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2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi 

oleh pemisah topogafi berupa punggung bukit atau gunung, yang berfungsi 

menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke 

danau atau laut secara alami (Anonim 2004b, Manan 1985). Sinukaban (2007), 

DAS adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menampung, 

menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya beserta sedimen dan 

bahan larut lainnya kedalam sungai yang akhirnya bermuara ke danau atau ke laut.  

Pengertian ini memperhatikan fungsi DAS sebagai produsen air beserta sediman 

dan bahan terlarut lainnya sebagai indikasi kesehatan DAS. Pengertian lainnya, 

DAS suatu wilayah daratan tertentu yang merupakan satu kesatuan dengan sungai 

& anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan 

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

yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan 

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Anonim 2004a, 

Anonim 2008c, Anonim 2009, Seyhan 1977).  DAS memiliki keterkaitan 

hidrologi dimulai dari wilayah hulu hingga sampai ke wilayah pesisir laut yang 

masih terpengaruh oleh aktivitas hidrologi daratan.  Dalam bahasa Inggris 

pengertian DAS sering diidentikkan dengan watershed, catchment area, atau 

river basin.  

Daerah Aliran Sungai sebagai ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem 

ekologi yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terintegrasi dan saling 

memiliki ketergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan. DAS dapat dinilai 

sebagai suatu ekosistem. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang 

saling berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur sehingga di dalam 

sistem tidak ada satu komponenpun yang berdiri sendiri melainkan ia mempunyai 

keterkaitan dan  ketergantungan  dengan komponen lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  Sistem tersebut mempunyai sifat tertentu, tergantung 
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derajat interaksi antara jumlah dan jenis komponen penyusunannya. Sebagai 

ekosistem, DAS tersusun atas komponen utama biofisik spesifik meliputi jenis 

tanah, tataguna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng. Karakteristik 

biofisik tersebut mampu merespon curah hujan  yang jatuh di wilayah DAS 

berupa pengaruh terhadap besar kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, air 

larian, aliran permukaan, kandungan air tanah, dan aliran sungai (Asdak 2007).  

Manusia merupakan salah satu komponen yang paling penting dan komponen 

yang dinamis karena dalam menjalankan aktivitasnya seringkali mengakibatkan 

dampak terhadap satu maupun beberapa komponen lingkungan lainnya, sehingga 

mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan.  Selama hubungan timbal-balik 

antar komponen ekosistem dalam keadaan seimbang, selama itu pula ekosistem 

berada dalam kondisi stabil dan selalu dalam kondisi keseimbangan yang dinamis. 

Sebaliknya, bila hubungan timbal balik antar komponen lingkungan mengalami 

gangguan, maka terjadilah gangguan ekologis sehingga mempengaruhi kestabilan 

ekosistem.  Gangguan ini pada dasarnya adalah gangguan pada arus materi, 

energi, dan informasi antar komponen ekosistem yang tidak seimbang (Odum 

1992).  Dengan demikian maka ekosistem harus dilihat secara holistik, yaitu 

dengan cara mengidentifikasi komponen-komponen kunci penyusun ekosistem, 

perilaku unsur pembentuk untuk menelaah interaksi antar komponen, serta 

produktivitas yang dihasilkan dari interaksi tersebut. 

DAS merupakan sistem alami yang menjadi wadah berlangsungnya 

proses-proses fisik hidrologis maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang 

kompleks. Salah satu elemen yang memiliki mobilitas yang tinggi dan mampu 

mempengaruhi eleman lainnya adalah unsur manusia.  Manusia merupakan satu 

unsur yang dapat mengakibatkan perubahan kondisi hidrologis DAS yang 

mengarah kepada peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan produktivitas 

lahan, percepatan degradasi lahan, maupun peran manusia sebagai pelaku 

perbaikan terhadap memburuknya kondisi fisik maupun fungsi dari ekosistem 

DAS (Ditjen RLPS 2009b).  

DAS merupakan salah satu konsep sistem wilayah. Berdasarkan struktur 

komponen-komponen yang membentuknya, konsep sistem wilayah dapat dipilah 
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atas wilayah sistem sederhana (dikotomis) dan sistem kompleks (non-dikotomis). 

Sistem sederhana  adalah sistem yang bertumpu atas konsep ketergantungan  atau 

keterkaitan antara dua bagian atau komponen wilayah. DAS termasuk kedalam 

ekosistem yang kompleks.  DAS  terdiri dari subsistem-subsistem yang saling 

berinteraksi.  Tidak ada subsistem yang berdiri sendiri, pasti ada interaksi, 

keterkaitan dan ketergantungan antar susbsistem. DAS sebagai sistem kompleks 

memiliki jumlah / kelompok unsur penyusun serta struktur yang lebih rumit.  

Konsep  wilayah  sebagai sistem  kompleks  dapat  dibagi   atas   wilayah sebagai 

(1) sistem ekologi, (2) sistem sosial, (3) sistem ekonomi atau gabungan atas dua 

atau lebih sistem.  Secara geografis permukaan bumi termasuk DAS di dalamnya 

merupakan sistem ekologi yang terbagi atas beberapa bentuk ekosistem seperti 

ekosistem hutan, ekosistem lahan, ekosistem padang rumput, ekosistem laut dan 

sebagainya (Rustiadi et al. 2009). 

 
2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Kajian Institusi 

Ekosistem dalam bentuk fisik merupakan kesatuan bentang alam 

yang menyediakan produk dan jasa bagi manusia.  Ekosistem menyediakan 

produk seperti makanan dan air serta jasa seperti pengaturan atau 

pengendalian banjir, kekeringan, dan penyakit, jasa pendukung seperti 

pembentukan tanah dan siklus hara, jasa kebudayaan seperti rekreasi, 

spiritual, keagamaan dan manfaat non-material lainnya (Bappenas dalam 

Kartodihardjo dan Jhamtani  2006).   

Sumberdaya alam (SDA) dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yaitu 

sebagai (1) stock atau modal alam (natural capital) seperti DAS, danau, kawasan 

lindung, pesisir dan lain-lain yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah 

administrasi, dan  (2)  faktor produksi atau sebagai barang / komoditas seperti 

kayu, rotan, mineral, air, ikan, dan lain-lain yang diproduksi olah berbagai sektor/ 

dinas sebagai sumber-sumber ekonomi.  SDA dalam bentuk stock dapat 

menghasilkan fungsi-fungsi yang intangible sifatnya seperti  menyimpan air, 

mencegah terjadinya banjir di musim hujan, mengendalikan kekeringan di musim 

kemarau, menyerap CO2 udara, mempertahankan kesuburan tanah, mengurai 
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berbagai bahan beracun, maupun kekayaan alam sebagai sumber pengetahuan 

serta hubungan sosial-budaya masyarakat dan lain-lain.  SDA dalam bentuk stock 

mempunyai fungsi-fungsi yang berguna bagi publik dan fungsi-fungsi tersebut 

tidak dapat dibagi-bagikan kepada perseorangan dan tidak pula dapat dimiliki oleh 

perseorangan. Antar komponen di dalam DAS tersebut saling berinteraksi dan 

memiliki ketergantungan, mulai dari wilayah hulu sampai ke hilir, mulai dari 

puncak gunung hingga ke laut  ( Kartodihardjo et al. 2004).   

Memperhatikan karakteristik SDA tersebut, maka Kartodihardjo et al. 

(2004) dalam kajian institusi ini memberikan batasan pengertian bahwa DAS 

adalah sumberdaya alam stock dengan ragam kepemilikan (private, common, state 

property), berfungsi  sebagai penghasil barang dan jasa, baik bagi individu dan 

atau kelompok masyarakat maupun bagi publik secara luas serta menyebabkan 

interdependensi antar pihak, individu dan / atau kelompok masyarakat.   Definisi 

tersebut memberikan tiga pengertian sebagai berikut : 

1. DAS sebagai suatu bentang alam, maka ia merupakan stock.  Sebagai 

sumberdaya stock, juga dapat menghasilkan komoditas.  Namun demikian 

bagi pihak pengelola, DAS tidak hanya tertuju kepada komoditas, tetapi justru 

kepada sumberdaya stock yang menghasilkan jasa. 

2. Di  dalam bentang alam DAS terdapat berbagai bentuk (ragam) kepemilikan 

yaitu hak individu, hak komunitas, hak negara serta berbagai turunannya 

seperti hak sewa, hak guna usaha dll.  Perhatian pengelola DAS semestinya  

ditujukan terhadap jasa yang dihasilkan oleh DAS, dan sifat-sifat jasa tidak 

melekat pada sumber produksinya, maka sifat kepemilikannya tidak pernah 

cukup apabila hanya diklaim sebagai kepemilikan individu (ownership right). 

