitian cukup tinggi. 
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Indeks komersialisasi menunjukkan bahwa pola pertanian petani di lokasi penelitian 
sudah komersial atau produksi pertanian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar. 
Hal tersebut dilakukan petani dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan dan 
pendapatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Parikesit et al., (2004) dan Abdoellah 
et al., (2006) bahwa komersialiasi pertanian yang dilakukan dengan melakukan konversi 
pekarangan dan talun dengan tanaman sayuran komersial bertujuan untuk memaksimalkan 
keuntungan.

Lahan pertanian yang dikomersialisasi terdiri dari talun, pekarangan dan sawah yang 
dikonversi menjadi kebun sayur. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa petani 
yang memiliki lahan sempit memiliki nilai indeks komersialisasi yang tinggi. Hal ini karena 
petani ingin memaksimalkan produktivitas pada lahan yang sempit yang merupakan satu-
satunya sumber modal yang dimiliki meskipun berada pada lahan pekarangan. Petani 
yang memiliki lahan yang luas cenderung untuk tidak mengomersialisasi atau tidak 
ditanami sayuran pada lahan pekarangannya. Hal tersebut karena pemilik pekarangan 
masih mempunyai lahan kebun sayur yang lebih luas untuk ditanami dalam rangka 
memaksimalkan pendapatan.

2. Kemiskinan Petani
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan petani di lokasi penelitian 
sebesar 12,63% atau terdapat sekitar 12,63% rumah tangga petani yang berada di 
bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan petani di lokasi penelitian lebih tinggi dari 
angka kemiskinan Kabupaten Bandung tahun 2016 sebesar 7,61% dan angka kemiskinan 
Provinsi Jawa Barat sebesar 8,95%. Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan angka 
kemiskinan desa nasional yang sebesar 14,11% (BPS, 2016). Selain itu, untuk melihat lebih 
jauh mengenai kemiskinan petani dilokasi penelitian, maka digunakan analisis Foster-
Greer-Thorbecke (FGT) (1984) yang dapat mengukur kedalaman dan keparahan kemiskinan 
yang terjadi. 

Hasil perhitungan Headcount index yaitu persentase penduduk miskin yang berada 
di bawah Garis Kemiskinan (GK), menunjukkan angka sebesar 0,12 yang berarti terdapat 
12% rumah tangga petani dalam populasi tergolong miskin. Angka Headcount index 
menunjukkan angka yang sama dengan angka kemiskinan kriteria BPS karena garis 
kemiskinan yang dipakai dalam perhitungan mengacu angka BPS.

Indikator kedua adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang 
merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 
penduduk dari garis kemiskinan. Hasil perhitungan menunjukkan angka P1 sebesar 0,01. 
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalam kemiskinan yang terjadi cukup rendah atau 
dapat diartikan bahwa kesenjangan (gap) antara total penduduk miskin terhadap garis 
kemiskinan, jika dirata-ratakan terhadap seluruh rumah tangga (baik miskin maupun tidak 
miskin adalah sebesar 1%.
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Indikator ketiga adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) 
yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk 
miskin atau ragam pengeluaran di antara rumah tangga miskin, di mana semakin kecil 
kesenjangannya (mendekati 0) menunjukkan kondisi yang seragam. Berdasarkan hasil 
perhitungan, nilai indeks ini sebesar 0,02 adalah cukup rendah, berarti bahwa kemiskinan 
yang terjadi tidak terlalu parah atau distribusi pengeluaran rumah tangga petani lebih 
merata.

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Petani
Secara parsial, dari hasil Uji Wald (W) pada regresi logistik biner yang ditunjukkan 
denga\n nilai signifikansinya (p-value) bahwa terdapat 3 (tiga) peubah penjelas yang 
berpengaruh nyata terhadap kemiskinan petani, yaitu (1) Lama pendidikan formal yang 
pernah ditempuh petani (FEDUC) dengan nilai p-value 0,076; (2) Luas penguasaan lahan 
(OWNL) dengan nilai p-value 0,077; (3) Total pendapatan petani (INCOME) dengan nilai 
p-value 0,095. Peubah penjelas lainnya yaitu Usia Responden (AGE), Jarak dari rumah 
ke kebun (SETLM), Jarak dari lahan ke pasar output (km) (OUTPM) dan Komersialisasi 
(COMM), tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan petani

Komersialiasi pertanian yang ditunjukkan dengan indeks komersialisasi pertanian 
tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan petani (nilai signifikansinya sebesar 0,214). 
Hal tersebut menunjukkan bahwa komersialisasi pertanian tidak mempunyai pengaruh 
atau tidak menyebabkan kemiskinan petani. Meskipun secara statistik komersialiasi 
pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan petani, tetapi dalam 
prosesnya, komersialisasi telah mengakibatkan perubahan sistem sosial ekonomi dan 
budaya masyarakat. Pada masa sebelum komersialisasi pertanian, para petani miskin 
dapat memperoleh lahan garapan dari petani kaya dengan sistem bagi hasil (maro) 
sehingga jika terjadi gagal panen akibat adanya hama atau ketidaknormalan iklim, 
kegagalan panen tersebut dapat ditanggung bersama antara petani kaya/pemilik lahan 
dengan petani miskin. Namun dengan adanya komersialisasi pertanian, sistem bagi 
hasil tersebut dirubah dengan sistem sewa, sehingga apabila terjadi kegagalan panen 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani penggarap (Iskandar, 2009).

4. Kemiskinan Struktural
Meskipun kemiskinan petani menurut kriteria BPS relatif kecil, tetapi masih terdapat 
kemiskinan struktural yang terjadi di Desa Sukapura dan Desa Resmi Tingal. Soemardjan 
(1984) mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita suatu 
golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu mengakibatkan mereka 
tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia 
bagi mereka. Nainggolan (2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan 
struktural masyarakat petani diantaranya adalah timbulnya ketergantungan yang kuat 
dari pihak si miskin kepada pihak kelas sosial ekonomi di atasnya seperti ketergantungan 
antara buruh tani dengan majikannya dan ketergantungan antara petani penggarap 
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dengan pemilik lahan, ketidakmampuan petani menentukan harga hasil taninya sendiri, 
kurangnya penguasaan dan akses petani akan aset produksi terutama tanah dan modal 
serta ketidakberdayaan masyarakat miskin terhadap tekanan dari golongan di atasnya. 
Hal tersebut merupakan dampak dari stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat petani. 
Kemiskinan di lokasi penelitian dicirikan oleh:

1. Perbedaan upah buruh tani dan rendahnya penghasilan petani

2. Keterbatasan akses pada tanah (Luas dan status kepemilikan lahan pertanian).

3. Ketergantungan petani miskin terhadap pihak kelas sosial ekonomi di atasnya.

5. Keanekaragaman Jenis Burung
Jumlah spesies burung yang tercatat pada tiga tipe tata guna lahan pada lokasi penelitian 
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Keanekaragaman jenis burung pada tiga tipe tata guna lahan di DAS Citarum Hulu

Tata Guna Lahan Jumlah 
individu

Jumlah 
jenis

Famili H’ Dmg E

Talun 272 25 14 2,2 24,82 0,68

Pekarangan 513 17 13 1,55 16,84 0,55

Kebun Sayur 318 13 7 1,21 12,83 0,47

Tingginya jumlah jenis burung yang ditemukan pada tata guna talun disebabkan oleh 
tingginya kompleksitas vegetasi talun dibandingkan dengan pekarangan dan kebun sayur. 
Sutisna (2006) dalam Hadikusumah dkk. (2008) menjelaskan bahwa talun memiliki struktur 
vegetasi yang berlapis dan keanekaan tumbuhan yang tinggi. Hasil analisis vegetasi talun 
yang dilakukannya di Desa Karamat mulya, Kecamatan Soreang menunjukkan bahwa nilai 
indeks keanekaan Shanon-Wiener talun sebesar 3,68, jauh lebih tinggi dibanding dengan 
nilai indeks keanekaan Shanon-Wiener pekarangan yang dilakukan oleh Hadikusumah 
(2003) yang sebesar 1,66. Parikesit et al. (2004) menjelaskan bahwa tata guna talun di 
Desa Sukapura banyak ditemukan pada lokasi yang memiliki kelerengan tinggi.

Nilai indeks keanekaan dan indeks kekayaan spesies burung tertinggi dapat 
ditemukan pada tata guna lahan Talun dengan nilai H’ = 2,20 dan R’= 24,82. Sedangkan 
nilai indeks keanekaan dan indeks kekayaan spesies pada tata guna pekarangan dan 
kebun sayur secara berturut-turut adalah H’=1,55; R’= 16,84 dan H’=1,21; R’=12,83. 
Menurut Krebs (1985), bahwa nilai indeks keanekaragaman spesies burung pada tata guna 
talun, pekarangan dan kebun talun tersebut termasuk dalam kategori Sedang (1< H’≤3). 
Sementara menurut Jorgensen, bahwa indeks kekayaan spesies dari ketiga tata guna 
lahan tersebut termasuk dalam kategori Tinggi (R’>4). Nilai Indeks kemerataan pada tata 
guna talun, pekarangan dan kebun sayura adalah 0,68; 0,55; dan 0,47 secara beruturut-
turut. Nilai indeks kemerataan spesies hasil penelitian pada tata guna talun tergolong 
tinggi (nilai E>0,6), sedangkan indeks kemerataan pada tata guna pekarangan dan kebun 
sayuran termasuk kategori Sedang (0,4<nilai E≤0,6). Hal ini menunjukkan bahwa tata 
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guna talun mempunyai kemerataan spesies yang tinggi atau lebih merata dibandingkan 
dengan tata guna pekarangan dan kebun sayur walaupun individu dalam satu spesies 
yang ditemukan jumlahnya sedikit.

Pada ketiga tata guna lahan tersebut didominasi oleh Burung-gereja eurasia (Passer 
montanus) dan Bondol Jawa (Lonchura leucogastroides). Nilai indeks dominansi Burung-
gereja eurasia pada tata guna Talun, Pekarangan dan Kebun sayuran berturut-turut adalah 
sebesar DI=29,04; DI=50,88; dan DI=64,15, sementara untuk burung Bondol Jawa adalah 
sebesar DI=28,68; DI=27,29 dan DI=20,75.

6. Implikasi Kebijakan
Tujuan komersialiasi pertanian adalah untuk mencapai pembangunan pertanian yang 
inklusif dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa komersialisasi pertanian yang menjadi sistem pertanian saat ini di 
lokasi penelitian menunjukkan dapat meningkatkan pendapatan petani dibandingkan 
dengan sistem subsisten meskipun peningkatannya bervariasi tergantung luas lahan 
yang dimiliki. Akan tetapi dalam prosesnya tidak dapat dihindari dampak negatif yang 
muncul berupa ketimpangan pendapatan antarpetani sehingga timbul kemiskinan 
petani, perubahan tata guna lahan dan penurunan keanekaragaman jenis burung. Oleh 
karena itu, untuk mencapai pembangunan pertanian yang inklusif di lokasi penelitian 
cukup sulit untuk diwujudkan dengan permasalahan yang menyertainya. Dengan segala 
keterbatasan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diadopsi khususnya dalam 
konteks perencanaan pengelolaan lingkungan, yaitu:

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani

Peningkatan kapasitas SDM petani dapat dilakukan dengan meningkatkan 
level pendidikan petani, baik secara formal maupun informal dan mengurangi 
ketergantungan petani terhadap lahan. Fakta bahwa mayoritas penduduk kedua 
desa hanya lulusan sekolah dasar (SD) menunjukkan bahwa level pendidikannya 
rendah sehingga sulit untuk mencari pekerjaan lain selain bertani. Hasil analisis 
statistik juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan keterampilan 
bagi petani miskin agar dapat meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga mempunyai 
keahlian atau keterampilan dan dapat bekerja pada sektor nonpertanian untuk 
meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan 
formal juga perlu ditekankan untuk anak-anak buruh tani yang saat ini masih dalam 
usia sekolah (6—18 tahun) agar dapat lulus minimal tingkat sekolah menengah atas 
(SMA).

b. Perlunya dibentuk atau pengaktifan organisasi-organisasi seperti kelompok tani atau 
gapoktan, yang dapat meningkatkan kemampuan petani, termasuk golongan miskin 
untuk mampu secara mandiri mengatur sendiri keperluannya seperti pengelolaan 
pupuk, perkreditan dan pemasaran sehingga dapat mengurangi ketimpangan posisi 
tawar antara golongan miskin dan golongan lebih kaya. Pendampingan, penyuluhan 
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dan pelatihan manajemen organisasi dan networking dalam mengelola organisasi 
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat 
agar roda organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

c. Perlunya eksistensi kembali tata guna talun yang berfungsi ekonomis-ekologis di 
DAS Citarum Hulu, di mana pada satu sisi sebagai salah satu sumber pendapatan 
petani dan pada sisi lain sebagai upaya untuk perlindungan keanekaragaman spesies 
burung di luar hutan, karena talun berperan penting sebagai habitat burung, daerah 
penyangga dan koridor hijau dari kehadiran dan pergerakan burung. Hal ini dapat 
dilakukan dengan skema Insentif-Disinsentif, yaitu pemberian insentif kepada pemilik 
talun agar mereka mau untuk tetap mempertahankan talunnya berupa keringanan 
pajak, pemberian kompensasi, bantuan modal usaha dan pendampingan. Sedangkan 
pengenaan Disinsentif dapat diberikan kepada petani yang mengonversi talunnya 
menjadi kebun sayur dan petani yang mengolah lahannya tanpa memperhatikan 
kaidah konservasi tanah dan air berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 
penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan tidak diberikan bantuan 
modal.

d. Perlu dilakukan reforma agraria di kawasan DAS Citarum Hulu dalam rangka 
mengatasi ketimpangan dan rendahnya kepemilikan lahan petani yang menyebabkan 
kemiskinan. Program reforma agraria yang dilakukan harus hati-hati sehingga tidak 
mengakibatkan kerusakan lingkungan karena lahan di DAS Citarum Hulu sebagian 
besar merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani. Lahan yang 
digunakan sebaiknya hanya lahan yang saat ini sudah dilakukan kerja sama dengan 
Perhutani dan tidak melakukan perluasan lahan untuk meminimalisasi kerusakan 
yang lebih luas. Lahan Perhutani yang saat ini ditanami sayuran sebaiknya diganti 
dengan tanaman kehutanan yang bernilai ekonomi dan sesuai secara agroklimat 
seperti kopi.