3. Berkaitan dengan sifat kepemilikan tersebut (ownership right), adanya sifat 

biaya ekslusi dan biaya transaksi tinggi juga menghendaki pengaturan yang 

tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme pasar, melainkan dengan 

menetapkan institusi atau aturan main yang sesuai.  Hal ini diperkuat oleh 

karakteristik yang melekat pada DAS itu sendiri, yaitu bahwa ia mewujudkan  

suatu bentuk interdependensi antar individu dan / atau kelompok masyarakat. 
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Setiap jenis komoditi yang diambil dari sumberdaya berupa stock 
akan mempengaruhi produktivitas jenis komoditi lain serta fungsi-fungsi 
sumberdaya alam secara keseluruhan.  Bentang alam tidak dapat dibatasi 
oleh wilayah-wilayah administratif karena merupakan suatu wilayah dimana 
hubungan antara barang dan jasa dari sumberdaya alam memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Dalam kenyataannya suatu ekosistem dipecah-
pecah ke dalam beberapa wilayah secara administratif, wilayah suku atau 
lembaga sosial dan budaya lokal, atau berdasarkan kepentingan politik 
tertentu.  Ekosistem juga dibagi-bagi kedalam wilayah eksploitasi dibawah 
pengusahaan perusahaan swasta (Kartodihardjo dan Jhamtani  2006). 

Pembangunan DAS merupakan satu komponen yang penting dalam 
pembangunan perdesaan dan strategi pengelolaan sumberdaya alam di 
beberapa negara. DAS merupakan satu jenis yang khusus dari common pool 
resource yang merupakan suatu areal yang ditentukan oleh keterkaitan 
hubungan hidrologi dimana pengelolaan yang optimal memerlukan 
koordinasi dalam penggunaan sumberdaya oleh semua pengguna.  DAS 
merupakan suatu wilayah yang mengalirkan air menuju ke suatu titik 
umum, dan pembangunan watershed berupaya untuk mengelola hubungan 
hidrologi untuk mengoptimalkan kegunaan sumberdaya alam untuk 
konservasi, produktivitas, dan pengurangan kemiskinan.  Untuk mencapai 
hal ini diperlukan pengelolaan yang terkoordinasi dari berbagai sumberdaya 
mencakup watershed termasuk hutan, peternakan, lahan pertanian, air 
permukaan dan air bawah tanah, semuanya berkaitan melalui proses 
hidrologi (Kerr  2007). 

Dalam kajian ini DAS adalah sumberdaya alam berupa stock dengan 
ragam kepemilikan (private, common, state property) yang memiliki sumber 
interdependensi antar komponen dan antar pelaku di atasnya berupa proses 
hidrologi dan dapat menghasilkan produk barang dan jasa bagi kesejahteraan 
manusia. 

2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) Bagian Hulu 

Seluruh wilayah terbagi habis kedalam DAS, dan setiap DAS terbagi habis 

ke dalam subDAS-subDAS.  SubDAS adalah bagian DAS yang menerima air 

hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama (Dephut 2009a).   

DAS  pada hakekatnya merupakan hamparan landsekap yang dibatasi oleh 

punggungan bentuk medan (topografi), sehingga setiap titik air yang jatuh akan 
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mengalir melalui satu outlet (satu aliran). Berdasarkan alur-alur/cabang sungai, 

DAS dibedakan menjadi (a) Sub DAS, yaitu cabang aliran sungai yang 

membentuk bagian wilayah DAS, dan (b) Sub-sub DAS, yaitu ranting sungai 

yang membentuk bagian dari sub-DAS. Berdasarkan wilayah pengelolaannya 

(WP), DAS dapat  dibedakan menjadi tiga wilayah yaitu WPDAS Bagian Hulu, 

WPDAS Bagian Tengah, dan WP DAS Bagian Hilir. Semua aliran air dari hulu, 

tengah dan hilir, secara keseluruhan keluar melalui satu outlet dan bermuara di 

perairan laut (Waryono 2005).  

Ekosistem DAS hulu merupakan bagian yang penting karena mempunyai 

fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS termasuk DAS bagian tengah 

maupun wilayah hilir, diantaranya perlindungan terhadap fungsi tata air yaitu 

memiliki keterkaitan biofisik berupa daur hidrologi.  Kawasan hulu DAS  

berperan dalam penyimpanan air cadangan dalam tanah (water storage).  Kegiatan 

pemanfaatan sumberdaya alam di daerah hulu dapat menimbulkan dampak pada 

DAS bagian tengah dalam bentuk penurunan kapasitas simpanan air. 

Mempertimbangkan adanya keterkaitan ini maka bentuk satu sistem perencanaan 

dan evaluasi yang logis terhadap pelaksanaan program-program pengelolaan 

DAS.  Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan DAS merupakan alternatif dalam 

memahami dan mengusahakan terwujudnya pemanfaatan dan konservasi 

sumberdaya alam yang berkelanjutan (Asdak  2007). Hubungan kondisi biofisik 

hulu dan hilir DAS disajikan pada Gambar 3. 

Sistem ekologi DAS bagian hulu dapat dipandang sebagai suatu ekosistem 

perdesaan. Ekosistem ini terdiri atas empat komponen utama yaitu desa, 

sawah/ladang, sungai, dan hutan. Komponen-komponen yang menyusun DAS 

berbeda-beda tergantung kepada keadaan daerah setempat.  Di DAS bagian tengah 

ada komponen lain seperti perkebunan, sementara di bagian hilir ditemukan 

adanya komponen lingkungan hutan bakau (Soemarwoto dalam Asdak  2007).  
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Gambar 3  Hubungan biofisik antara wilayah hulu dan hilir DAS (Asdak  2007) 

Aktivitas perubahan tataguna lahan, dan pembuatan bangunan konservasi yang 

dilaksanakan di daerah hulu dapat memberikan dampak di daerah hilir dalam 

bentuk perubahan fluktuasi debit air dan transpor sedimen serta material terlarut 

lainnya atau non-point pollution.   Dengan keterkaitan hulu-hilir tersebut maka 

DAS dapat digunakan sebagai suatu unit perencanaan (Djakapermana  2009). 

Proses hidrologi yang berlangsung di dalam ekosistem DAS merupakan 

dasar pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya air pada skala DAS.  DAS 

sebagai ekosistem merupakan perwujudan interaksi antar unsur pembentuknya 

yang meliputi tanah, vegetasi, sungai,  curah hujan, dan manusia yang dilengkapi 

dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dalam sistem hidrologi ini, 

peranan vegetasi sangat besar dalam pengendalian proses yang berlangsung di 

dalam DAS.  Vegetasi berperanan penting sebagai peluang intervensi / campur 

tangan manusia terhadap fungsi DAS sebagai pengatur hidrologi. Vegetasi 

berperanan besar dalam pengendalian aliran air permukaan.  DAS merupakan 
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suatu ekosistem, sehingga keluaran dari ekosistem DAS tersebut akan terlihat 

perubahannya bilamana input ke dalam proses yang ada pada ekosistem tersebut. 

Vegetasi dapat merubah sifat fisika dan kimia tanah dalam hubungannya dengan 

laju penyimpanan air, yang berpengaruh terhadap permeabilitas permukaan dan 

porositas tanah.  Fungsi ekosistem DAS yang dihasilkan dari interaksi antar 

komponen DAS disajikan pada Gambar 4. 

 

  

Output = Debit, Muatan Sedimen 

 

Input : Curah Hujan 

Vegetasi Tanah Sungai 
Manusia 
IPTEK 

 
 
 
 

Pemahaman rejim property right yang mengatur pengelolaan sumberdaya 

di wilayah hulu adalah kunci untuk mengembangkan kebijakan lingkungan yang 

dapat mendukung kelestarian kehidupan dan matapencaharian masyarakat 

perdesaan dan mendorong layanan jasa lingkungan yang penting dalam 

menghadapi perubahan.  Kasus di Inggeris, wilayah hulu merupakan wilayah 

penting untuk penyediaan jasa ekosistem berupa keanekaragaman hayati, rekreasi, 

dan penyimpanan karbon, penyediaan makanan, serat dan air sebagaimana 

pentingnya dengan perlindungan / pencegahan banjir.  Lingkungan hulu adalah 

bagian utama  bagi sistem kompleks dari property right regime.  Wilayah hulu 

juga merupakan sumber utama layanan jasa ekosistem.  Lebih dari 70% suplai air 

untuk aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah hilir perdesaan dan perkotaan 

berasal dari wilayah hulu. Wilayah hulu juga memainkan peranan penting untuk 

Gambar 4   Fungsi ekosistem DAS (Asdak  2007) 
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penyimpanan air guna mencegah banjir di wilayah hilirnya. Tanah gambut di 

wilayah hulu di Inggeris banyak menyimpan karbon 20 kali lebih banyak daripada 

seluruh hutan di Inggeris. Diperkirakan terdapat 400.000 ton karbon setiap 

tahunnya dapat disimpan pada tanah gambut  dengan pengelolaan yang baik. 

Wilayah hulu merupakan faktor penting dalam kegiatan rekreasi dan industri 

pariwisata yang tidak dapat diabaikan perannya (Quinn et al.  2008).    

Studi kasus dalam pengelolaan wilayah hulu berdasarkan property right di 

Inggeris tersebut, Quinn et al. (2008) menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) sumber 

potensial yang dapat mengakibatkan konflik sumberdaya di wilayah hulu yaitu : 

1.  Pertama, adanya perbedaan pemahaman tentang kepemilikan (property), yaitu 

penguasa yang eksklusif (exclusive dominion) dan kepemilikan (property) 

sebagai  satu berkas hak kepemilikan (bundle of right) sehingga dapat 

mengakibatkan konflik. Adanya legitimasi yang dinikmati oleh pemegang hak 

secara khusus yang memiliki hak dan menjalankan haknya.  Beberapa pemilik 

lahan dan petani penyewa yang memiliki keterikatan sejarah di wilayah hulu 

merasa bahwa haknya telah berpindah atau berkurang  secara tidak wajar 

akibat perubahan kebijakan pemerintah. (Hurley dalam Quinn et al. 2008). 

2.  Kedua, fakta menunjukkan bahwa perbedaan pemegang property right  

memiliki perbedaan tujuan dalam pengelolaan wilayah hulu.  Pemilik hak, 

hutan milik dan para petani pengelola wilayah hulu berupaya 

memaksimumkan produksinya.  Hal ini dapat membawa ke dalam konflik 

dengan pemegang hak kepemilikan lainnya yang menginginkan pengelolaan 

wilayah hulu untuk tujuan memaksimumkan kualitas air, penyerapan karbon, 

dan konservasi.  Pengelolaan lahan untuk produksi dapat mengarah pada 

penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya air menjadi lebih berwarna,  

pengasaman air,  hilangnya karbon, dan penurunan biodiversitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa adalah suatu kemustahilan untuk mengelola wilayah hulu 

untuk memaksimumkan semua jasa ekosistem.   
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2.4 Pengelolaan DAS Terpadu 

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan 

timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 

aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta 

meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi  manusia secara berkelanjutan. 

Pendekatan ekosistem diperlukan karena mengingat kompleksitas   elemen di 

dalam ekosistem yang melibatkan multi-sumberdaya (alam dan buatan), multi-

lembaga, multi-stakeholders, dan bersifat lintas batas administratif.  Karena 

kompleksitas di dalam DAS sangat tinggi inilah maka dibutuhkan koordinasi dan 

kooperasi antar pihak.  Pemangku kepentingan dalam pemanfaatan DAS juga 

beragam sehingga dibutuhkan adanya saling keterbukaan, mempunyai rasa 

tanggung jawab, dan saling mempunyai hubungan ketergantungan (inter-

dependency).  Semua pihak yang berkepentingan dengan kelestarian fungsi dan 

keberadaan DAS harus bertanggung jawab bersama dalam implementasinya 

(Dephut 2009; Anonim 2009). 

Konflik kepentingan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak 

bertanggung jawab telah mengakibatkan kerusakan DAS.  Kondisi DAS semakin 

kritis, sehingga kemampuannya sebagai penyimpan dan pemasok air tidak lagi 

berfungsi optimal, terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air 

pada musim kemarau (Alikodra 2009) sebagian besar air menjadi aliran 

permukaan (run-off).  Hal ini menyebabkan kerusakan dan tidak berfungsinya 

DAS sebagai sarana menjaga keseimbangan ketersediaan dan penggunaan air.  Di 

musim kemarau debit air berkurang, tetapi pada musim penghujan aliran air tidak 

terkendali dan menimbulkan petaka yang merugikan manusia secara ekonomi dan 

sosial (Bunasor  2009).  

DAS adalah sebagai entitas hidrologi yang keberadaannya untuk  

melindungi keberadaan biota, tanah/lahan, dan budaya (McGinnis dalam 

Blomquist et al. 2005).  Dari perspektif ekonomi, DAS merupakan bagian 

dari industri jasa lingkungan yang dioptimalkan tujuannya untuk 

pemenuhan kebutuhan manusia.  Dari perspektif politik, DAS merupakan  
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bentuk penyederhanaan pendekatan manajemen sumberdaya dari cakupan 

subnasional atau regional untuk diturunkan kepada tingkat manajemen lokal 

(misalnya DAS dalam cakupan yang kecil atau DAS mikro).  Manajemen 

DAS terpadu memiliki pilihan kolektif yang dapat menentukan cakupan 

manajemen (scope of management), siapa yang dapat berpartisipasi dan 

bagaimana berpartisipasi, serta  bagaimana pengambilan keputusan kolektif 

diperbaiki dan  dihadapkan  pada pembuatan otoritas DAS tunggal dengan 

wewenang yang kuat dalam mengatasi permasalahan DAS secara 

komprehensif (Blomquist dan Schlager 2005). 

DAS merupakan suatu fenomena yang kompleks,  sehingga perlu 

adanya kejelasan  dalam suatu manajemen terpadu. Bilamana ada 

ketidakjelasan maka akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.  

Hal terpenting adalah perlu adanya kejelasan dalam hal definisi DAS dan 

pilihan batasan DAS.  Hal ini sangat dipengaruhi oleh pilihan politik yang 

ada, yaitu tentang siapa yang memutuskan, bagaimana dan dengan dampak 

apa yang akan terjadi (Wester et al. dalam Blomquist dan Schlager 2005).  

Pembuatan batas wilayah DAS adalah wilayah politik. Tata batas wilayah 

membatasi jangkauan aktivitas manajemen yang menentukan  siapa dan apa 

yang ada di dalam DAS.  Di dalam batas wilayah, individu atau kelompok  

dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki interest, 

nilai dan concern di dalamnya.  Demikian halnya, pihak-pihak di luar batas 

wilayah, memiliki beberapa kepentingan dan cara tidak langsung dalam 

berpartisipasi.  Akuntabilitas manajemen DAS  sangat menentukan terhadap 

desain organisasi dan pilihan politik  yang harus dibuat guna merealisasikan 

manajemen DAS tersebut. Kondisi kompleks demikian dapat 

mengakibatkan timbulnya beberapa persoalan dalam manajemen DAS  

terpadu  (Blomquist dan Schlager  2005) yaitu (1) adanya perbedaan batas 

administrasi dan batas ekologi dalam pengelolaan DAS secara terpadu,                

(2) adanya struktur dan bentuk partisipasi pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan DAS.  Bagaimana bentuk partisipasi pemangku kepentingan yang 

berada di dalam DAS akan berbeda bentuk partisipasinya dengan para pemangku 
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kepentingan di luar DAS, dan (3) Bagaimana dan kepada siapa akuntabilitas 

pengambilan keputusan pengelolaan DAS dipertanggungjawabkan. 

Nakamura  dalam Asdak (2007), prinsip pengelolaan DAS Terpadu 

harus diperhatikan 3 (tiga) ruh / karakteristik keterpaduan yaitu (1) pendekatan 

ekosistemik; (2) pendekatan pengaturan kelembagaan lintas sektoral dan lintas 

wilayah; dan (3) pencapaian tujuan ganda (multi objectives).  Sedangkan menurut 

Ditjen RLPS (2009),  prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS adalah :  

1.  Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai 

satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;  

2.  Pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, 

terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;  

3.  Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang 

dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;  

4.  Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, 

beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;  

5.  Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.  

Direktorat Jenderal RLPS (2009) lebih lanjut menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa alasan yang mengharuskan pengelolaan DAS harus 

diselenggarakan secara terpadu yaitu (1) Terdapat keterkaitan (interdependency) 

antar berbagai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya dan pembinaan 

aktivitasnya; (2) Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup 

berbagai bidang kegiatan, (3) Batas DAS tidak selalu berhimpitan / bertepatan 

dengan batas wilayah administrasi pemerintahan, dan (4) Interaksi daerah hulu 

sampai hilir dapat berdampak negatif maupun positif sehingga memerlukan 

koordinasi antar wilayah dan pihak.  

Pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang 

menempatkan DAS sebagai unit pengelolaan. Untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan seluruh 

aspek terkait meliputi ekonomi, demografi, sosial budaya, lingkungan dan 

sumberdaya alam.  Pendekatan komprehensif sangat diperlukan menyusun 
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perencanaan pembangunan dimulai dari perencanaan tata ruang.  Adanya 

keterkaitan daerah hulu-hilir dan antar interaksi aspek DAS maka diperlukan 

satuan unit perencanaan DAS yang terbagi dalam unit pengelolaan bagian hulu 

DAS, bagian tengah DAS, dan bagian hilir.  Keterpaduan pengelolaan 

sumberdaya alam skala DAS sangat penting karena selama ini lembaga perencana 

dan pengelola sumberdaya adalah masing-masing instansi sektoral yang  sesuai 

tupoksinya dan pelaksanaanya dikoordinasikan oleh Bappeda di daerah.  Dengan 

mekanisme kerja pengelolaan sumberdaya ini, maka pencapaian tujuan sektoral 

lebih menonjol dan belum menunjukkan keterpaduan mencapai tujuan bersama 

antar sektor dan antar wilayah di dalam suatu DAS  (Djakapermana 2009). 

Pengelolaan DAS Terpadu adalah proses perumusan tujuan bersama 

pengelolaan sumberdaya dalam DAS, sinkronisasi program sektoral dalam 

mencapai tujuan bersama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian 

hasil program sektoral terhadap tujuan bersama pengelolaan DAS dengan 

mempertimbangkan aspek biofisik, klimatik, sosial, politik, ekonomi dan 

kelembagaan yang bekerja dalam DAS tersebut.  Pengelolaan DAS direncanakan 

dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui suatu suatu 

mekanisme partisipatif dan adaptif. Sehingga makna keterpaduan dalam 

pengelolaan DAS adalah upaya memadukan program-program sektoral dan 

kerangka kerja kelembagaan yang berbeda, baik di dalam maupun di luar wilayah 

administrasi pemerintahan dalam satu kesatuan DAS.  Dengan keterpaduan 

mekanisme antar sektor,  antar wilayah, dan antar kelembagaan sebagai satu 

kesatuan pengelolaan, maka tujuan masing-masing sektor, dan tujuan bersama 

pengelolaan DAS  dapat dicapai (Asdak 2007, Ditjen RLPS 2009a dan 2009b). 

DAS sebagai Integrated River Basin Management (IRBM).  World 

Wildlife Fund for Nature (WWF) dalam Ends & Gomukh (2006) bahwa 

Pengelolaan DAS Terpadu (IRBM) merupakan proses mengkoordinasikan 

konservasi, pengelolaan dan pengembangan air, tanah dan sumberdaya yang 

bersifat lintas sektor, untuk memaksimalkan keuntungan sosial dan ekonomi yang 

didapat dari sumberdaya air secara adil dengan tetap menjaga dan memulihkan 

ekosistem yang mampu menghasilkan air bersih.  Dalam upaya pengelolaan output 
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dari DAS berupa sumberdaya air, menurut Global Water Partnership (GWP 

dalam Ends & Gomukh  2006) bahwa Integrated Water Resource Management 

(IRWM) tersebut dilakukan secara terkoordinir untuk memaksimalkan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dihasilkan secara adil tanpa mengorbankan 

kelestarian ekosistem. 

.Demikian halnya dengan pengelolaan sungai yang merupakan bagian dari 

pengelolaan DAS, pengelolaan sungai secara terpadu menuntut penanganan satu 

sungai - satu perencanaan - satu pengelolaan (one river - one plan - one 

management). Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam pengelolaan waduk adalah (1) pengurangan erosi lahan di DAS, 

(2) mencegah supaya hasil erosi lahan tidak masuk ke sungai, (3) mencegah 

supaya sedimen yang masuk ke sungai tidak masuk dan mengendap di dalam 

waduk, dan terakhir (4) mengeluarkan sedimen yang telah mengendap dalam 

waduk.  Penelitian lain menunjukkan bahwa beberapa waduk di Pulau Jawa 

menunjukkan adanya pengurangan volume tampungan mati (dead storage) lebih 

dari 70% sehingga dalam kurun waktu 10 tahun dapat mengurangi usia guna 

waduk.  Penanganan sungai secara terpadu menuntut penanganan di sistem lahan 

dan sistem alur di daerah aliran sungai, serta keterlibatan berbagai sektor 

(pekerjaan umum, pertanian, kehutanan, perhubungan, maupun sosial) (Legono  

2005).  Implementasi dari konsepsi one river-one plan-one management

Pengelolaan DAS pada dasarnya merupakan pengelolaan sumberdaya di 

dalam DAS bagi kepentingan pembangunan. Kriteria umum yang digunakan 

untuk melihat tolok ukur keberhasilan pengelolaan DAS adalah dapat tercapainya 

pembangunan ekonomi dengan mempertahankan kepentingan kemasyarakatan 

serta dengan tetap dapat dipertahankannya  fungsi lingkungan hidup.  Dari aspek 

 telah 

mulai dikenalkan semenjak tahun 1978. Masalah yang sering dijumpai adalah 

persepsi antara pihak perencana dan pihak pengelola sering berbeda.  Koordinasi 

antar unsur yang memanfaatkan sumberdaya sungai sangat diperlukan mulai  pada 

tahap perencanaan maupun pelaksanaan (operasi dan perawatan) pembangunan.  

 
2.5 Tujuan Pengelolaan DAS 
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institusi maka penataan institusi pengelolaan DAS ditujukan untuk meningkakan 

kapasitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelakunya, sehingga dapat 

mengendalikan perubahan lingkungan fisik DAS yang cenderung semakin 

menurun kualitasnya (Kartodihardjo et al.  2004). 

Pengelolaan DAS adalah kegiatan pengelolaan terhadap komponen 

penyusun DAS dan interaksi antar komponen di dalam DAS  sehingga 

menghasilkan fungsi DAS menjadi lebih terjamin.  Tujuan dari pengelolaan DAS 

adalah (1) menjamin pemanfaatan sumberdaya alam skala DAS berkelanjutan,     

(2) memelihara keseimbangan ekologis sebagai sistem penyangga kegidupan,       

(3) menjamin kuantitas dan kualitas air sepanjang tahun, (4) pengendalian air 

permukaan dan banjir, dan (5) pengendalian erosi tanah dan proses degradasi 

lahan lainnya Program pengelolaan DAS dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktivitas lahan di suatu DAS, sebaiknya tidak mengabaikan perlunya 

penerapan praktek pengelolaan DAS yang berwawasan lingkungan (Asdak 2007).   

Pengelolaan DAS mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan menciptakan stabilitas di dalam lingkungan DAS secara 

berkelanjutan.  Tujuan ini dapat dicapai melalui pencapaian tiga sasaran pokok 

yaitu (1) tercapainya distribusi air yang baik, (2) meningkatnya pemanfaatan 

sumberdaya alam oleh masyarakat dan pemerintah melalui peningkatan 

produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air; dan  

(3) meningkatnya peranserta masyarakat pengguna lahan sebagai pembina 

sumberdaya alam (Suhara 1991). 

Menurut Departemen Kehutanan (2001), tujuan akhir dari pengelolaan 

DAS adalah terwujudnya kondisi yang optimal dari sumberdaya tanah, air dan 

vegetasi. Dengan demikian kegiatan pengelolaan DAS meliputi empat upaya 

pokok yaitu (1) Pengelolaan lahan melalui usaha konservasi tanah dalam arti luas, 

(2) Pengelolaan air melalui pengembangan sumberdaya air, (3) Pengelolaan 

vegetasi, khususnya pengelolaan hutan yang memilikifungsi perlindungan 

terhadap tanah dan air, (4) Pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia dalam 

penggunaan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga ikut berperan-serta pada 

upaya pengelolaan DAS. 
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Pengelolaan DAS merupakan pengelolaan sumberdaya alam dan 

sumberdaya buatan (natural and man made capital) yang terdapat di dalam DAS. 