Skema reforma agraria yang dapat dilakukan adalah dengan memperbarui program 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang selama ini dilakukan oleh Perhutani, 
dimana selama ini program PHBM kurang berjalan dengan baik di lapangan. Oleh karena 
itu, perlu dibangun kesepahaman, kerja sama yang baik antara petani penggarap dengan 
Perhutani yang difasilitasi oleh lembaga yang terpercaya agar tercipta program Kemitraan 
Kehutanan yang transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu 
menggali sejarah dan nilai-nilai kearifan lokal tentang keberhasilan program PHBM di 
masa yang lalu kepada sesepuh desa yang masih ada dan diadopsi untuk perbaikan ke 
depannya.

D. Kesimpulan
1. a. Proses komersialisasi pertanian di Desa Sukapura dan Desa Resmi Tingal terjadi 

sejak tahun 1970-an ditandai dengan lintasan transisi sistem pertanian subsisten, 
menjadi semi komersial dan komersial.
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b. Indeks komersialisasi pertanian di lokasi penelitian sebesar 80,91 yang menunjukkan 
bahwa tingkat komersialisasi pertanian di lokasi penelitian cukup tinggi. Nilai 
indeks komersialisasi ini menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian yang dijual 
ke pasar sebanyak 80,89% dari total produksi total, sedangkan sisanya sebesar 
19,11% digunakan untuk keperluan sendiri.

2. a.  Kemiskinan petani menurut kriteria BPS adalah sebanyak 12,63% responden berada 
di bawah garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) rendah yaitu sebesar 
0,01. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga rendah menunjukkan yaitu sebesar 
0,02 artinya distribusi pengeluaran rumah tangga miskin lebih merata.

b. Meskipun kemiskinan petani menurut kriteria BPS relatif kecil, tetapi masih 
terdapat kemiskinan struktural yang terjadi di Desa Sukapura dan Desa Resmi 
Tingal, yang dicirikan oleh:

1) Perbedaan upah buruh tani dan rendahnya penghasilan petani

2) Keterbatasan akses pada tanah (Luas dan status kepemilikan lahan pertanian).

3) Ketergantungan petani miskin terhadap pihak kelas sosial ekonomi di atasnya.

3. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa komersialiasi pertanian tidak 
berpengaruh nyata terhadap kemiskinan petani. Faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kemiskinan petani adalah: (a) Tingkat pendidikan petani (FEDUC) dengan 
nilai p-value 0,076; (b) Luas penguasaan lahan (OWNL) dengan nilai p-value 0,077; 
(c) Total pendapatan petani (INCOME) dengan nilai p-value 0,095. Peubah penjelas 
lainnya yaitu Usia Responden (AGE), Jarak dari rumah ke kebun (SETLM), Jarak dari 
lahan ke pasar output (km) (OUTPM) dan Komersialisasi Pertanian (COMM) tidak 
berpengaruh nyata terhadap kemiskinan petani.

4. Kondisi keanekaragaman jenis burung pada lanskap pedesaan yang dipengaruhi 
komersialisasi pertanian menunjukkan bahwa:

a. ditemukan 29 jenis burung dari 14 suku pada seluruh lokasi yang terdiri dari 25 jenis 
dari 13 suku pada tata guna talun, 17 jenis dari 13 suku pada tata guna pekarangan 
dan 13 jenis dari 7 suku pada tata guna kebun sayur.

b. indeks keanekaragaman jenis burung (H’), indeks kekayaan jenis (Dmg) dan indeks 
kemerataan jenis (E) pada tata guna talun (H=2,2; Dmg= 24,82; E=0,68) lebih tinggi 
dibanding dengan pekarangan (H=1,55; Dmg= 16,84; E=0,55) dan kebun sayur 
(H=1,21; Dmg= 12,83; E=0,47).

c. burung-gereja  Eurasia  (Passer  montanus)  dan  Bondol  Jawa  (Lonchura 
leucogastroides)  merupakan  burung  yang  paling  dominan  atau  memiliki 
kelimpahan tertinggi pada ketiga tata guna lahan. Sementara terdapat beberapa 
jenis burung yang dominan pada penelitian Erawan et al. (1997), pada saat penelitian 
ini dilakukan tidak ditemukan lagi yaitu jenis burung Kacamata biasa (Zosterops 
palpebrosus) dan Tepus pipi-perak (Stachyris melanothorax). Hal ini diduga akibat 
perburuan burung yang masif dilakukan pada periode 2008—2012.

d. jenis burung dilindungi ditemukan sebanyak 6 spesies, jenis burung endemik yang 
ditemukan sebanyak 3 jenis dan jenis burung migran yang ditemukan hanya 1 jenis.
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E. Saran Kebijakan
Berdasarkan hasil studi dan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam 
penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1.  Dalam penentuan kemiskinan menurut BPS, tidak hanya dilihat dari besarnya total 
pengeluaran/bulan/kapita, tetapi perlu memasukkan variabel lain seperti kondisi 
rumah tempat tinggal, konsumsi protein hewani dalam seminggu, ketersediaan 
bahan makanan pokok, kemampuan daya beli petani dan kepemilikan aset.

2.  Perlu dilakukan penelitian kemiskinan petani dengan indikator yang lain seperti 
indikator dari Sajogyo dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
untuk dapat melihat kemiskinan secara lebih teliti dan tepat guna sehingga informasi 
kemiskinan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.

3.  Dalam mengurangi kemiskinan struktural petani di Desa Sukapura dan Desa Resmi 
Tingal, perlu dilakukan langkah alternatif antara lain:

a. Perlunya dilakukan pelatihan keterampilan bagi petani miskin agar dapat 
meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga mempunyai keahlian dan dapat bekerja 
untuk meningkatkan perekonomiannya.

b. Perlunya menumbuhkan dan memfasilitasi Usaha Kecil Menengah (UKM). 
Harapannya agar warga yang memiliki UKM dapat menumbuhkan budaya ekonomi 
produktif dan dapat meningkatkan pendapatan melalui fasilitas yang memadai 
serta dapat mempekerjakan warga lain sehingga pengangguran bisa berkurang. 
UKM dapat bergerak pada bidang pertanian khususnya pascapanen yang dapat 
memberikan nilai tambah produk pertanian maupun bidang nonpertanian.

c. Perlunya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengatasi kemiskinan 
struktural, tidak hanya dalam bentuk bantuan-bantuan yang sifatnya instan, tetapi 
lebih kepada pembangunan dan perbaikan infrastruktur ekonomi (pasar, lembaga 
permodalan dan sentra-sentra industri kecil), kesehatan dan pendidikan.

d. Perlu dilakukan koordinasi, kerja sama dan keseriusan antarpihak yang 
berkepentingan dalam pelaksanaan program yang dibuat agar tidak salah sasaran 
dan tumpang tindih.

4. Perlunya sosialiasi terhadap petani, buruh tani, dan seluruh masyarakat tentang satwa 
yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan mengedukasi 
mereka untuk bertindak berburu satwa khususnya jenis burung.



11
►  Nama : Idha Karuniawati

► Unit Organisasi : Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Kemetrologian Kementerian Perdagangan

►  Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan

► Negara Studi : Indonesia

► Universitas : Universitas Padjajaran Bandung

EVALUASI KEBERLANJUTAN 
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI 
(KRPL), STUDI KASUS DI DESA 
PADAASIH DAN DESA TUGUMUKTI 
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN 
BANDUNG BARAT



110 DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI

ABSTRAK

Ketahanan pangan sangat diperlukan agar Indonesia tidak tergantung kepada impor 
dan mampu menyediakan kebutuhan pangan penduduknya. Ketahanan pangan ini 
dapat diciptakan mulai dari tingkat rumah tangga, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi 
pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman obat, 
serta beternak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pekarangan dapat menjadi sumber 
potensial untuk menyediakan nutrisi dan nilai yang tinggi bila diorganisasi dan dikelola 
dengan baik. Pemerintah meluncurkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 
dengan tujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan 
secara intensif. Banyak kabupaten/kota yang mengembangkan KRPL termasuk di 
Kabupaten Bandung Barat. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 56 KRPL pada tingkat 
desa. Namun demikian, dalam perkembangannya, hanya sekitar 20% KRPL yang masih 
berlanjut. Desa Padaasih dan Desa Tugumukti merupakan dua desa di Kecamatan 
Cisarua yang melaksanakan program KRPL. KRPL di Desa Tugumukti berdiri tahun 2013 
dan dikelola oleh KWT Neglasari. KRPL di Desa Padaasih berdiri tahun 2015 dan dikelola 
oleh KWT (Kelompok Wanita Tani)  Bunga Lestari. KRPL di Desa Tugumukti mempunyai 
produktivitas tinggi sampai tahun ketiga dan setelah itu banyak RPL yang tidak berlanjut. 
KRPL di Desa Padaasih mempunyai produktivitas tinggi dan berlanjut hingga sekarang. 
Oleh karena itu, perlu diteliti faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan KRPL di Desa 
Padaasih dan Desa Tugumukti.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sekuensial eksploratori, yaitu 
menggunakan metode kualitatif terlebih dahulu kemudian melakukan metode kuantitatif 
berdasarkan data yang diperoleh dari metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan 
dengan wawancara terhadap informan yang dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu pelaksana program KRPL, tokoh masyarakat sekitar, penyuluh 
dan perwakilan Dinas Pertanian. Metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner kepada responden, yaitu populasi dari Kelompok Wanita Tani sebagai pengelola 
KRPL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang paling berpengaruh 
terhadap keberlanjutan adalah motivasi anggota dalam mengikuti program KRPL. 
Sedangkan faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan adalah 
keberadaan sumber daya air.

► Kata Kunci: KRPL, Keberlanjutan, Faktor Internal, Faktor Eksternal 
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ABSTRACT

Food security is needed so that Indonesia is not dependent on imports and is able to 
provide for the food needs of its population. This food security can be created starting 
from the household level, by optimizing the function of home yard to grow vegetables, 
fruits and medicinal plants, and breeding to meet the needs of the family. The yard can 
be a potential source of providing nutrients and high value when organized and managed 
properly. The Government launched the Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) program 
with the aim to mobilize the community in exploiting the yard intensively. Many districts/
cities that develop KRPL including in West Bandung regency. Up to 2015, there are 56 
KRPLs at the village level. However, in its development, only about 20% of KRPL 
continues. Desa Padaasih and Desa Tugumukti are two villages in Kecamatan Cisarua 
that implement KRPL program. KRPL in Tugumukti Village was established in 2013 and 
managed by KWT Neglasari. While KRPL in Desa Padaasih was established in 2015 and 
managed by KWT (Kelompok Wanita Tani) Bunga Lestari. KRPL in Tugumukti Village 
has high productivity until the third year and after that many RPLs are not continued. 
While KRPL in Desa Padaasih have high productivity and continue until now. Therefore, 
it is necessary to examine the factors that support the sustainability of KRPL in Desa 
Padaasih and in Tugumukti Village.

The research was done by using exploratory sequential method, that is using 
qualitative method first then doing quantitative method based on data obtained from 
qualitative method. Qualitative method is done by interviewing selected informants by 
using purposive sampling technique, that is implementing KRPL program, local community 
leaders, extension workers and representatives of Dinas Pertanian. Quantitative methods 
were carried out by distributing questionnaires to the respondents, ie the population of 
the Kelompok Wanita Tani as the KRPL manager.

The results showed that the most influential internal factors to sustainability is 
the motivation of members in following the program KRPL. While the most influential 
external factor to sustainability is the existence of water resources.