Dalam prakteknya pengelolaan kedua sumberdaya tersebut dikelompokkan ke 

dalam sektor-sektor pengelolaan / pembangunan.  Sektor yang terkait dengan 

tanah dan batuan penyusunnya serta vegetasi di atasnya yaitu pertambangan, 

pertanian, perkebunan, kehutanan; sektor yang terkait dengan badan air dan 

sumberdaya buatan yaitu energi, transportasi, prasarana, permukiman dan lain-

lain.  Pengelolaan sektoral tersebut melibatkan instansi pemerintah, provinsi 

maupun kabupaten/kota, perusahaan masyarakat sebagai individu, maupun 

kelompok  Multisumberdaya yang dikelola oleh lembaga sektoral pemerintahan, 

dan non pemerintah menjadikan pengelolaan DAS bersifat multisektoral dan multi 

pemangku kepentingan.  Kondisi demikian menjadi tujuan pengelolaan terpadu 

lintas sektor dan lintas kepentingan yaitu a) kelestarian fungsi produksi, b) 

kelestarian fungsi lingkungan, dan c) kelestarian sosial ekonomi.  Dengan 

demikian maka seluruh program dan kegiatan masing-masing komponen 

pengelola harus bersinergi ke arah tercapainya tujuan pengelolaan tersebut (Putro 

et al. 2003). 

Pengembangan DAS merupakan rangkaian upaya yang dilakukan manusia 

untuk memanfaatkan sumberdaya alami DAS guna memenuhi kebutuhan hidup 

dan meningkatkan taraf hidup manusia secara lestari.  Karena DAS dianggap 

sebagai suatu ekosistem, maka dalam pengembangannya, DAS harus 

diperlakukan sebagai suatu ekosistem.  Untuk mewujudkan tujuan pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia dan meningkatkan taraf hidup  tersebut maka dapat 

dicapai melalui 4 sasaran yaitu (1) memberikan produktivitas lahan yang tinggi, 

(2) mampu menjamin fungsi kelestarian DAS yaitu mampu menjamin 

produktivitas lahan yang tinggi, erosi/sedimentasi yang rendah, dan fungsi DAS 

sebagai penyimpan  air dapat memberikan ”water yield”  yang cukup tinggi dan 

merata sepanjang tahun, (3) mampu menjaga kelenturan DAS terhadap goncangan 

yang terjadi (resilient), dan (4) mampu menjaga pemerataan pendapatan petani 

(Sinukaban 2007). 
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Untuk menjamin agar fungsi DAS sebagai sistem penyangga kehidupan 

dapat berjalan dengan baik maka pemerintah telah berupaya mempertahankan 

kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan pada setiap DAS, dan atau 

pulau minimal 30% dengan sebaran proporsional.  Tujuan kebijakan pemerintah 

ini adalah untuk menjamin optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan 

manfaat ekonomi bagi masyarakat (Anonim 1999a). 

 
2.6 Kinerja Pengelolaan DAS 

Pembangunan DAS dan pengelolaan DAS seringkali digunakan 

secara bergantian.  Pembangunan watershed mengarah kepada program 

intervensi teknis (yang meliputi penanaman pohon, pembangunan 

checkdam, sumur resapan, dan sebagainya) untuk meningkatkan 

produktivitas sumberdaya tertentu dan mengupayakan agar sumberdaya air 

menjadi terkendali. Pengelolaan watershed menunjuk kepada pengaturan 

hubungan hidrologi di dalam DAS, yang mencakup perlindungan terhadap 

sumberdaya dari degradasi daripada membuat investasi fisik dalam 

produktivitasnya.  Intervensi teknis merupakan upaya yang sia-sia (tidak 

akan berhasil/fruitless) tanpa adanya pengelolaan yang terprogram secara 

berkesinambungan. Watershed governance merujuk kepada pengaturan 

institusi (institutional arrangement) untuk mengarahkan perilaku 

masyarakat dalam pengelolaan DAS.  Orientasi pengelolaan DAS 

mempunyai tujuan yang berbeda tergantung kepada permasalahan 

pengelolaan sumberdaya alam yang diharapkan dari suatu wilayah.  Di 

Amerika Serikat, pengelolaan DAS umumnya diarahkan untuk melindungi 

kualitas air, sedangkan di beberapa wilayah lainnya untuk mengendalikan 

banjir.  Di wilayah perbukitan, di daerah semi-arid India, fokus pengelolaan 

DAS diarahkan untuk pemanenan air, atau membuat perangkap air limpasan 

(run-off) selama musim hujan dan kemudian dipergunakan sebagai sumber 

air pada saat kekeringan.  Di wilayah yang lebih datar dengan peluang yang 

lebih kecil untuk memanen air, dikosentrasikan untuk pengaturan 

kelembaban tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian (Kerr 2007).   
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Kinerja pengelolaan DAS dalam kajian ini adalah meliputi  

pembangunan watershed dan pengelolaan watershed.  Pembangunan 

watershed yang mengarah kepada program intervensi teknis (penanaman 

pohon, pembangunan checkdam, sumur resapan, dan sebagainya) untuk 

meningkatkan produktivitas sumberdaya tertentu dan mengupayakan agar 

sumberdaya air menjadi terkendali  maupun pengelolaan watershed 

menunjuk kepada pengaturan hubungan hidrologi di dalam watershed, yang 

mencakup perlindungan sumberdaya dari degradasi daripada membuat 

investasi fisik dalam produktivitasnya.  Intervensi teknis ditujukan untuk 

meningkatkan infiltrasi, perkolasi, kesuburan lahan, praktek konservasi 

tanah dan air, mengurangi tingkat air larian permukaan (run-off), 

mengurangi tingkat erosi dan bahan terlarut lainnya yang dibawa oleh aliran 

air permukaan ke badan air maupun sungai. Bilamana hal ini dapat 

dilaksanakan maka akan berguna untuk menyimpan air pada musim hujan 

dan sangat berguna bagi pemanenan air pada musim kemarau sehingga debit 

air sungai tidak mengalami fluktuasi yang tinggi, kualitas air semakin dapat 

dijaga dengan baik, dan sumberdaya lahan dapat dijaga tingkat 

kesuburannya. Pada akhirnya, fungsi DAS dalam penyediaan komoditas 

berupa barang dan jasa bagi kehidupan dapat disediakan dengan baik, dan 

DAS sebagai sumberdaya stock dapat dijaga  kelestariannya. 

Kinerja pengelolaan DAS adalah tercapainya pembangunan 

ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap 

masyarakat yang berada di dalam DAS dan tetap terjaganya kondisi fisik 

DAS secara baik sehingga menghasilkan fungsi berkelanjutan.  Kinerja fisik 

DAS dapat didekati dengan menggunakan beberapa kriteria (1) tingkat 

produktivitas yang tinggi, erosi/sedimentasi yang rendah dan fungsi DAS 

sebagai penyimpan air serta dapat memproduksi air (water yield) sepanjang 

tahun; (2) kemampuan menjaga pemerataan pendapatan masyarakat 

(equity); serta (3) tingkat kelenturan dalam mempertahankan dan 

mengembalikan kelestarian DAS terhadap perubahan yang terjadi 

(resiliensi).  DAS mempunyai daya dukung untuk mampu meningkatkan 
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produksi lahan secara optimal dengan tingkat erosi dan sedimentasi yang 

rendah, menghasilkan air dan kesejahteraan masyarakat serta mampu 

memulihkan kembali kepada keadaan semula apabila terjadi perubahan fisik 

di dalam DAS (Sinukaban 1994).   

Salah satu kinerja pengelolaan DAS adalah konservasi tanah dan air 

(KTA).  Konservasi tanah dalam arti luas adalah penempatan sebidang tanah pada 

cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan 

memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi 

kerusakan tanah.  Dalam arti yang sempit konservasi tanah adalah sebagai upaya 

untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak 

oleh erosi.  Sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah menentukan kemampuan 

tanah (soil capability) untuk suatu penggunaan tanah dan perlakuan yang 

diperlukan agar tanah tidak rusak dan tanah dapat digunakan secara berkelanjutan 

(sustainable). Sifat-sifat tanah tersebut menentukan kepekaan tanah terhadap 

erosi.  Upaya konservasi tanah ditujukan untuk (1) mencegah erosi, (2) 

memperbaiki tanah yang rusak, dan (3) memelihara serta meningkatkan 

produktivitas tanah agar tanah dapat digunakan secara berkelanjutan. Konservasi 

tanah berarti penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan tanah serta 

memberikan perlakuan sesuai dengan syarat yang diperlukan agar tanah tidak 

rusak dan dapat berfungsi  secara berkelanjutan.  Konservasi air pada prinsipnya 

adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien 

mungkin, dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir yang merusak dan 

terdapat cukup air pada waktu musim kemarau.  Konservasi tanah berhubungan 

sangat erat dengan konservasi air.  Setiap perlakuan yang diberikan pada sebidang 

tanah akan mempengaruhi tata air pada tempat itu dan tempat-tempat di hilirnya.  

Tindakan konservasi tanah juga merupakan tindakan konservasi air (Arsyad 

2006). Lebih lanjut Arsyad (2006) menjelaskan bahwa debit aliran sungai berubah 

menurut waktu yang dipengaruhi oleh terjadinya hujan.  Pada musim hujan, debit 

akan mencapai maksimum dan pada musim kemarau akan mencapai minimum.  

Rasio debit maksimum (Qmax) terhadap minimum (Qmin) menunjukkan keadaan 

DAS yang dilalui sungai tersebut. Semakin kecil Qmax/Qmin menunjukkan 
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semakin baik keadaan vegetasi dan tata guna lahan suatu DAS, dan semakin besar 

rasio tersebut menunjukkan semakin buruk keadaan vegetasi dan penggunaan 

lahannya.  Taloahu et al. (2001) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dari hutan 

dan kebun campuran menjadi tegalan dan alih fungsi dari berbagai penggunaan 

pertanian ke permukiman /perkotaan (infrastruktur) telah menurunkan 

kemampuan lahan untuk menahan air hujan dan aliran permukaan.    

Kriteria umum yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan 

pengelolaan DAS adalah dapat dicapainya pembangunan ekonomi dengan 

mempertahankan kepentingan sosial kemasyarakatan serta dengan tetap dapat 

dipertahankannya fungsi lingkungan hidup. Penataan institusi pengelolaan DAS 

dengan demikian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas 

masyarakat sebagai pelakunya, sehingga dapat mengendalikan perubahan 

lingkungan fisik DAS yang cenderung semakin menurun kualitasnya.  

Berdasarkan kriteria dan tujuan pengelolaan DAS tersebut, maka menurut 

Kartodihadjo et al. (2004), dapat disusun sejumlah indikator untuk menentukan 

ukuran-ukuran kinerja pengelolaan DAS sebagai berikut : 

1. Kinerja merupakan hasil adaptasi dan inovasi masyarakat terhadap institusi 
yang berlaku, baik formal maupun informal. Kualitas DAS yang diukur 
berdasarkan direct output / kondisi fisik bukan semata-mata hasil atau 
pengaruh dari teknik-teknik produksi yang diterapkan tetapi juga merupakan 
hasil / pengaruh dari peranan institusi secara keseluruhan. 

2.  Kualitas fisik DAS dapat dianggap sebagai bentuk indikator keluaran, yaitu 
keluaran langsung dari pelaksanaan proses produksi yang dilakukan 
masyarakat, sedangkan perilaku masyarakat dalam melaksanakan proses 
produksi ditentukan oleh sejumlah indikator proses yang terdiri dari 
kemampuan sumberdaya manusia, yang dicirikan oleh komposisi skilled 
labour, harga dan akses kegiatan ekonomi serta sumberdaya alam. 

3.   Produktivitas masyarakat yang tinggi dapat dipertahankan berkelanjutan jika  

alokasi sumberdaya alam dilaksanakan secara adil dan institusi lokal (social 

capital) dapat dipertahankan dan tumbuh seiring dengan pelaksanaan program 

pembangunan.  Alokasi sumberdaya alam dan social capital merupakan syarat 
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cukup (sufficient condition) untuk mencapai sustainability, dan unsur lainnya 

program pembangunan dianggap sebagai syarat perlu (necessary condition). 

4.   Kajian institusi dapat dilakukan sampai tahap penetapan bentuk koordinasi 

antar instansi, dengan tujuan mendapatkan institusi yang efektif dan efisien. 

Efektif berarti program pembangunan dapat diselenggarakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  Efisien berarti pelaksanaannya tidak menimbulkan 

biaya transaksi tinggi (high transaction cost). 

Pengukuran terhadap komponen, indikator, peubah dan ukuran untuk evaluasi 

kinerja pengelolaan DAS disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2   Peubah penentu dalam penetapan kinerja pengelolaan DAS 
 

Komponen Indikator Peubah Ukuran 
 
 
 

Sumberdaya Alam 

Lahan 1. Penutupan lahan (landcover) 
2. Erosi 
3. Lahan Kritis 

Kuantitatif 
Kuantitatif 
Kuantitatif 

Hidrologi 4. Sedimentasi 
5. IPA 
6. Koefisien keragaman 
7. Kualitas air 

Kuantitatif 
Kuantitatif 
Kuantitatif 
Kuantitatif 

 
 

Sumberdaya 
Manusia 

Kapabilitas 8.  Komposisi umur 
9.  Pendidikan 
10. Komposisi penduduk miskin 

% 
Skor 

% 
Tekanan 
penduduk 

11. Komposisi pengunaan lahan 
12. Laju pertumbuhan 
13. Luas lahan petani 

% 
% 
% 

 
Sumberdaya Buatan 

Manusia atau 
Aksesibilitas 

Fisik 14. Pasar / harga 
15. Jalan / jembatan 
16. Angkutan 

Skor 
Skor 
Skor 

Non Fisik 17. Modal 
18. Informasi 

Skor 
Skor 

 
 

Institusi 

Lokal 19. Hukum adat 
20. Organisasi informasi 
21. Partisipasi 

Skor 
Skor 
Skor 

Kepastian 
penggunaan 
sumberdaya 

22. Hak kepemilikan 
23. Kemandirian mengelola. 

Skor 
Skor 

Sumber : Kartodihardjo et al. 2004 

Catatan :  

IPA (Indeks Penggunaan Air) = 
Persediaan
Kebutuhan

;  nilai IPA makin kecil DAS makin baik. 
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2.7 Insentif Pengelolaan DAS 

Insentif adalah sesuatu yang memberi motivasi atau mendorong 

seseorang atau masyarakat untuk bertindak.  Insentif merupakan salah satu 

alat (tools) untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program konservasi lahan guna meningkatkan kualitas DAS.  Berbeda 

dengan insentif, subsidi adalah pembayaran atau suatu layanan untuk 

mengurangi biaya atau untuk meningkatkan pendapatan dari suatu aktivitas 

(Kerr 1994).  Insentif diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi 

masyarakat. 

Insentif dapat digolongkan ke dalam dua macam yaitu insentif 

langsung dan tidak langsung (Laman dalam Sanders et al. 1999) : 

1. Insentif langsung yaitu penyediaan pembayaran tunai dalam bentuk 

upah, hadiah (grants), subsidi dan pinjaman, atau dalam bentuk provisi 

bantuan makanan, implementasi pertanian, peternakan, pohon, benih dan 

kombinasi diantara dua bentuk tersebut. 

2. Insentif tidak langsung yaitu dalam bentuk fiskal atau melalui 

pengaturan perundangan misalnya insentif pajak, jaminan input dan 

harga input dan pengaturan kepemilikan lahan.  Insentif-insentif tidak 

langsung seperti jaminan layanan, bantuan teknik, penggunaan peralatan 

pertanian, pemasaran, penyimpanan (storage), pendidikan, dan 

pelatihan.  Insenttif ini juga mencakup layanan sosial, organisasi 

kemasyarakatan, dan desentralisasi dalam pengambian keputusan. 

Kinerja pengelolaan DAS dapat didorong oleh adanya insentif yang 

dapat meningkatkan interaksi antar komponen di dalam DAS. Insentif 

merupakan syarat kecukupan (sufficient conditions) atas berlangsungnya 

upaya pengelolaan DAS melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.   

Pendekatan konservasi tanah untuk meningkatkan kualitas DAS sulit  

dilaksanakan karena dua hal (Sanders & Cahill  1999), yaitu  : 

1. Degradasi lahan hanya merupakan gejala yang disebabkan oleh 

penyebab lainnya sebagai bentuk memburuknya pengelolaan lahan dan 
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akibat kesalahan penggunaan karena tekanan ekonomi, sosial, politik, 

aturan legal atau tekanan lainnya; 

2. Solusi yang ditawarkan seringkali tidak menarik bagi pengguna lahan 

yang membuat pengguna lahan sebagai kegiatan tambahan karena tidak 

merupakan solusi jangka pendek dalam meningkatkan produksi, 

meningkatkan pendapatannya atau mengurangi resiko bertani.  