► Keywords: KRPL, Sustainability, Internal Factor, External Factor
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EVALUASI KEBERLANJUTAN KAWASAN 
RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL), 

STUDI KASUS DI DESA PADAASIH DAN 
DESA TUGUMUKTI KECAMATAN CISARUA 

KABUPATEN BANDUNG BARAT
A. Latar Belakang
Ketahanan pangan sangat diperlukan agar Indonesia tidak tergantung kepada impor 
dan mampu menyediakan kebutuhan pangan penduduknya. Ketahanan pangan ini 
dapat diciptakan mulai dari tingkat rumah tangga, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi 
pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman obat, 
serta beternak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pekarangan dapat menjadi sumber 
potensial untuk menyediakan nutrisi dan nilai yang tinggi bila diorganisasi dan dikelola 
dengan baik. Pemerintah meluncurkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 
dengan tujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan 
secara intensif. Banyak kabupaten/kota yang mengembangkan KRPL termasuk di 
Kabupaten Bandung Barat. Sampai dengan tahun 2015,  terdapat  56  KRPL  pada tingkat  
desa.  Namun  demikian,  dalam perkembangannya, hanya sekitar 20%  KRPL yang masih 
berlanjut. Desa Padaasih dan  Desa  Tugumukti  merupakan  dua  desa  di  Kecamatan  
Cisarua  yang melaksanakan program KRPL. KRPL di Desa Tugumukti berdiri tahun 2013 
dan dikelola oleh KWT Neglasari. KRPL di Desa Padaasih berdiri tahun 2015 dan dikelola 
oleh KWT (Kelompok Wanita Tani) Bunga Lestari. KRPL di Desa Tugumukti mempunyai 
produktivitas tinggi sampai tahun ketiga dan setelah itu banyak RPL yang tidak berlanjut. 
KRPL di Desa Padaasih mempunyai produktivitas tinggi dan berlanjut hingga sekarang. 
Oleh karena itu, perlu diteliti faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan KRPL di Desa 
Padaasih dan di Desa Tugumukti.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut:

1. Faktor-faktor internal apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberlanjutan KRPL di 
Desa Padaasih dan Desa Tugumukti?

2. Faktor-faktor eksternal apa sajakah yang berpengaruh terhadap keberlanjutan KRPL 
di Desa Padaasih dan Desa Tugumukti?
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Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sekuensial eksploratori, yaitu 
menggunakan metode kualitatif terlebih dahulu kemudian melakukan metode kuantitatif 
berdasarkan data yang diperoleh dari metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan 
dengan wawancara terhadap informan yang dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu pelaksana program KRPL, tokoh masyarakat sekitar, penyuluh 
dan perwakilan Dinas Pertanian. Metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner kepada responden, yaitu populasi dari Kelompok Wanita Tani sebagai pengelola 
KRPL.

C. Pembahasan Hasil Analisis
Faktor internal berasal dari dalam organisasi dan anggota KWT. Pengelolaan organisasi  
yang  baik  akan  menyebabkan  kegiatan  terorganisasi  dengan  baik  dan berkelanjutan. 
Kedua KWT masih bergantung kepada ketua KWT ataupun tokoh masyarakat. Seksi-
seksi pendukung di dalam organisasi belum menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga 
berlangsungnya segala kegiatan KRPL menunggu instruksi dari pengurus. 

Sebuah program akan berhasil pelaksanaannya apabila didasarkan pada motivasi 
yang  kuat  untuk  melaksanakannya.  Motivasi  anggota  untuk  berpartisipasi  dalam 
program KRPL didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari KRPL. Hasil penelitian 
yang menyebutkan motivasi anggota mayoritas karena dorongan dari tokoh masyarakat, 
menunjukkan bahwa anggota sebagian besar belum mengerti mengenai manfaat yang 
dapat diperoleh dari pemanfaatan pekarangan. Memenuhi kebutuhan nutrisi dengan 
memperoleh sayuran dan buah dalam jumlah yang banyak dan beragam merupakan 
manfaat yang banyak disebutkan namun susah untuk dibuktikan. Namun dalam 
penelitian Alaimo et al (2008), menyebutkan bahwa orang yang menanam sayuran di 
kebun/pekarangannya dapat mengonsumsi sayuran 1,4 kali per hari dibandingkan dengan 
orang yang tidak menanam sayuran (CoDyre et al, 2015). Dengan Urban Agriculture, maka 
masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya (Ngome and Foeken, 2012 in 
Poulsen et al, 2015). Masyarakat akan selalu memperoleh sumber makanan bila terjadi 
kekurangan pangan (Gallaher et al, 2013 Poulsen et al, 2015). Barter juga akan membuat 
para anggota lebih terkoneksi, sehingga KRPL mempunyai dampak positif pada aspek 
sosial yaitu membangun jaringan sosial (Guitart et al, 2012).

Penggunaan teknik pertanian seperti rotasi tanaman dengan memperhatikan masa 
tanam juga perlu untuk digunakan agar dapat menjaga kontinuitas ketersediaan bahan 
pangan (Gweme and Hove, 2018). Dengan adanya rotasi tanaman yang disusun dengan 
sistem yang baik, maka selain menjaga kontinuitas ketersediaan bahan pangan, anggota 
juga dapat mengonsumsi bahan pangan yang lebih beragam dan menciptakan diversifikasi 
pangan. Dengan adanya diversifikasi pangan, maka masyarakat tidak hanya mengonsumsi 
sayuran atau buah tertentu, namun banyak jenis yang lainnya sehingga masyarakat dapat 
memperoleh bermacam-macam gizi yang diperoleh dari berbagai tanaman (Kementan, 
2017).
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Apabila petani termotivasi untuk memproduksi makanan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi rumah tangga, maka mereka akan menerapkan Urban Agriculture 
meskipun mendapat banyak rintangan (Poulsen et al, 2015). Hal ini terutama tampak pada 
KWT Neglasari. Sarana prasarana yang rusak semestinya tidak menjadi kendala karena 
anggota masih dapat menanam langsung di tanah. Hilangnya peran penyuluh tidak akan 
terlalu berdampak apabila motivasi internal anggota kuat sehingga tidak selalu harus 
memperoleh dorongan, baik dari tokoh masyarakat maupun penyuluh. Luasan lahan 
pekarangan yang sempit dan sumber daya air yang kurang dapat pula diatasi dengan 
menerapkan teknik-teknik pertanian. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh penyuluh 
dapat memberikan pengetahuan mengenai isu-isu pertanian dan lingkungan seperti 
efisiensi penggunaan air hujan, menanam tanaman lokal yang sesuai kondisi lingkungan 
dapat dilakukan (Dieleman, 2017). Penyuluhan mengenai jenis-jenis tanaman yang data 
ditanam di lahan sempit dapat pula dilakukan. Bagi rumah tangga yang tidak mempunyai 
lahan, maka penggunaan wadah/kaleng bekas, jeruji/teralis untuk menggantung 
tanaman, atau peralatan sistem hidroponik dapat pula dipertimbangkan untuk digunakan 
(Jayasinghe et al, 2017).

Kedua KWT mempunyai keuntungan dari usia produktif para anggotanya sehingga 
masih mempunyai cukup tenaga untuk mengelola pekarangan. Latar belakang pekerjaan 
anggota yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga menyebabkan anggota mempunyai 
lebih banyak waktu luang untuk mengurus pekarangan. Meskipun banyak anggota yang 
berpendidikan rendah, namun mayoritas telah mempunyai pengetahuan pertanian. 
Hal-hal tersebut menyebabkan anggota tidak memerlukan tambahan tenaga kerja. 
Penggunaan tenaga kerja yang direkrut akan memperbesar biaya input sehingga dapat 
mengurangi keuntungan (CoDyre et al, 2015; Jayasinghe et al, 2017).

Kedua desa juga mempunyai keuntungan dari jumlah penduduk terutama wanita 
yang seimbang dengan penduduk laki-laki. Jika melihat perbandingan antara jumlah 
penduduk perempuan dengan jumlah perempuan yang menjadi peserta KRPL, jumlah 
perempuan yang berpartisipasi menjadi peserta KRPL sangat kecil dibandingkan dengan 
jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat pula dari persebaran lokasi KRPL pada satu 
desa. Lokasi KRPL hanya berada pada 1 RW saja. Adapun lokasi KRPL di Desa Tugumukti 
berada pada 2 RW, yaitu RW 03 dan RW 12, karena adanya pemekaran sehingga RW 03 
terbagi menjadi dua yaitu RW 03 dan RW 12. Jika diumpamakan, dalam 1 RW terdapat 1 
KRPL, potensi untuk pengembangan KRPL pada tiap desa sangat besar, dengan jumlah 
RW yang banyak.

Penggunaan media tanam, pupuk, bibit dan pestisida juga merupakan hal yang harus 
diperhitungkan terhadap biaya input (CoDyre et al, 2015). Kebun bibit sangat membantu 
karena dapat menyediakan bibit untuk anggota secara gratis. Oleh sebab itu, kebun bibit 
perlu dikelola dengan baik termasuk mengatasi masalah kekurangan air seperti terjadi di 
kebun bibit milik KWT Neglasari. Penggunaan media tanam, pupuk dan pestisida dengan 
memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar sehingga menurunkan biaya input 
dan juga lebih ramah lingkungan (CoDyre et al, 2015; Winklersprins, 2012; FAO, 1997 in 
Jayasinghe et al, 2017).
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Air merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. 
Tanaman yang diberi air 1 kali sehari menunjukkan hasil yang tinggi pada seluruh 
komponen pertumbuhan dan hasil (Nurchaliq, 2014). Kekurangan air dapat menyebabkan 
stres yang berpengaruh pada seluruh anatomi atau semua organ pada tanaman (Sabetfar, 
2013 dalam Nurchaliq, 2014).

Permasalahan terhadap ketersediaan air terutama terjadi di Desa Tugumukti. Desa 
Tugumukti berada pada lapisan tanah podzolik. Tanah podzolik mempunyai daya simpan 
air yang sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan. Selain itu, daya simpan 
unsur haranya rendah karena tanah podzolik memiliki tekstur lempung atau berpasir. Hal 
ini menyebabkan kadar bahan-bahan organik rendah dan hanya terdapat di permukaan 
tanah. Penggunaan sumber daya (penggunaan air) merupakan salah satu hal yang dapat 
memengaruhi keberlanjutan budi daya tanaman di kebun (Guitart et al, 2012).

Manajemen irigasi merupakan hal yang dapat diterapkan untuk mengatasi 
kekurangan air. Pembangunan sarana irigasi seperti saluran terbuka atau perpipaan dapat 
dilakukan. Penggunaan metode lain yang memanfaatkan tanaman dapat pula dilakukan. 
Petani di Zaka District, Zimbabwe, mengatasi permasalahan kekeringan dengan dengan 
menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan (Gweme and Hove, 2018).

Luasan lahan yang tidak terlalu besar mungkin menyebabkan tidak semua jenis 
sayuran dapat ditanam. Namun hal ini dapat dilakukan dengan cara barter komoditas 
pangan yang diperlukan antara pekarangan satu dengan tetangganya untuk memenuhi 
kebutuhan  rumah  tangga  (Budiman,  2015).  Cara  barter  yang  digunakan  untuk memenuhi 
kebutuhan juga  dilakukan oleh rumah tangga di Brazil dan Amazon (Winklerprins, 
2002). Barter dengan tukar-menukar makanan sendiri merupakan sebuah cara yang 
penting dalam sistem distribusi makanan, yang secara efektif meningkatkan jangkauan 
makanan dan dengan demikian meningkatkan keamanan subsisten (Thomasson, 1994 in 
Winklerprins, 2002).

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1.  Faktor internal yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan KRPL di Desa 
Padaasih dan Desa Tugumukti adalah motivasi anggota dalam mengikuti program 
KRPL. Motivasi internal yang kuat dari para anggota akan mampu memberikan 
semangat pada anggota untuk terus memproduksi bahan pangan di pekarangan 
meskipun terdapat banyak rintangan.

2.  Faktor eksternal yang paing berpengaruh terhadap keberlanjutan KRPL di Desa 
Padaasih dan Desa Tugumukti adalah keberadaan sumber daya air.
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E. Saran Kebijakan
Setelah dilakukan penelitian terhadap KRPL di Desa Padaasih dan Desa Tugumukti 
Kabupaten Bandung Barat, maka terdapat beberapa hal yang menjadi saran yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang belum 
menggambarkan tingkat pengaruh tiap faktor terhadap keberlanjutan KRPL. 
Penelitian serupa dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang lain seperti 
Path Analysis atau Multi Dimension Scaling (MDS) untuk menyempurnakan.

2. Penelitian mengenai KRPL perlu dilakukan dengan mengambil perbandingan antara 
KRPL yang berlanjut dan tidak berlanjut, pada wilayah yang mempunyai kondisi 
geografis yang berbeda atau di wilayah perkotaan.

3. Jumlah peserta yang mengikuti program KRPL dalam satu kelompok sebaiknya 
ditambah jumlahnya. Semakin banyak peserta yang berpartisipasi, maka akan semakin 
besar tingkat keberlanjutannya.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di kawasan Gunung Sinabung pascaerupsi pada bulan Oktober 
2018. Gunung ini tidak pernah tercatat mengalami erupsi sejak tahun 1600, tetapi 
mendadak aktif kembali dan meletus pada tanggal 27 Agustus 2010. Setelah mereda 
selama hampir dua tahun, Gunung Sinabung kembali aktif (erupsi) pada bulan September 
2013 dan terus berlangsung hingga awal tahun 2018. Periode erupsi Gunung Sinabung 
yang relatif panjang telah menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan aktivitas 
penduduk yang berada di sekitar Gunung Sinabung. Erupsi Gunung Sinabung berdampak 
pada kondisi sumber daya pertanian dan sosial-ekonomi serta usaha pertanian masyarakat 
setempat. Selain dampak tersebut, jatuhan abu vulkanik, lava dan lahar dingin tersebut 
menyebabkan kerusakan vegetasi hutan dan tutupan hutan. Kerusakan vegetasi yang 
ditimbulkan sangat parah sehingga mengalami perubahan lanskap tata guna lahan di 
badan gunung tersebut. Saat bencana Sinabung setidaknya ada beberapa faktor utama 
yang dihadapi masyarakat, yaitu kondisi tempat tinggal rusak, lahan usaha rusak dan tidak 
produktif sehingga berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga serta kelembagaan 
usaha tidak berfungsi. Luas kawasan yang terdampak langsung mencapai 1.271 hektare. 
Oleh karena itu, perlu upaya untuk menangani faktor-faktor tersebut agar masyarakat 
berkurang penderitaannya. Tujuan penelitian adalah menganalisis seberapa besar 
perubahan tutupan lahan dan keadaan fisik pasca erupsi Gunung Sinabung, menganalisis 
faktor-faktor biofisik, kebijakan, dan sosial-ekonomi masyarakat dan merencanakan 
lanskap yang optimal untuk rehabilitasi kawasan Gunung Sinabung. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif di mana dengan menganalisis secara spasial Sistem 
Informasi Geografi (GIS) berdasarkan klasifikasi kesesuaian lahan menurut FAO (1976) 
yang diadaptasi oleh Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007). Klasifikasi kesesuian lahan 
tersebut didasarkan pada karakteristik lahan. Hasil dari evaluasi karakteristik kesesuaian 
lahan kemudian di overlay menggunakan software Arcmap 10,1. Hasil dari analisis spasial 
serta evaluasi kesesuaian lahan menunjukkan bahwa klasifikasi kesesuaian lahan untuk 
kawasan lindung (754,48 hektare), pertanian lahan kering (445,82 hektare), pertanian 
lahan basah (47,67 hektare) dan untuk lahan pemukiman (23,03 hektare). Dengan adanya 
penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Sumatra Utara khususnya 
Kabupaten Karo dalam menata kembali tata ruang pasca erupsi di wilayah sekitar Gunung 
Sinabung.

► Kata Kunci: Gunung Sinabung, Kesesuaian Lahan, Analisis Spasial
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ABSTRACT

This research was conducted in the Mount Sinabung area after the eruption in October 
2018. This mountain has never been recorded as erupting since 1600, but it was suddenly 
active again and erupted on August 27, 2010. After subsiding for almost two years, 
Mount Sinabung returned to active (eruption) in September 2013 and continued until the 
beginning of 2018. The relatively long eruption of Mount Sinabung has had an impact on 
the lives and activities of the people living around Mount Sinabung. The Mount Sinabung 
eruption has an impact on the condition of agricultural resources and socio-economic 
and agricultural activities of local communities. In addition to these impacts, the fall of 
volcanic ash, lava and cold lava caused damage to forest vegetation and forest cover. 
The vegetation damage that was caused was so severe that it underwent a land use 
landscape change on the mountain body. At the time of the Sinabung disaster there 
were at least some of the main factors faced by the community, namely the condition 
of the dwelling was damaged, the business area was damaged and unproductive so that 
it affected the household income and the business institutions did not function. The 
area directly affected reaches 1271 ha. Therefore, efforts need to be made to deal with 
these factors so that people suffer less. The aim of the study was to analyze how large 
changes in land cover and physical conditions after the eruption of Mount Sinabung, 
analyze the biophysical, policy and socio-economic factors of the community and plan 
the optimal landscape for the rehabilitation of the Mount Sinabung area. This study uses 
a quantitative method by analyzing spatially Geographic Information Systems (GIS) based 
on land suitability classification according to FAO (1976) adapted by Hardjowigeno and 
Widiatmaka (2007). The classification of land suitability is based on the characteristics 
of the land. The results of the evaluation of land suitability characteristics were then 
overlaid using the Arcmap 10.1 software. The results of spatial analysis and land suitability 
evaluation show that land suitability classification for protected areas (754.48 ha), dryland 
agriculture (445.82 ha), wetland agriculture (47.67 ha) and for residential land (23.03 ha). 
The existence of this research is expected to be able to help the government of North 
Sumatra, especially Karo Regency, in rearranging spatial planning after the eruption in the 
area around Mount Sinabung. 

► Keywords: Mount Sinabung, Land Suitability, Spatial Analysis
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PERENCANAAN REHABILITASI 
LANSKAP PASCAERUPSI DI KAWASAN 
GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO

A. Latar Belakang
Indonesia memiliki gunung berapi aktif terbanyak di dunia (sekitar 30%-nya ada di 
Indonesia), salah satunya adalah Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, 
Sumatra Utara. Gunung Sinabung merupakan kawasan hutan lindung Sibayak II Provinsi 
Sumut (Dinas Kehutanan Sumut, 2015). Gunung ini tidak pernah tercatat mengalami 
erupsi sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dan meletus pada tanggal 27 
Agustus 2010. Setelah mereda selama hampir dua tahun, Gunung Sinabung kembali aktif 
(erupsi) pada bulan September 2013 dan terus berlangsung hingga sekarang (Februari 
2018). Periode erupsi Gunung Sinabung yang relatif panjang telah menimbulkan dampak 
terhadap kehidupan dan aktivitas penduduk yang berada di sekitar Gunung Sinabung. 
Awalnya Gunung Sinabung merupakan Gunung strato bertipe B namun erupsi yang 
terus terjadi menyebabkan Gunung Sinabung dinaikkan tipenya menjadi Gunung tipe A. 
Letusan Gunung Sinabung dikategorikan sebagai tipe letusan freatik yang diikuti jatuhan 
abu vulkanik menyebar ke timur–tenggara dari puncak Gunung Sinabung.

Rangkaian letusan ini telah menyebabkan jumlah pengungsi mencapai 26.174 jiwa 
(8.161 kepala keluarga) yang tersebar di 39 titik pengungsian (Tim Badan Litbangtan, 
2014). Berdasarkan perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo (2014), 
kerugian di sektor pertanian dan perkebunan sejak Gunung Sinabung erupsi hingga 6 
Januari 2014 diperkirakan Rp 712,2 miliar, yaitu sekitar 10.406 hektare lahan pertanian 
dan perkebunan mengalami puso (BNPB, 2014). Hasil identifikasi awal Dinas Pertanian 
Kabupaten Karo menunjukkan bahwa total luas lahan yang terkena erupsi mencapai 
33.586,60 hektare, meliputi lahan tanaman pangan seluas 20.219 hektare, tanaman 
hortikultura (9.666 hektare) dan lahan tanaman perkebunan (3.702 hektare). Erupsi 
Gunung Sinabung berdampak pada kondisi sumber daya pertanian dan sosial-ekonomi 
serta usaha pertanian masyarakat setempat. Dampak terparah yang merusak tanaman 
pangan, dan hortikultura terdapat di empat kecamatan, yaitu Namanteran, Simpang 
Empat, Payung, dan Tiganderket.

Selain dampak tersebut, jatuhan abu vulkanik, lava dan lahar dingin tersebut 
menyebabkan kerusakan vegetasi hutan dan tutupan hutan. Total luas seluruh 
penggunaan lahan yang terkena dampak Erupsi Gunung Sinabung yang berada di 
Kawasan Radius 5 km adalah 7717,48 hektare. Dengan perincian yakni Lahan Pertanian 
keseluruhan seluas 4565,62 hektare, Kawasan Permukiman seluas 83,77 hektare, hutan 
seluas 2989,90 hektare, Danau seluas 111,96 hektare, dan Kawasan Pariwisata seluas 
8,00 hektare (Silalahi, 2015). Kerusakan vegetasi yang ditimbulkan sangat parah sehingga 
mengalami perubahan lanskap tata guna lahan di badan gunung tersebut. Perubahan 
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lanskap tata guna lahan menyebabkan siklus hidrologi terganggu dan menyebabkan air 
hujan tidak dapat tertampung lagi. Menurut Halil (2009) dan Setyowati (2010), perubahan 
dan penurunan vegetasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik hidrologi 
berupa menurunnya kapasitas infiltrasi tanah dan peningkatan aliran permukaan. Lebih 
lanjut, Asdaq (2014) menyatakan perubahan vegetasi, khususnya vegetasi hutan dapat 
memengaruhi waktu dan penyebaran aliran air. Hal tersebut dapat menyebabkan daerah 
tangkapan air (DTA) tidak lagi mampu menahan/menyimpan air dalam waktu yang lama, 
serta dapat mengakibatkan fluktuasi debit aliran sungai yang tinggi pada saat musim 
hujan dan kemarau. Ketika air hujan datang, laju aliran permukaan tinggi akibat tidak 
ada lagi penyimpan air pada vegetasi lahan/hutan sehingga air langsung menuju sungai 
yang kemudian dapat meyebabkan erosi, longsor dan banjir bandang. Di samping itu, 
perubahan lanskap menyebabkan ketidakstabilan lahan area hutan yang luas menjadi 
menjadi tutupan abu vulkanik akan mengalami gangguan iklim mikro, penyerapan karbon 
rendah dan nilai estetika berkurang.

Menurut Chen, Chen-Fa, dan Shin-Hwei (2004) umumnya, ketidakstabilan suatu 
lahan dan dapat terjadi kembali jika reforestasi secara alami berjalan lambat. Selain 
perubahaan peruntukan lahan, keadaan landform dan curah hujan dapat menjadi 
faktor penting terjadinya longsor. Ekosistem yang rusak akibat erupsi ini menyebabkan 
degradasi kualitas lanskap yang berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap 
lingkungannya. Bencana langsung dapat berupa kerusakan vegetasi menjadi tutupan 
abu sehingga menyebabkan habitat pohon mengalami kematian, sehingga meyebabkan 
infiltrasi tanah terganggu. Terganggunya infiltrasi tanah mengakibatkan bencana tidak 
langsung seperti erosi dan longsor. Guna meredam bencana tidak langsung tersebut, 
maka diperlukan upaya rehabilitasi lanskap. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.48/
Menhut-II/2014 menyebutkan bahwa terdapat tiga upaya dalam pemulihan ekosistem 
yakni, mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi. Khusus untuk pemulihan melalui 
rehabilitasi diperlukan pengkajian pada peruntukan awal kawasan berdasarkan rencana 
tata ruang dan rencana wilayah (RTRW), tingkat kerawanan bencana erupsi, kondisi 
kawasan (dihuni manusia atau tidak), penyebab terjadinya degradasi, kondisi tutupan 
lahan, dan kondisi klimatologis.

Lokasi penelitian berada di sekitar pada radius zona merah. Sebelum peristiwa 
erupsi sinabung, masyarakat sekitar sebagian besar mengandalkan perekonomian pada 
komoditas pertanian. Namun, semenjak mengalami bencana erupsi, hampir seluruh 
warga khususnya radius 5 km diwajibkan oleh BPBD Karo meninggalkan rumah mereka 
untuk mengungsi. Lokasi pengungsian masyarakat desa tidak jauh dari letak asal desa 
mereka karena ada sebagian lahan pertanian dan perkebunan yang masih layak serta 
menjaga rumah mereka yang sebagian masih utuh semenjak erupsi. Begitu juga dengan 
pendapatan ekonomi yang turun akibat gagal panen. Saat bencana Sinabung setidaknya 
ada beberapa faktor utama yang di hadapi masyarakat, yaitu kondisi tempat tinggal 
yang rusak, lahan usaha yang rusak dan tidak memproduksi dan berpengaruh terhadap 
pendapatan rumah tangga dan kelembagaan usaha tidak berfungsi, walaupun dalam 
jangka panjang lahan pertanian yang terkena erupsi akan jauh menjadi lebih subur, 
namun hal tersebut memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu perlu upaya 
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untuk menangani faktor-faktor tesebut agar masyarakat berkurang penderitaannya. 
Untuk dapat melakukan upaya mengurangi resiko tersebut diperlukan data dan informasi 
mengenai dampak erupsi Sinabung terhadap kondisi untuk memulihkan kondisi ekonomi, 
sosial dan lingkngan Desa Gurukinayan.

Upaya pemulihan kawasan sekitar Gunung Sinabung melalui tindakan rehabilitasi 
penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat setempat, 
perbaikan ekonomi, perbaikan kestabilan serta keseimbangan ekosistem untuk 
keberlanjutan lanskap yang stabil. Upaya rehabilitasi kawasan pasca erupsi dan stabilisasi 
kawasan rawan bahaya erupsi dituangkan berupa rencana lanskap untuk memulihkan 
struktur lanskap di kawasan sekitar Gunung Sinabung.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka penelitian ini mengajukan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar perubahan tutupan lahan dan keadaan fisik pasca erupsi Gunung
Sinabung, Kabupaten Karo?

2. Bagaimana faktor-faktor biofisik, kebijakan, dan sosial-ekonomi masyarakat terhadap
rehabilitasi lanskap di sekitar kawasan Gunung Sinabung, Kabupaten Karo?

3. Bagaimana perencanaan rehabiltasi lanskap yang optimal untuk kawasan Gunung
Sinabung, Kabupaten Karo?

Fokus area penelitian kawasan sekitar Gunung Sinabung Kabupaten Karo. Secara
geografis terletak pada 03º10´ - 03º12´ BT dan 98º22´ - 98º2´ LU, terletak pada ketiinggian 
850–1250 mdpl. Luas lokasi penelitian diperkirakan 31,42 km² (3142 hektare). Secara 
administratif area penelitian berada di wilayah Kecamatan Payung dan Namanteran, 
Kabupaten Karo. Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian campuran (mixed method) yang menggabungkan metode kuantitatif dan 
kualitatif. Metode ini menurut Creswell (2016) dapat memberikan memberikan analisis 
masalah secara komprehensif dan lebih lengkap. Dalam penelitian ini metode kuantitatif 
lebih dominan dibandingkan dengan metode kualitatif.

Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh dan menganalisa 
perubahan tutupan lahan dan kesesuaian lahan. Metode kualitatif digunakan untuk 
memperoleh informasi secara mendalam dan menyajikan dengan terperinci dan informasi 
mengenai kejadian erupsi di sekitar kawasan Gunung Sinabung.
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C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Pengelolaan Lanskap
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap karakteristik lanskap maka rehabilitasi 
lanskap pasca erupsi dapat diterapkan di kawasan Gunung Sinabung. Dengan demikian, 
perencanaan alokasi tipe penutupan dan penggunaan lahan di kawasan Gunung Sinabung 
adalah:

a. Kawasan lindung
Kawasan lindung yang dimaksud di dalam penelitian ini tidak hanya berupa hutan
lindung, tetapi juga berupa hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan lain-
lain penggunaan dengan tetap mengacu pada fungsi kawasan sebagai kawasan
lindung. Hutan lindung adalah hutan yang perlu dibina dan dipertahankan sebagai
hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidro-orologi,
yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, memelihara keawetan dan
kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan
sekitarnya yang dipengaruhi (Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007). Kawasan lindung
dialokasikan seluas 754,48 hektare (59,4%).

Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, alokasi 
kawasan lindung (RTH) pada suatu wilayah minimal 30% dari luas total suatu 
kawasan. Kondisi eksisting penggunaan lahan yang dialokasikan untuk kawasan 
lindung sebagian besar berupa lahan terbuka bekas erupsi, semak belukar, dan 
lahan pertanian. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah sangat berperan untuk 
dapat memenuhi alokasi kawasan lindung sebesar 59,4% tersebut. Pengembangan 
pemanfaatan sumber daya dan kegiatan pengelolaan yang dapat dilakukan pada 
kawasan lindung diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 
2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan.

b. Pertanian lahan kering
Pertanian lahan kering dialokasikan seluas 448,82 hektare (35,1%). Pertanian lahan
kering di dalam penggunaannya termasuk juga penggunaan sebagai peternakan.
Kombinasi jenis tanaman untuk pertanian lahan kering dapat berupa tanaman
semusim, tanaman pohon, dan tanaman pakan ternak. Selain kombinasi berbagai
jenis tanaman pertanian, penggunaan dapat juga dikombinasikan dengan hewan
ternak. Untuk penggunaan pertanian lahan kering ini, diperlukan adanya perbaikan
rehabilitasi lahan dan tanah dalam bentuk pengelolaannya terutama disebabkan
adanya abu vulkanik sebagai hasil dampak erupsi yang ditimbulkan.
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c. Pertanian lahan basah
Pertanian lahan basah dialokasikan seluas 46,67 hektare (3,67%). Komoditi utama 
yang diusahakan adalah padi sawah. Selain diusahakan sebagai lahan sawah, alokasi 
pertanian lahan basah ini juga dapat diusahakan untuk perikanan darat. Dari alokasi 
pertanian lahan kering dan lahan basah dengan total luas 492,49 hektare, diperoleh 
kepadatan agraris sebesar 5 jiwa/hektare. Dengan demikian, beban lahan pertanian 
menjadi lebih ringan jika dibandingkan beban lahan pertanian berdasarkan luasan 
eksisting.

d. Permukiman
Permukiman dialokasikan seluas 23,03 hektare (1,81%). Berdasarkan hasil analisis 
yang telah dilakukan, kawasan permukiman yang dialokasikan di dalam penelitian 
ini sebagian besar bukan merupakan lokasi kawasan permukiman eksisting. 
Alokasi kawasan pemukiman yang baru tidak memiliki faktor pembatas namun 
setelah erupsi masih terjadi kemungkinan hujan abu yang terkadang masih terjadi 
akibat sisa-sisa dari letusan. Kawasan permukiman eksisting merupakan kawasan 
yang rawan terhadap banjir. Selain itu, sebagian besar permukiman yang berada 
di tepi sungai masih menganggap sungai merupakan ”halaman belakang” tempat 
membuang segala macam sampah atau limbah. Pembuangan sampah dan limbah 
ke sungai menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap kualitas air sungai dan 
merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Selain itu, besarnya hasil sedimen 
akibat banjir lahar dingin menyebabkan terjadinya kerusakan pendangkalan sungai 
yang juga merupakan penyebab terjadinya banjir.

2. Tujuan yang ingin dicapai 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan lanskap adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan fungsi pengelolaan sumber daya air (water resources management)

2. Mempertahankan cadangan karbon (carbon stock)

3. Mengembalikan keanekaragaman hayati (biodiversity)

4.  Mengembalikan keindahan lanskap (landscape beautification)

D. Kesimpulan
1. Karakteristik khas lanskap Kawasan Gunung Sinabung adalah bentuk bentang lahan 

yang relatif datar, bergelombang, dan juga berbukit dengan tipe penggunaan lahan 
sebelum erupsi berupa kawasan lindung, hutan sekunder, lahan terbuka, pertanian 
lahan kering, pertanian lahan basah, dan pemukiman. Perubahan tutupan lahan pasca 
erupsi pada penggunaan lahan berturut-turut yaitu kawasan lindung dari luasan 
351,70 hektare menjadi tidak ada (100%), hutan sekunder dari luasan 154,87 hektare 
menjadi 38,63 hektare (12%), lahan terbuka dari luasan 35,53 hektare menjadi 24,26 
hektare (1,16%), pertanian lahan kering dari luasan 651,71 hektare menjadi 198,38 
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hektare (65,76%), pertanian lahan basah dari luasan 53,42 Ha menjadi 37,06 hektare 
(1,69%), dan lahan pemukiman dari luasan 22,78 hektare menjadi 3,33 hektare (2,01%).

2. Faktor-faktor pengelolaan rehabilitasi lanskap di kawasan Gunung Sinabung adalah 
faktor kebijakan, sosial-ekonomi-budaya dan bio-fisik. Faktor kebijakan meliputi 
rehabilitasi lahan-lahan kritis dan reboisasi. Faktor ekonomi-sosial-budaya meliputi 
laju pertumbuhan, latar belakang budaya masyarakat, dan kelayakan usaha pertanian. 
Faktor bio-fisik meliputi aksesibilitas, kesesuaian penggunaan lahan, dan perubahan 
penggunaan dan penutupan lahan.

3. Rencana alokasi pengelolaan rehabilitasi lanskap yang direkomendasikan meliputi 
kawasan lindung seluas 754,48 hektare (59,40%); pertanian lahan kering seluas 445,82 
hektare (35,10%); pertanian lahan basah seluas 46,67 hektare (3,68%); dan lahan 
permukiman seluas 23,03 hektare (1,81%). Alternatif rencana pengelolaan adalah 
dengan mengombinasikan beberapa tujuan dalam satu kegiatan pengelolaan, yaitu 
rehabilitasi lahan-lahan kritis, konsolidasi lahan, reboisasi dan memperindah kawasan.

E. Saran Kebijakan
1. Perlu dilakukan penelitian dengan skala lebih luas mengenai rehabilitasi lanskap 

Kawasan Gunung Sinabung.

2. Agar pemerintah setempat meakukan kajian tentang pengembangan kawasan wisata 
pasca erupsi di kawasan Gunung Sinabung. Hal ini perlu dilakukan untuk alternatif 
penghasilan ekonomi bagi masyarakat sekitar selain mengandalkan komoditas 
pertanian.
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ABSTRAK

Upaya masyarakat mengelola Pantai Amping Parak yang semula merupakan pantai yang 
gersang dan tidak produktif, dalam waktu 5 (lima) tahun telah mengubah pantai tersebut 
menjadi pantai yang rimbun dan asri. Perubahan lingkungan pesisir yang sangat signifikan 
ini merupakan suatu bentuk keberhasilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan 
pantai tersebut. Oleh karena itu, kajian tentang keberhasilan dan keberlanjutan 
pengelolaan Pantai Amping Parak ini menjadi perlu untuk dilakukan agar dapat dicontoh 
daerah pesisir di wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 
pendorong keberhasilan pengelolaan Pantai Amping Parak dalam waktu singkat oleh 
masyarakat dan mengetahui keberlanjutan pengelolaan ke depannya ditinjau dari aspek 
ekologi, sosial, dan ekonomi.

Desain penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed method) kualitatif 
dan kuantitatif. Metode tersebut digunakan untuk menjelaskan proses pengelolaan, 
faktor-faktor pendorong keberhasilan pengelolaan, tingkat partisipasi masyarakat dan 
keberlanjutan pengelolaan Kawasan Pantai Amping Parak dari aspek ekologi, sosial dan 
ekonomi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, observasi, 
pengumpulan data sekunder, dan kuesioner kepada masyarakat Kampung Pasar Amping 
Parak sebanyak 85 KK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan Pantai Amping Parak yang 
dilakukan masyarakat setempat dengan kelompok LPPL sebagai ujung tombaknya dapat 
dikatakan berhasil dengan fakta-fakta keberhasilan adalah pantai yang semula gersang 
dan tidak produktif menjadi rimbun dengan ditumbuhi oleh cemara laut (Casuarina 
equisetifolia) dan mangrove jenis Rhizopora, spp yang subur, produktif, dan masyarakat 
sekitar merasakan manfaatnya serta adanya konservasi penyu. Adapun faktor-faktor 
pendorong keberhasilannya adalah tingginya partisipasi masyarakat dan adanya dukungan 
pemerintah. Sementara keberlanjutan pengelolaan dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi 
dapat diketahui bahwa secara umum pengelolaan pantai Amping Parak berkelanjutan.

► Kata Kunci: Pengelolaan Pesisir Berbasis Masyarakat, Pantai Amping Parak, 
Kelompok LPPL, Keberhasilan Pengelolaan, Keberlanjutan Pengelolaan
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ABSTRACT

The efforts of the community to manage Amping Parak beach which was originally a 
barren and unproductive beach, in 5 (five) years has turned the beach into a lush beach. 
This significant change in the coastal environment is a form of community success 
in managing the coast. Therefore, the study of the success and sustainability of the 
management of Amping Parak Beach has become necessary to be implemented so that 
coastal areas in other regions can be emulated. This study aims to analyze the driving 
factors for the successful management of Amping Parak beach in a short time by the 
community and to know the sustainability of future management in terms of ecological, 
social and economic aspects. 

The design of this study uses a qualitative and quantitative mixed method. The 
method is used to explain the management process, the drivers of successful management, 
the level of community participation and the sustainability of the management of 
Amping Parak Beach Area from ecological, social and economic aspects. Data collection 
techniques through interviews with informants, observations, secondary data collection, 
and questionnaires to the community of Kampung Pasar Amping Parak as many as 85 
families.

The results showed that the management process of Amping Parak Beach carried 
out by the local community with the LPPL group as the spearhead could be successful 
with the facts of success: the arid and unproductive beaches became lush with overgrown 
casuarina equisetifolia and Rhizophora, sp is fertile, productive, and the surrounding 
community feels the benefits and the existence of turtle conservation. The factors 
that drive success are high public participation and government support. While the 
sustainability of management from ecological, social and economic aspects can be seen 
that in general the management of Amping Parak beach is sustainable.

► Keywords: Community-Based Coastal Management, Amping Parak beach, LPPL 
Group, Successful Management, Sustainability of Management
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PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR 
BERBASIS MASYARAKAT DI PANTAI 

AMPING PARAK KABUPATEN PESISIR 
SELATAN

A. Latar Belakang
Wilayah pesisir sebagai daerah yang rentan mengalami gangguan maka perlu pengelolaan 
secara terpadu dan berkelanjutan. Demikian halnya dengan Kabupaten Pesisir Selatan 
Provinsi Sumatra Barat sebagai salah satu daerah pesisir di Indonesia yang memiliki garis 
pantai sepanjang 234,2 km dan pulau sebanyak 47 pulau-pulau kecil. Selain itu Kabupaten 
Pesisir Selatan juga berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia sehingga ikut 
merasakan dampak dari perubahan iklim dan rentan mengalami gangguan.

Adapun gangguan terhadap wilayah pesisir yang sering dialami Kabupaten Pesisir 
Selatan antara lain intrusi air laut dan tingginya tingkat abrasi pantai. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor di antaranya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga wilayah sekitar pantai. Tingkat abrasi 
pantai yang tinggi dapat menyebabkan kemunduran garis pantai setiap tahunnya yang 
bisa berdampak pula pada pemukiman warga, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Untuk mengatasi masalah kerusakan pantai tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir 
Selatan telah melakukan beberapa upaya di antaranya adalah upaya mengembalikan 
garis pantai asli dengan cara pembangunan tanggul pantai yang dipadukan dengan 
penanaman mangrove dan cemara laut. Penanaman mangrove dan cemara laut ini akan 
membentuk green belt sehingga kerusakan pesisir akibat dampak perubahan iklim dapat 
diminimalisasi.

Sementara itu, seperti yang diketahui pembangunan tanggul tidak selamanya bisa 
mengatasi permasalahan di daerah pesisir. Di tambah lagi program rehabilitasi pantai 
dengan penanaman cemara laut dan mangrove juga tidak semuanya berhasil bahkan 
sebagian besar mengalami kegagalan. Kegagalan ini sebagian besar karena ketidakpedulian 
warga dalam menjaga pertumbuhan dari tanaman tersebut bahkan cenderung merusak 
kembali, sementara dari pihak pemerintah sendiri terkadang itu hanya sekadar proyek 
sesaat tanpa ada tindak lanjut ke depannya.