Dalam beberapa kasus insentif dalam konservasi tanah dan air, 

insentif   hanya mempunyai dampak yang kecil dalam jangka panjang. Hal 

ini ditunjukkan dalam beberapa contoh dari pengguna lahan cenderung 

menghasilkan insentif jangka pendek dan kemudian dengan cepat berubah 

kembali kepada cara dengan insentif yang diperoleh.  Kasus di Ethiopia 

selama 1970-1980an dengan program makanan untuk bekerja (food for work 

program).  Dalam kasus ini makanan dibagikan kepada masyarakat sebagai 

pembayaran melakukan pengendalian erosi dengan bangunan tanah dan 

bangunan batu penahan erosi serta penanaman pohon.  Hasil evaluasi 

beberapa tahun  kemudian ditemukan bahwa petani hanya tertarik dengan 

menerima makanan tetapi tidak tertarik untuk upaya pengendalian erosi 

yang telah dibangun.  Bangunan penahan dari tanah dan guludan dari batu 

juga dibiarkan hancur atau menjadi rusak dan petani mau membangun 

kembali jika ada biaya untuk membangunnya kembali.  Demikian halnya, 

pohon hasil penanaman sebagai bentuk tanaman pelindung erosi dipotong 

dan dibuang (Sanders & Cahill 1999).  

Konservasi tanah dan air dapat menghasilkan keuntungan bagi 

penggarap lahan tetapi juga bagi masyarakat secara umum.  Namun 

demikian, penggarap lahan harus melakukan upaya konservasi ini.  Tanpa 

adanya insentif dari masyarakat, penggarap lahan sebagaimana biasanya 

hanya memberikan investasi konservasi tanah sekadarnya atau kurangnya 

motivasi untuk melakukannya. Hal demikian dapat mengurangi 

kemanfaatan secara bersama. Beberapa insentif tetap terus diperlukan untuk 

terus memelihara kemanfaatan sosial yang dapat dihasilkan (Huszar 1999). 
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Sumberdaya hutan dan pohon memberikan manfaat lingkungan 

yang penting, dimana konservasi tanah dan air (KTA) dapat dihasilkan.   

Upaya KTA seharusnya diberikan perhatian yang lebih bak oleh pengambil 

kebijakan maupun pihak perencana kebijakan dan seharusnya tidak 

dikaburkan dengan disinsentif. Carter et al. dalam Malla (1999), beberapa 

studi melaporkan bahwa terjadi peningkatan penutupan lahan (land cover) 

pada lahan milik di Kabhre India. Pepohonan tumbuh dan terlihat sebagai 

aktifitas ekonomi dan menguntungkan.   Hal ini memacu para petani untuk 

menanam pohon lebih banyak di atas lahan miliknya.  Banyak pepohonan di 

atas lahan milik yang dihasilkannya tumbuh dan dilindungi oleh masyarakat 

petani.  Jenis-jenis pohon yang ditanam bervariasi, membuktikan bahwa 

suatu wilayah yang ditanami dengan pepohonan sangat dipengaruhi oleh 

pasar, masyarakat cenderung berfokus pada jenis pohon bernilai komersial. 

Di wilayah yang jauh dari perkotaan, kegiatan tanam menanam pohon ini 

dapat mendukung upaya pemeliharaan hewan peliharaan.  Penanaman 

pohon di atas lahan milik juga sangat berarti bagi petani dalam penyediaan 

kayu bakar dan makanan ternak. Peningkatan kontribusi hasil kayu dari 

lahan milik telah meningkatkan hasil hutan dan mampu menurunkan 

tekanan terhadap lahan milik umum (common lands). Walaupun demikian, 

petani dengan luas kepemilikan lahan yang sempit tidak mampu mengambil 

manfaat dari penanaman pohon di atas lahan miliknya sebagaimana pemilik 

lahan yang luas (Malla 1999).   

Bentuk utama insentif dan insentif konservasi tanah  digunakan 

sepanjang waktu di negara bagian New South Wales Australia sejak tahun 

1930-an. Insentif telah disediakan melalui bantuan keuangan, perluasan 

skala, plot demonstrasi, dan skema gorup, proyek DAS, mendukung NGO 

group peduli perawatan lahan, dan untuk konservasi melalui penanaman 

vegetasi secara alami sebaga bagian dalam sistem manajemen kepemilikan.   

Insentif telah meningkatkan adopsi upaya praktek manajemen, penggunaan 

lahan dan tingkat rehabilitasi lahan (Hannam 1999). 
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Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS 

melalui aksi konservasi tanah dan air, akan muncul jika didorong oleh 

beberapa kondisi yang kondusif (Ife & Tesoriero 2008) yaitu : 

1. Masyarakat akan berpartisipasi jika mereka merasa bahwa isu atau 

aktivitas tersebut penting bagi mereka.  Cara ini akan efektif jika 

masyarakat lokal sendiri yang menciptakan isu atau aksi, dan telah 

menominasi kepentingannya, bukan berasal dari luar yang memberitahu 

mereka apa yang harus dilakukan. 

2. Masyarakat merasa bahwa mereka akan membuat perubahan. Tindakan  

partisipasi akan dilakukan jika diyakini bahwa partisipasi akan 

menghasilkan perubahan yang berarti bagi masyarakat lokal. 

3. Adanya pengakuan dan penghargaan atas berbagai bentuk partisipasi. 

Partisipasi masyarakt akan muncul jika adanya penghargaan atas 

partisipasi dengan berbagai keragaman keterampilan, bakat dan minat. 

4. Orang harus dimungkinkan untuk berpartisipasi dan didukung dalam 

partisipasinya. Penyediaan bantuan dalam mengatasi kendala yang 

dihadapi partisipan harus diperhitungkan untuk dipenuhi. Karena 

kegagalan menangani kendala ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak 

dapat berpartisipasi, meskipun mereka sangat ingin berpartisipasi.  

5. Struktur dan proses partisipasi (pertemuan/aksi) tidak boleh menjauhkan 

bagi sebagian anggota masyarakat.  Prosedur-prosedur pertemuan 

tradisional, dan teknik pembuatan keputusan sering bersifat 

mengucilkan bagi banyak pihak, khususnya bagi beberapa pihak yang 

tidak bisa berfikir cepat, kurang percaya diri, atau tidak memiliki 

kemahiran berbicara. Oleh karena itu diperlukan metoda-metoda yang 

partisipastif dan didukung oleh kemampuan berkomunikasi yang baik. 

Konversi lahan dari hutan rakyat menjadi pemukiman, tegalan, 

ladang atau sawah di DAS Ciliwung Hulu secara ekonomi lebih 

menguntungkan karena mampu meningkatkan nilai lahan.  Nilai ekonomi 

lahan hutan rakyat  masih dapat ditingkatkan karena sebagian besar kondisi 

hutan rakyat tidak dikelola secara optimal.  Dengan demikian maka upaya 
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konservasi lahan DAS Ciliwung Hulu tidak bisa dengan mengandalkan pada 

inisiatif masyarakat atau pemerintah daerah (pemda) setempat karena pada 

era otonomi daerah pertimbangan ekonomi untuk meningkakan pendapatan 

asli daerah (PAD) merupakan prioritas pemda.  Nilai ekonomi lahan dari 

hutan rakyat di DAS dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas 

hutan melalui bantuan bibit unggul, penyuluhan dan bimbingan teknis 

silvikultur (Pramono 2010).  

Hasil penelitian Pramono & Aminah  (2010) bahwa dua faktor yang 

berpengaruh positif terhadap keberadaan tegakan hutan rakyat yaitu 

pekerjaan utama non-tani masyarakat lokal dan kemiringan lahan. 

Masyarakat dengan matapencaharian non-tani berpengaruh positif terhadap 

keputusan pengelolaan lahan dalam bentuk agroforestry.  Faktor kedua 

adalah kemiringan lahan berupa lereng bukit dan tepi sungai yang curam 

kurang potensial untuk kegiatan budidaya tanaman pertanian.  Hutan rakyat 

bukan merupakan pilihan penggunaan lahan yang menaik bagi masyarakat 

DAS Ciliwung Hulu, sedangkan budidaya sayuran merupakan pilihan yang 

paling menarik bagi masyarakat.  Dalam rangka mengembangkan hutan 

rakyat di wilayah tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi yang 

berbasis pada komoditi kehutanan atau sektor-sektor unggulan, ramah 

lingkungan, memberikan multiplier effect terhadap peningkatan pendapatan 

dan memperluas alternatif matapencaharian tambahan lainnya bagi 

masyarakat setempat. 