Di samping itu di Kabupaten Pesisir Selatan juga terdapat salah satu wilayah 
penangkaran penyu tepatnya di Pulau Penyu yang sudah ditetapkan sebagai Kawsasan 
Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Pesisir Selatan semenjak tahun 2003. Pulau 
ini berada agak ke tengah laut dan jauh dari gangguan manusia sehingga pengelolaan 
cenderung berhasil. Berbeda dengan penyu-penyu yang berada di pesisir seperti di Pantai 
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Tan Sridano dan Pantai Amping Parak. Penyu-penyu ini sangat rentan oleh gangguan 
manusia terutama pengambilan telur-telur penyu tersebut. Sementara belum tampak 
adanya upaya yang nyata dari pemerintah untuk mengatasi hal itu.

Namun di salah satu wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di Pantai Amping 
Parak tarlihat adanya indikasi keberhasilan dari rehabilitasi pantai dengan penanaman 
mangrove dan cemara laut ini. Dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 5 (lima) tahun, 
pantai yang dulunya gersang sekarang berubah menjadi pantai yang hijau dan rimbun. 
Hal ini tidak terlepas dari peran masyarakat setempat yang dimotori oleh kelompok 
peduli lingkungan yang menamakan dirinya Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang 
Parak. Masyarakat dengan kelompok pemuda ini sebagai ujung tombaknya menginisiasi 
program penghijauan pantai tersebut. Sejalan dengan itu masyarakat setempat ini juga 
melakukan konservasi penyu. Sehingga daerah tersebut sudah tumbuh menjadi daerah 
wisata baik oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Beranjak dari permasalahan di atas, studi ini merumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut:

1. Apa faktor yang mendorong keberhasilan pengelolaan pesisir dalam bentuk rehabilitasi 
pantai dan pembentukan kawasan konservasi berbasis masyarakat di Pantai Amping 
Parak bisa berhasil dengan cepat?

2. Bagaimanakah keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di 
pantai Amping Parak ke depannya?

Penelitian dilakukan di Pantai Amping Parak, Kampung Pasar Amping Parak, Nagari 
Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat 
dengan pertimbangan bahwa keberhasilan pembentukan dan keberlanjutan kawasan 
Pantai Amping Parak tidak terlepas dari peranan komunitas peduli lingkungan yang 
beranggotakan masyarakat setempat, masyarakat setempat dan pemerintahan setempat. 
Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan bulan 
Oktober 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed 
methods) yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2003). Metode 
kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta keberhasilan, proses pengelolaan 
kawasan pantai Amping Parak (mulai perencaanan sampai pengawasan) dan proses 
partisipasi yang dilakukan masyarakat. Dengan kata lain, metode kualitatif digunakan 
untuk menggali berbagai informasi yang mendalam melalui informan yang dianggap 
kompeten mengetahui sistem pengelolaan dan proses terbentuknya kawasan Pantai 
Amping Parak. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi 
masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan melalui 
survei terhadap responden dengan menggunakan instrumen kuesioner. Sementara untuk 
mengetahui keberlanjutan pengelolaan kawasan diukur dengan metode campuran (mix 
method).
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C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Pantai 
Amping Parak

Berdasarkan hasil di atas, keberlanjutan pengelolaan kawasan Pantai Amping Parak dilihat 
dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Aspek ekologi
Dari aspek ekologi, setelah adanya pengelolaan Pantai Amping Parak kawasan 
tumbuh menjadi rimbun dan asri dengan tanaman pantai berupa mangrove dan 
cemara laut. Tanaman tersebut terus dilindungi dan dipelihara agar tidak rusak di 
kemudian hari. Di samping itu konservasi sumber daya alam baik pesisir maupun 
hewan yang dilindungi berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan masih terjaganya 
tumbuhan pantai dan tukik yang sudah berhasil dilepas ke laut. Sebanyak 9.477 
tukik sudah dilepas ke laut semenjak tahun 2015 (awal konservasi). Di tambah lagi 
juga sudah ada peningkatan jumlah hewan jenis ikan seperti kepiting di kawasan 
tersebut. Sementara berhubungan dengan kegiatan wisata yang dilakukan tidak 
menimbulkan perusakan ekosistem karena wisata yang dilakukan berupa eduwisata 
dan wisata konservasi. Berkaitan dengan wisata masalah utama yang mungkin 
terjadi adalah masalah sampah wisata, dan di kawasan ini juga sudah dilakukan 
pengelolaan sampah sehingga tidak mengurangi daya dukung lingkungan.

Dari kondisi di atas, dapat dikatakan bahwa aspek ekologi cenderung 
berkelanjutan. Menurut Seragerldin (1996) menyatakan bahwa keberlanjutan secara 
ekologi artinya bahwa kegiatan tersebut harus dapat mempertahankan integritas 
ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

b. Aspek Sosial
Dari aspek sosial, pengelolaan Pantai Amping Parak dilakukan oleh masyarakat 
setempat, mulai perencanaan, pemeliharaan, pengamanan/perlindungan dan 
pengawasan/pengambilan keputusan pengelolaan dilaksanakan secara partisipatif. 
Tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan tersebut tinggi yaitu 
hampir dua pertiga masyarakat terlibat dalam setiap tahapnya. Tingginya partisipasi 
masyarakat ini menunjukkan pengelolaan kawasan akan berkelanjutan secara sosial 
di masa akan datang. Partisipasi masyarakat ini juga dikoordinasi oleh organisasi yang 
beranggotakan masyarakat setempat yaitu kelompok LPPL sehingga pengelolaan 
lebih terarah dan cenderung bisa berkelanjutan. Menurut Putman (1993; dalam 
Asdak, 2012), keberlanjutan sosial ditunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat 
yang tinggi dan tersistematis. Selain itu tidak adanya konflik di masyarakat terkait 
pengelolaan baik konflik tentang pemanfaatan maupun perusakan kawasan juga 
menjadikan pengelolaan kawasan akan berkelanjutan secara sosial di masa akan 
datang. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan Pantai Amping 
Parak berkelanjutan secara sosial.
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c. Aspek Ekonomi
Dari aspek ekonomi, setelah ada pengelolaan Pantai Amping Parak ada tambahan 
penghasilan masyarakat, walaupun tidak semua masyarakat merasakan yaitu hanya 
sebagian kecil, yaitu 27%. Namun potensi penambahan pendapatan masyarakat 
masih ada di bidang perikanan dan pertanian di sekitar kawasan. Kondisi ekosistem 
mangrove yang baik akan dapat meningkatkan hasil produksi sehingga pendapatan 
nelayan juga dapat meningkat di kemudian hari. Jika dibandingkan dengan nilai upah 
minimum yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatra Barat tahun 2018 Rp2.119.067,00 
hanya 19% responden yang pendapatannya melampui upah minimum. Sebesar 81% 
responden masih di bawah upah minimum yang ditetapkan. Dari kondisi di atas, 
aspek ekonomi cenderung belum berkelanjutan.

2. Prediksi Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Pantai 
Amping Parak untuk Masa Mendatang

Pengelolaan Pantai Amping Parak baru berjalan 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2018. 
Pengelolaan dalam waktu singkat tersebut telah nampak adanya keberhasilan dari 
pengelolaan. Dilihat dari aspek ekologi nampak terjaganya kelestarian lingkungan pesisir 
yang ada di Pantai Amping Parak. Pertumbuhan cemara laut dan mangrove yang sangat 
bagus dan berjalannya konservasi penyu dengan baik didorong oleh komitmen pengelola 
dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keberlanjutan dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial dan 
faktor pendorong keberhasilan pengelolaan pada subbab sebelumnya, sistem pengelolaan 
Kawasan Pantai Amping Parak memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun 
kelebihannya antara lain: tanaman pantai berupa cemara laut dan mangrove terpelihara 
dengan baik, adanya perlindungan terhadap spesies fauna yang terancam punah berupa 
penyu, terpeliharanya kebersihan pantai terutama dari sampah plastik, wisata yang 
dilakukan adalah wisata konservasi dan edukasi dengan pembatasan waktu kunjung dan 
penentuan lokasi yang bisa dikunjungi, tingginya partisipasi masyarakat setempat dengan 
kelompok pencinta lingkungan yang beranggotakan masyarakat setempat sebagai 
ujung tombaknya, ketersediaan organisasi masyarakat sebagai pengelola, tidak ada 
konflik terkait pengelolaan, baik internal masyarakat maupun antar-stakeholder, adanya 
dukungan pemerintah, masyarakat mendapat tambahan pendapatan meskipun belum 
signifikan, adanya insentif untuk pengelola, masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai 
Amping Parak merasa aman dari abrasi dan tsunami.

Sementara kelemahan dalam pengelolaan kawasan Pantai Amping Parak antara lain: 
SK atau izin pengelolaan belum kuat, belum ada penetapan kawasan konservasi untuk 
konservasi penyu maupun tanaman pantai menjadi upaya konservasi lahan hijau di pesisir, 
kondisi di lokasi penelitian tidak terdapat kearifan lokal maupun aturan lokal yang terkait 
dengan pengelolaan.
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Dari uraian di atas dapat diprediksi pengelolaan kawasan Pantai Amping Parak 
secara umum bisa berkelanjutan. Dengan pertimbangan tingginya partisipasi masyarakat, 
komitmen dari kelompok pengelola dan dukungan pemerintah. Di samping itu potensi 
keuntungan ekonomi yang akan diperoleh masyarakat masih ada yaitu dari perikanan 
karena sudah mulai muncul kepiting di mangrove yang belum terlalu besar. Di tambah 
lagi rasa aman dan nyaman yang dirasakan masyarakat dari bencana abrasi dan tsunami 
dengan keberadaan tanaman pantai di kawasan Pantai Amping Parak.

D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Berbasis Masyarakat di Pantai Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat 
diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pantai Amping Parak bisa dikatakan berhasil dengan fakta-fakta 
keberhasilan telah adanya perubahan lingkungan menjadi lebih baik secara signifikan, 
berjalannya konservasi penyu dengan baik, dan masyarakat sekitar memperoleh 
manfaatnya. Keberhasilan pengelolaan Kawasan Pantai Amping Parak ini didorong 
oleh tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dan adanya dukungan dari pemerintah.

2. Ditinjau dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi maka pengelolaan Kawasan Pantai 
Amping Parak yang dilakukan masyarakat setempat dengan kelompok LPPL sebagai 
ujung tombaknya berkelanjutan.

a. Ditinjau dari aspek ekologi yaitu terjaganya kelestarian ekosistem baik cemara laut 
maupun mangrove, terlindunginya satwa terancam punah, terjaganya kebersihan 
pantai terutama dari sampah plastik dan adanya peningkatan perikanan tangkap.

b. Ditinjau dari aspek sosial yaitu tingginya partisipasi masyarakat. ketersediaan 
organisasi masyarakat yang solid dan tidak adanya konflik dalam pengelolaan.

c. Ditinjau dari aspek ekonomi yaitu adanya peningkatan pendapatan bagi 
masyarakat 27% dan masih ada potensi peningkatan pendapatan dari perikanan. 

E. Saran Kebijakan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan aturan lokal terkait kawasan, baik berupa peraturan negara maupun 
aturan adat setempat dengan mempertimbangkan capaian yang sudah ada di 
kawasan saat ini sehingga keberlanjutan pengelolaan kawasan lebih terjamin.

2. Perlu dikembangkan peningkatan pendapatan di sektor perikanan sehingga 
peningkatan pendapatan untuk masyarakat lebih signifikan yaitu menjadikan 
genangan air yang ditumbuhi mangrove sebagai tambak alami melalui sistem 
pengelolaan lubuk larangan dengan membudidayakan kepiting.
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ABSTRAK

Kegiatan wisata alam di zona pemanfaatan Air Hitam Dalam merupakan salah satu 
bentuk pemanfaatan terhadap potensi sumber daya alam Taman Nasional Berbak. Posisi 
Taman Nasional Berbak yang strategis sebagai kawasan pengembangan pariwisata 
dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pariwisata alam yang akan 
berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke taman nasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung lingkungan dan strategi 
pengelolaan untuk pengembangan pariwisata alam di zona pemanfaatan Air Hitam Dalam 
Taman Nasional Berbak. Metode yang digunakan untuk mengetahui daya dukung wisata 
alam yaitu metode Cifuentes yang termodifikasi dengan menghitung daya dukung fisik, 
daya dukung riil dan daya dukung efektif, sedangkan perumusan strategi pengelolaan 
pariwisata dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Perhitungan daya dukung 
dilakukan terhadap 2 objek wisata pada area wisata alam di zona pemanfaatan Air Hitam 
Dalam. Dengan memperhatikan diversitas pohon, diversitas burung, visual lanskap dan 
curah hujan sebagai faktor koreksi terhadap daya dukung fisik serta jumlah petugas yang 
ada sebagai kapasitas manajemen terhadap daya dukung riil, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa daya dukung efektif pada objek wisata penyusuran sungai adalah 143 orang/
hari dan pada objek wisata boardwalking adalah 10 orang/hari. Nilai yang dihasilkan 
dari perhitungan daya dukung tersebut merupakan jumlah optimum pengunjung yang 
diperkenankan berdasarkan karakteristik masing-masing objek wisata. Berdasarkan hasil 
analisis, diketahui bahwa daya dukung lingkungan pada objek wisata Air Hitam Dalam 
masih sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata jumlah pengunjung sehingga masih 
sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan wisata di lokasi tersebut dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata berkalanjutan melalui paket 
wisata perorangan terhadap wisatawan minat khusus maupun paket wisata pendidikan 
lingkungan untuk pengunjung berkelompok.

► Kata Kunci: Daya Dukung, Taman Nasional Berbak, Wisata Alam
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ABSTRACT

Natural tourism activities in the Air Hitam Dalam utilization zone are one form of 
utilization of the natural resource of Berbak National Park. The strategic position of 
Berbak National Park as a tourism development area can encourage the growth and 
development of natural tourism activities which will be directly proportional to the 
increasing number of tourist visits to national parks. This study aims to determine the 
environmental carrying capacity and management strategies for developing natural 
tourism in the Air Hitam utilization zone in Berbak National Park. The method used to 
determine the carrying capacity of natural tourism is the modified Cifuentes method by 
calculating the physical carrying capacity, real carrying capacity and effective carrying 
capacity, while the formulation of tourism management strategies is carried out through 
qualitative descriptive analysis. The carrying capacity calculation is carried out on 2 
tourist attractions in the natural tourism area in the Air Hitam Dalam utilization zone. 
With regard to tree diversity, bird diversity, visual landscape and rainfall as a correction 
factor for physical carrying capacity and the number of officers available as management 
capacity for real carrying capacity, the results of the study show that the effective 
carrying capacity of river tourism attractions is 143 people/day and on boardwalking 
attractions is 10 people/day. The value generated from the calculation of the carrying 
capacity is the optimum number of visitors allowed based on the characteristics of each 
tourist attraction. Based on the results of the analysis, it is known that the environmental 
carrying capacity of the Air Hitam Dalam tourism area is still very high compared to the 
average number of visitors, so it is still possible to develop tourism in these locations by 
paying attention to the principles of sustainable tourism management through individual 
tour packages to tourist special interest and environmental education tour packages for 
group visitors.

► Keywords: Carrying Capacity, Berbak National Park, Nature Tourism
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ANALISIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN 
PADA AREA WISATA ALAM DI ZONA 

PEMANFAATAN AIR HITAM DALAM TAMAN 
NASIONAL BERBAK

A. Latar Belakang
Fandeli dan Suyanto (1999), mengartikan pariwisata alam sebagai suatu kegiatan industri 
yang memanfaatkan alam, kelangsungannya sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan, 
sehingga tanpa upaya mempertahankan lingkungan yang baik tidak mungkin kegiatan 
pariwisata alam dapat terus berkembang. Dalam rangka menjaga agar ambang batas 
kemampuan lingkungan tidak terlampaui karena adanya kegiatan pariwisata alam yang 
semakin berkembang, perlu diketahui besaran kemampuan lingkungan yang dapat 
mendukung kegiatan wisata di wilayah tersebut.

Masalah daya dukung lingkungan menjadi sangat penting dalam kegiatan pariwisata 
alam karena berkaitan erat dengan kualitas lingkungan sebagai objek daya tarik wisata. 
Daya dukung wisata alam adalah kemampuan objek wisata alam untuk dapat menampung 
jumlah wisatawan pada luas dan satuan waktu tertentu (Soemarwoto, 2004).

Metode perhitungan daya dukung lingkungan untuk kegiatan wisata alam di 
zona pemanfaatan taman nasional sebagai kawasan yang dilindungi (protected area) 
menggunakan metode yang dikembangkan oleh Cifuentes dengan mempertimbangkan 
faktor koreksi berupa variabel biofisik, lingkungan dan manajemen, sebagaimana yang 
disarankan oleh International Union for Concervation of Nature and Natural Resources 
(Sayan dan Atik, 2011).

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis
Dalam rangka mewujudkan pariwisata alam yang berkelanjutan pada zona pemanfaatan 
Air Hitam Dalam, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berapa besar daya dukung lingkungan pada area pengembangan wisata alam di zona 
pemanfaatan Air Hitam Dalam Taman Nasional Berbak?

2. Bagaimana strategi pengelolaan untuk pengembangan kegiatan pariwisata alam di 
zona pemanfaatan Air Hitam Dalam?

Penelitian ini menggunakan mixed method yang menggabungkan metode kuantitatif 
dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data biofisik berupa 
potensi tumbuhan dan satwa serta data kondisi lingkungan di lokasi penelitian berupa 
curah hujan dan visual lanskap. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui kebijakan 
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pengelola serta partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait kegiatan pariwisata 
alam di zona pemanfaatan Air Hitam Dalam.Selanjutnya dilakukan analisis terhadap daya 
dukung wisata dan analisis deskriptif kualitatif untuk startegi pengelolaannya. Analisis 
deskriptif berusaha menggambarkan model hubungan antarvariabel dengan memberikan 
penafsiran dan analisis yang logis antarhubungan tersebut (Creswell, 2010).

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Sumber 
data primer diperoleh melalui metode survei dan kuisioner terhadap pengunjung. 
Data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung dari berbagai sumber resmi yang 
informasinya dapat dipertanggungjawabkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari 
dokumen pada instansi terkait, serta makalah ilmiah maupun jurnal ilmiah yang terkait 
dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik yang digunakan adalah studi lapangan berupa survei, kuisioner, dan 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Survei dilakukan untuk mengukur potensi 
pohon dan potensi burung sebagai parameter biotik yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini. Kuisioner digunakan untuk mengukur nilai visual lanskap berdasarkan penilaian 
pengunjung terhadap area wisata Air Hitam Dalam yang didukung oleh penilaian dari 
petugas lapangan dan unsur manajerial pengelola taman nasional. Studi kepustakaan 
digunakan untuk memperoleh data kebutuhan area untuk masing-masing pengunjung 
yang diklasifikasikan berdasarkan jenis aktivitas wisata yang dilakukan dengan 
memperhatikan faktor pemulihan (turnover factor).

C.  Pembahasan Hasil Analisis

1.  Faktor Koreksi Daya Dukung Lingkungan Area Wisata 
Alam

a. Luas Area dan Objek Wisata
Zona pemanfaatan Air Hitam Dalam memiliki total luas area + 526,6 hektare yang 
terbagi menjadi area efektif pengembangan wisata dan kawasan hutan yang 
diperuntukan untuk kegiatan pemanfaatan lainnya. Luas area efektif untuk kegiatan 
wisata alam di Air Hitam Dalam + 6,7 hektare.

b. Diversitas tumbuhan
- Area Penyusuran Sungai

Berdasarkan hasil inventarisasi di seluruh unit sampling pada area penyusuran 
sungai, tercatat 370 individu yang terdiri dari 47 jenis pohon. Berdasarkan analisis 
data yang dilakukan, diketahui bahwa indeks keanekaragaman hayati tumbuhan 
tingkat pohon di area penyusuran sungai tergolong dalam kriteria tinggi dengan 
nilai indeks sebesar 3,3976. Menurut Barbour et al (1987) dalam Tuwo (2011), nilai 
indeks keanekaragaman hayati berkisar antara 0-7, dengan kriteria rendah jika 
nilai indeks kurang dari 1, kriteria sedang jika nilai indeks antara 1 sampai 3 dan 
kriteria tinggi jika nilai indeks lebih besar dari 3.
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- Area Boardwalking

Berdasarkan hasil inventarisasi di seluruh unit sampling pada area boardwalking, 
tercatat 157 individu yang terdiri dari 39 jenis pohon. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan terhadap data analisis vegetasi tingkat pohon di area boardwalking, 
diketahui bahwa indeks keanekaragaman hayati tumbuhan tingkat pohon di 
area boardwalking tergolong dalam kriteria tinggi dengan nilai indeks sebesar 
3,2598. Indeks keanekaragaman jenis tumbuhan pada tingkat pohon pada 
kedua area wisata di zona pemanfaatan Air Hitam Dalam menunjukkan tingkat 
keanekaragaman jenis tumbuhan yang tinggi di kawasan tersebut.

c. Diversitas Satwa
- Area Penyusuran Sungai

Inventarisasi satwa dilakukan terhadap jenis satwa pada kelas aves (burung). 
Satwa burung selain dapat menambah potensi daya tarik wisata alam, juga dapat 
digunakan sebagai indikator yang baik bagi keanekaragaman suatu komunitas 
secara keseluruhan dan perubahan lingkungan (Bibby et al, 2000 dalam Alghiffari, 
2015).

Berdasarkan hasil pengamatan di seluruh titik hitung pada sepanjang 
jalur penyusuran sungai, tercatat 381 individu burung yang terdiri dari 31 
jenis. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa indeks 
keanekaragaman burung di area penyusuran sungai Air Hitam Dalam termasuk 
dalam kategori sedang dengan nilai indeks 2,3666.

- Area Boardwalking

Berdasarkan hasil inventarisasi di seluruh titik hitung pada jalur pengamatan 
di area boardwalking, tercatat 98 individu burung yang terdiri dari 20 jenis. 
Berdasarkan analisis data inventarisasi burung yang dilakukan, diketahui bahwa 
indeks keanekaragaman di area boardwalking tergolong dalam kriteria rendah 
dengan nilai indeks sebesar 1,0193. Indeks keanekaragaman satwa pada kelas 
aves di area penyusuran sungai termasuk dalam kategori sedang, sedangkan 
indeks keanekaragaman satwa pada kelas aves di area boardwalking termasuk 
dalam kategori rendah.

d. Visual Lanskap
Penilaian visual lanskap pada masing-masing area wisata dilakukan melalui kuisioner 
terhadap pengunjung. Pada periode penelitian sejak 27 Agustus 2018 hingga 6 
Oktober 2018, jumlah pengunjung ke Air Hitam Dalam sebanyak 6 orang, sehingga 
penilaian visual lanskap diperoleh dari hasil penilaian 6 orang pengunjung didukung 
oleh penilaian yang berasal dari petugas lapangan dan unsur manajerial pengelola 
kawasan. Hasil analisis data penilaian visual lanskap tersaji pada Tabel 1.
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Tabel 1 Visual Lanskap Area Wisata Air Hitam Dalam

No Unsur Lanskap Nilai Lanskap

Area Penyusuran Sungai Area Broadwalking

1 Bentuk lahan 2,75 2,75

2 Vegetasi 4,25 3,3

3 Air 4,5 3,125

4 Warna 3,75 3,5

5 Pemandangan 4,25 4,25

6 Kelangkaan 3,5 3,25

7 Modifikasi struktural 0,5 1,25

Jumlah 23,5 21,625

e. Curah Hujan
Tipe iklim suatu wilayah berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson dapat 
diketahui menggunakan Metode Q. Nilai Q diperoleh dari hasil perbandingan 
jumlah Bulan Kering (BK) dan Bulan Basah (BB) pada satu periode waktu tertentu. 
Penelitian ini menggunakan data curah hujan selama 9 tahun terakhir pada periode 
tahun 2009 sampai dengan 2017.

Tabel  2 Klasifikasi Curah Hujan Menurut Schmidt dan Ferguson

No Kriteria
Tahun

Jumah
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. BK 2 1 4 4 6 8 5 2 2 34

2. BL 4 2 2 1 2 1 2 5 1 24

3. BB 6 9 6 7 4 3 5 5 9 54

Nilai Q 0,63

f. Pengelola Wisata Alam
Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, jumlah ideal petugas pengelolaan wisata 
alam di zona Air Hitam Dalam sebanyak 14 orang yang terbagi dalam 5 jabatan, 
terdiri dari petugas karcis di kantor balai, petugas karcis di resort, petugas di pintu 
masuk, petugas di pos Simpang Bungur dan petugas pengamanan hutan Resort 
Sungai Rambut. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan untuk mewujudkan jumlah 
dan kualitas pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
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Tabel 3 Perhitungan Kebutuhan Pegawai Pengelola Wisata Alam di Air Hitam Dalam 
Berdasarkan Beban Kerja

No Nama Jabatan Jumlah 
Beban Kerja 

Jabatan

Jam Kerja 
Efektif 

per Tahun

Perhitungan 
Jumlah 

Kebutuhan 
Pegawai

Jumlah 
Pegawai 
yang Ada

(+/-)

1 Petugas karcis di 
kantor polisi

1.300 1.300 1 1 0

2 Petugas karcis di 
resort

2.600 1.300 2 0 -2

3 Petugas di gerbang 
wisata

2.600 1.300 2 0 -2

4 Petugas di Pos 
Simpang Bungur

2.600 1.300 2 0 -2

5 Petugas 
pengamanan hutan

10.400 1.300 7 8 +1

Jumlah 14 9 -5

2. Analisis Daya Dukung Area Wisata Air Hitam Dalam

a. Daya Dukung Area Penyusuran Sungai
- Daya Dukung Fisik (Physical Carrying Capacity/ PCC)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan didukung dengan pengumpulan 
data sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pengelola 
kawasan taman nasional, zona pemanfaatan Air Hitam Dalam secara umum 
terbuka untuk kegiatan wisata selama 8 jam per hari mulai pukul 8.00–16.00 wib. 
Hanya terdapat satu jalur penyusuran sungai dengan area efektif seluas 65.360 
m2 yang digunakan untuk atraksi wisata berperahu menyusuri sungai. Rata-
rata waktu yang digunakan dalam setiap trip penyusuran sungai dengan santai 
selama 4 jam, sehingga faktor rotasi kunjungan di area penyusuran sungai adalah 
2, dengan kebutuhan area berperahu menurut Douglass (1975) dalam Fandeli dan 
Muhammad (2009) sebesar 49 m2.

Menggunakan rumus Cifuentes, dengan luas area efektif sebesar 65.360 m2, di 
mana 49 m2 merupakan kebutuhan area untuk tetap memperoleh kenyamanan, 
dan faktor rotasi kunjungan adalah 2 per hari, maka perhitungan daya dukung 
fisik di area penyusuran sungai adalah sebagai berikut:

PCC = A x 1/B x Rf

= 65.360 x 1/49 x 2

= 2.667,75 ≈ 2.667 orang per hari
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Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa secara fisik area penyusuran 
sungai dapat menampung jumlah pengunjung hingga 2.667 orang per hari.

- Daya Dukung Riil (Real Carrying Capacity/ RCC)

Dalam menghitung daya dukung rill di area penyusuran sungai, ada beberapa 
faktor yang memengaruhi kegiatan wisata, baik faktor biotik maupun 
faktor abiotik. Perhitungan daya dukung riil di area penyusuran sungai 
mempertimbangkan 4 faktor yang terdiri dari diversitas pohon, diversitas burung, 
nilai visual lanskap, dan curah hujan. Berdasarkan hasil pengolahan data primer 
dan analisis data sekunder, diketahui nilai faktor koreksi (Cf) dari variabel biofisik 
di area penyusuran sungai zona pemanfaatan Air Hitam Dalam, sebagai berikut:

Tabel 4 Nilai Faktor Koreksi (Cf) di Area Penyusuran Sungai

No Aspek Biotik Nilai Faktor Koreksi Cf (%)

Nilai Terhitung (Mn) Nilai Total (Mt)

1 Diversitas Pohon 3,3976 7 0,48

2 Diversitas Burung 2,3666 7 0,34

3 Visual Lanskap 23,5 32 0,73

4 Curah Hujan 0,63 7 0,09

Dengan mempertimbangkan hasil perhitungan nilai faktor koreksi tersebut, 
maka besarnya daya dukung riil di area penyusuran sungai dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus Cifuentes sebagai berikut:

RCC = 2667,75 x 100 – 48 x 100 – 34 x 100 – 73 x 100 – 9

100 100 100 100

= 224,95 ≈ 224 orang per hari

- Daya Dukung Efektif (Effective Carrying Capacity/ ECC)

Hasil pengumpulan data sekunder menunjukkan bahwa jumlah petugas 
saat ini yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan wisata di Air Hitam 
Dalam sebanyak 9 orang, sedangkan jumlah kebutuhan pegawai yang dapat 
melaksanakan tugas secara optimal sebanyak 14 orang. Dengan membandingkan 
jumlah personel yang ada dengan jumlah petugas ideal, diketahui bahwa besaran 
nilai kapasitas manajemen pengelolaan wisata di area ini sebesar 0,64, maka 
dengan menggunakan rumus Cifuentes, besarnya daya dukung efektif di area 
penyusuran sungai dapat dihitung sebagai berikut:

ECC = RCC x MC

= 224,95 x 0,64

=143,96 ≈ 143 orang per hari
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b. Daya Dukung Area Boardwalking
-  Daya Dukung Fisik (Physical Carrying Capacity/ PCC)

Luas area efektif pada jalur track wisata ini adalah 1500 m2 dengan bentuk 
rute yang melingkar, sehingga arus pengunjung dibuat satu arah. Menurut 
Douglass (1982), kebutuhan area piknik/jalan-jalan bagi pengunjung adalah 65 
m2. Sementara, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 kali trip 
perjalanan di track wisata ini adalah 1,5 jam dengan kecepatan santai berjalan 
sambil mengamati jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang ada. Sehingga dalam 
waktu 8 jam per hari, faktor rotasi kunjungan di area ini adalah 5,3. Dengan 
mengetahui luas area efektif, kebutuhan area jalan-jalan dan faktor rotasi, maka 
menggunakan rumus Cifuentes, daya dukung fisik area boardwalking track 
wisata di Air Hitam Dalam dapat dihitung sebagai berikut:

PCC = A x 1/B x Rf

= 1500 x 1/65 x 5,3

= 122,30 ≈ 122 orang per hari

- Daya Dukun Riil (Real Carrying Capacity/ RCC)

Pengukuran daya dukung riil di area boardwalking didasarkan atas besaran 
nilai daya dukung fisik di area tersebut dengan mempertimbangkan beberapa 
variabel biofisik sebagai faktor koreksi Faktor koreksi yang digunakan untuk 
mempertimbangkan perhitungan daya dukung rill di area boardwalking terdiri 
dari diversitas pohon, diversitas burung, nilai visual lanskap, dan curah hujan. 
Keempat faktor tersebut dipilih sebagai faktor koreksi dalam perhitungan daya 
dukung riil karena dapat memengaruhi kelestarian ekosistem di area wisata, 
membatasi aktivitas wisata dan dapat memengaruhi kepuasan pengunjung. 
Berdasarkan hasil pengolahan data primer dan analisis data sekunder, diketahui 
nilai faktor koreksi (Cf) dari variabel biofisik di area boardwalking track wisata, 
sebagai berikut:

Tabel 5 Nilai Faktor Koreksi (Cf) di Area Boardwalking

No Aspek Biotik Nilai Faktor Koreksi Cf (%)

Nilai Terhitung (Mn) Nilai Total (Mt)

1 Diversitas Pohon 3,2598 7 0,46

2 Diversitas Burung 1,0193 7 0,14

3 Visual Lanskap 21,625 32 0,67

4 Curah Hujan 0,63 7 0,09
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Dengan mempertimbangkan hasil perhitungan nilai faktor koreksi tersebut, 
maka besarnya daya dukung riil di area boardwalking dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus Cifuentes sebagai berikut:

RCC = 122,30 x 100 – 46 x 100 – 14 x 100 – 67 x 100 – 9

100 100 100 100

= 17,05 ≈ 17 orang per hari

- Daya Dukung Efektif (Effective Carrying Capacity/ ECC)

Nilai kapasitas manajemen pengelolaan wisata di Air Hitam Dalam diperoleh 
dari hasil pengumpulan data sekunder melalui wawancara dan studi kepustakaan 
berupa dokumen resmi di Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang sebagai 
pengelola kawasan. Perbandingan jumlah personel yang bertugas dalam 
pengelolaan wisata yang hanya berjumlah 9 orang dengan kebutuhan personel 
secara ideal sebanyak 14 orang menghasilkan nilai kapasitas manajemen 0,64, 
sehingga dengan menggunakan rumus Cifuentes, besarnya daya dukung efektif 
di area boardwalking, sebagai berikut:

ECC = RCC x MC

= 17,05 x 0,64

= 10,91 ≈ 10 orang per hari

c. Daya Dukung Ekologis Berdasarkan Ramalan Jumlah Pengunjung
Daya dukung ekologis merupakan kemampuan suatu kawasan untuk menampung 
sejumlah wisatawan dengan memperhitungkan faktor pemulihan suatu kawasan. 
Untuk mengetahui daya dukung ekologis pada area wisata Air Hitam Dalam, 
parameter yang gunakan adalah rata-rata jumlah pengunjung, kapasitas hari, 
kebutuhan area tiap pengunjung dan faktor pemulihan. Kebutuhan area tiap 
pengunjung dan faktor pemulihannya, dibedakan untuk masing-masing objek 
wisata, karena setiap orang dalam berwisata membutuhkan ruang yang berbeda-
beda dengan faktor pemulihan yang berbeda pula (Douglass, 1982), yaitu:

- Kebutuhan area piknik seluas 699,65 ft2 dengan Turnover Factor (TF) = 1,5 b. 
Kebutuhan area berperahu seluas 527,43 ft2 dengan Turnover Factor (TF) = 2

Berdasarkan hasil perhitungan ramalan jumlah pengunjung dengan menggunakan 
persamaan Ŷ = (177,4) + (20,2)X diperoleh hasil peramalan jumlah pengunjung 
Taman Nasional Berbak yang tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6 Rata-rata Jumlah Pengunjung berdasarkan Metode Permalan

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023

Ramalan Jumlah Pengunjung 238 258,2 278,4 298,6 318,8

Rata-Rata per Tahun 278
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Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa area yang dibutuhkan untuk 
dapat memenuhi permintaan setiap pengunjung agar tetap dapat memperoleh 
kepuasan dan mempertahankan daya dukung ekologis pada area wisata penyusuran 
sungai adalah sebesar 28,37 m2.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa area yang dibutuhkan 
untuk dapat memenuhi permintaan setiap pengunjung agar tetap dapat memperoleh 
kepuasan dan mempertahankan daya dukung ekologis pada area boardwalking 
track wisata adalah sebesar 50,19 m2.

3. Strategi Pengelolaan
Startegi pengelolan untuk pengembangaan pariwisata alam di Taman Nasional Berbak 
dapat menggunakan pendekatan konsep ekowisata sebagai konsep operasional 
pengembangan dan penyelenggaraannya melalui beberapa kriteria dalam suatu skema 
hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Karakteristik kawasan Taman Nasional 
Berbak sebagai kawasan konservasi lahan basah dengan ekosistem hutan rawa gambut 
dan hutan rawa air tawar serta potensi keanekaragaman hayatinya menjadikan kawasan 
ini sebagai objek wisata minat khusus dengan segmen pasar yang saat ini masih sedikit.

Melalui konsep ekowisata sebagai aktivitas pariwisata ke area alami dengan edukasi 
lingkungan yang bertujuan mengoservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan alami, 
serta berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, penyelenggaraan 
wisata minat khusus di Air Hitam Dalam akan dapat berkembang di masa-masa 
mendatang, sehingga akan dapat mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Untuk mendukung penyelenggaraan ekowisata di Air Hitam Dalam, perlu disiapkan 
paket wisata dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata alam di area tersebut. Paket 
wisata dapat siapkan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi objek dan daya tarik 
wisata alam secara menyeluruh di area pengembangan wisata zona pemanfaatan Air 
Hitam Dalam serta penilaian kelayakan objek wisata yang teridentifikasi tersebut.

Kegiatan pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional juga dapat berperan 
dalam penyadartahuan masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah, untuk dapat 
memperoleh pengetahuan mendasar tentang fungsi dan manfaat kawasan hutan Taman 
Nasional Berbak sehingga dapat meningkatkan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam 
pelestarian hutan. Kegiatan penyadartahuan dapat dilakukan dengan menyediakan paket-
paket pendidikan konservasi bagi anak sekolah.

Didasari oleh hasil perhitungan daya dukung kawasan untuk kegiatan wisata, paket 
wisata pendidikan secara berkelompok sangat memungkinkan untuk dilakukan di area 
pengembangan wisata Air Hitam Dalam karena belum melampaui daya dukung di 
area wisata tersebut. Paket wisata secara berkelompok juga akan lebih memudahkan 
pengawasan karena satu sama lain saling terikat dalam kelompoknya tersebut, sehingga 
dapat meminimalisasi dampak-dampak negatif yang berpotensi terjadi selama kegiatan 
wisata dilakukan.
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D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut:

1. Hasil perhitungan daya dukung efektif pada masing-masing objek wisata di zona 
pemanfaatan Air Hitam Dalam menunjukkan bahwa jumlah maskimal pengunjung 
yang dapat diperkenankan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing 
objek wisata. Daya dukung efektif pada area penyusuran sungai sebesar 143 orang 
per hari, sedangkan daya dukung efektif pada area boardwalking sebesar 10 orang per 
hari, sehingga total daya dukung efektif pada kedua objek wisata di Air Hitam Dalam 
sebesar 153 orang per hari.

2. Data jumlah pengunjung dari tahun 2014–2018 menunjukkan bahwa pengunjung 
Taman Nasional berbak masih sangat sedikit dan sangat jauh untuk melampaui daya 
dukung lingkungan wisata Air Hitam Dalam, sehingga masih sangat memungkinkan 
untuk dikembangkan. Perhitungan kebutuhan area untuk aktivitas wisata yang tetap 
dapat mempertahankan daya dukung ekologisnya menunjukkan bahwa penggunaan 
area sebesar 50,19 m2 per orang per hari di area wisata zona pemanfaatan Air Hitam 
Dalam akan tetap dapat mempertahankan kondisi lingkungan berdasarkan faktor 
pemulihannya.

3. Pengelolaan pariwisata alam di zona pemanfaatan Air Hitam Dalam hanya dilakukan 
oleh Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang selaku unit pelaksana teknis 
pengelola taman nasional. Belum adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam 
pengelolaan kawasan belum dapat memberikan banyak dampak positif kepada 
masyarakat lokal dari penyelenggaraan pariwisata alam di kawasan tersebut.

4. Strategi pengelolaan untuk pengembangan pariwisata alam di Taman Nasional Berbak 
berupa pariwisata berbasis alam dengan konsep ekowisata yang memiliki unsur 
edukasi dan pelestarian lingkungan yang ditujukan bagi wisatawan minat khusus 
dan paket wisata pendidikan bagi kelompok anak usia sekolah. Untuk mendukung 
strategi pengelolaan tersebut, perlu disiapkan berbagai fasilitas pendukung berupa 
interpretation center dan education center, menara pengamat, papan informasi 
pengenalan jenis tumbuhan.

E. Saran Kebijakan
Berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berbagai pihak terkait

1. Pengelola perlu melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap objek dan daya 
tarik wisata di zona pemanfaatan taman nasional serta penilaian kelayakan objek 
tersebut dalam rangka pengembangan objek wisata yang potensial dan penyediaan 
paket wisata bagi pengunjung.

2. Pengelolaan kawasan perlu melibatkan masyarakat lokal dengan memosisikan 
masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan kawasan dan pengembangan 
pariwisata alam melalui pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata yang dapat 
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menjadi mitra Balai Taman nasional Berbak dan Sembilang dalam pengelolan wisata 
di zona pemanfaatan dengan berbagai peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat 
lokal, antara lain sebagai porter dan pemandu.

3. Dalam rangka pembangunan fasilitas wisata untuk pengembangan pariwisata alam, 
perlu memperhatikan aspek ekonomi, ekologis dan sosial melalui kajian dampak 
lingkungan sesuai prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.