2.8 Institusi (Kelembagaan) 

Institusi atau disebut dengan kelembagaan merupakan unsur yang sangat 

penting dalam melakukan pembangunan.  Kegiatan pembangunan sangat terkait 

dengan pengalokasian sumberdaya yang berada di dalam suatu DAS karena 

masing-masing pihak akan melakukan interaksi dan transaksi untuk memperoleh 

tujuan bersama yaitu memperoleh manfaat optimal secara bersama. Transaksi dan 

interaksi antar pelaku dalam pemanfaatan sumberdaya alam telah diatur dan 

disepakati antar pihak yang berkepentingan.   
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Institusi (kelembagaan) merupakan aturan di dalam suatu kelompok 

masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk 

membantu mereka dengan harapan setiap orang atau organisasi mencapai tujuan 

bersama yang diinginkan (Ruttan & Hayami 1984).  Hal demikian sesuai dengan 

pendapat Ostrom (1985) bahwa institusi adalah sebagai aturan dan rambu-rambu 

sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota untuk mengatur hubungan yang 

saling mengikat dan tergantung satu sama lain.  Secara substansial institusi 

(kelembagaan) dapat berupa organisasi atau wadah (players of game) dan 

aturan main (rules of game) yang mengatur kelangsungan organisasi 

maupun kerjasama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama yang 

diinginkan (Ostrom dalam Kartodihardjo & Jhamtani  2006).    

Sistem institusi merupakan suatu sistem yang kompleks, rumit, 

abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan 

yang tidak terlepas dari lingkungan.  Institusi mempunyai peran yang sangat 

penting dalam memecahkan masalah-masalah nyata dalam pembangunan.  

Institusi merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol 

interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi melalui 

inovasi dalam hal hak kepemilikan (property rights), aturan representasi 

(rule of representation), dan batas yurisdiksi (jurisdiction boundary) yang 

merupakan ciri dari institusi (Kartodihardjo  2008). 

Kelembagaan sosial pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau  

tata laku, yang berfungsi  untuk (Doorn dan Lammers  dalam Tonny  2003) : 

1. Memberi pedoman berperilaku pada individu / masyarakat; bagaimana 

bertingkah laku, atau bersikap di dalam kehidupan bermasyarakat; 

2. Menjaga keutuhan; dengan adanya pedoman yang diterima bersama maka 

kesatuan dalam masyarakat dapat dipelihara; 

3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial 

(social control) artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku 

anggotanya; 

4. Memenuhi kebutuhan pokok manusia / masyarakat. 
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Berkenaan dengan perangkat norma atau tata laku, maka Tonny (2003) 

mengelompokkan tingkatan norma yang didasarkan atas sanksi moral dan sanksi 

masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan.  Sanksi moral merujuk kepada 

”tingkatan perasaan bersalah” dari pelaku (individu atau kelompok) atas 

pelanggaran yang dilakukannya atas tingkatan norma tertentu.  Sanksi masyarakat 

merujuk kepada ”hukuman” yang diberikan oleh masyarakat yang mendukung 

suatu kelembagaan sosial tertentu terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran 

atas tingkatan norma tertentu.  Terdapat empat tingkatan norma, mulai dari yang 

terlemah sanksinya sampai dengan yang terkuat sanksinya, yaitu : 

1.  Cara (usage), perilaku yang lebih menonjol pada hubungan antarindividu 

dalam masyarakat. Satu penyimpangan terhadapnya, secara moral dirasakan 

sebagai sesuatu yang tidak pantas oleh pelakunya.  Penyimpangan oleh 

masyarakatanya dinilai sebagai perbuatan yang dianggap janggal / tidak lazim. 

2. Kebiasaan (folkways), mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar 

daripada cara.  Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang, dan 

diterima oleh masyarakat. Bagi pihak yang melanggar, secara moral akan 

merasa malu, dan akan dicela oleh masyarakat di sekitarnya. 

3. Tata kelakuan (mores), merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara 

berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur.  Tata kelakuan satu 

di pihak memaksakan suatu perbuatan, dan di lain pihak merupakan suatu 

larangan.  Tata kelakuan penting karena (a) Memberikan batas-batas pada 

individu-individu di dalam masyarakat, (b) Mengidentifikasi individu dengan 

kelompoknya, dan (c) Menjaga solidaritas antar anggota masyarakatnya. 

Orang melanggar tata norma tata kelakuan, secara moral akan merasa 

bersalah, dan pelanggar akan dihukum oleh masyarakat di sekitarnya. 

4.  Adat (customs), merupakan tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya 

dengan pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, secara moral, 

pelanggar merasa berdosa. Masyarakat mengeluarkan pelaku dari 

komunitasnya atau sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. 

Tingkatan norma dan sanksi bagi pelanggar disajikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3  Tingkatan norma berdasarkan sanksi atas pelanggarnya (Tonny 2003) 

 
No. 

 
Tingkatan norma 

Sanksi bagi pelanggar 
Moral   Masyarakat 

1 Cara (usage) Tidak pantas Dianggap janggal 
2 Kebiasaan (folkways) Malu Dicela 
3 Tata kelakuan (mores) Mersalah Dihukum 
4 Adat (customs) Berdosa Dikeluarkan 

 

Tingkah laku di dalam suatu kelompok masyarakat perlu diatur secara 

bersama sehingga perilaku anggota kelompok dapat dibatasi dan diarahkan untuk 

dapat mencapai tujuan bersama.  Menurut Goldsmith & Brinkerhoff (1990), 

institusi (kelembagaan) adalah aturan atau prosedur yang menentukan bagaimana 

masyarakat di dalam organisasi bertindak, dan bagaimana peran organisasi untuk 

mewujudkan tujuannya guna memperoleh status atau legitimasi tertentu.  North 

(1990) mendefinisikan institusi (kelembagaan) sebagai aturan main bagi anggota 

suatu kelompok sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan 

politik.  Institusi adalah rule of the game dalam masyarakat, atau secara lebih 

formal merupakan aturan yang membatasi dan membentuk interaksi manusia. 

Institusi mengatur perilaku masyarakat. Aturan main dalam bentuk aturan formal 

maupun kode etik informal dan telah mendapatkan kesepakatan bersama.  Hal 

yang membedakan institusi dengan organisasi adalah institusi merupakan aturan 

main sedangkan organisasi adalah pemainnya.  

Institusi sangat berperan dalam menentukan perilaku anggota dan sasaran 

yang diinginkan oleh anggota organisasi, yaitu : 

1.  Menentukan kesempatan-kesempatan ekonomi individu dan hasil akhir 

interaksi antar individu/organisasi thd kinerja ekonomi dan pengelolaan SD 

agar tidak saling merugikan melalui aksi bersama (collective action). 

2. Mengatur interdependensi antar manusia terhadap sesuatu, kondisi atau situasi 

melalui inovasi hak pemilikan (property rights), batas jurisdiksi (jurisdiction 

boundary) dan aturan representasi (rules of representation). 

3. Institusi selalu disertai sanksi-sanksi (formal – informal) yang disepakati dan 

penegakannya. Institusi tanpa adanya sanksi maka tidak efektif untuk 
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mencapai kinerja yang diinginkan.  Institusi tanpa ada sanksi maka tidak akan 

ada gunanya.  Institution without sanctions are useless (Kasper & Streit 1998).  

Sedangkan  Williamson dalam Rustiadi et al. (2009) lebih menekankan 

pada tujuan penataan institusi yang merupakan suatu penataan hubungan antara 

unit-unit ekonomi untuk mengatur antar unit-unit ekonomi apakah dapat 

bekerjasama atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini maka organisasi merupakan 

aktor atau pelaku ekonomi yang diikat dalam suatu bentuk kontrak atau transaksi 

dan tujuan utama kontrak adalah untuk mengurangi besaran biaya transaksi.  

Anwar dalam Rustiadi et al. (2009) bahwa selama ini sering terjadi 

kesalahpahaman bahwa institusi (kelembagaan) diartikan identik atau dicampur-

adukkan dengan sistem organisasi.  Dalam konsep ekonomi kelembagaan 

(institusional economic), maka organisasi merupakan suatu bagian (unit) 

pengambil keputusan yang di dalamnya diatur oleh sistem kelembagaan atau 

aturan main (behaviour rule). Aturan main mencakup kisaran yang luas dari 

bentuk yang berupa konstitusi dari suatu negara, sampai kepada kesepakatan 

antara dua pihak (individu) tentang suatu pembagian manfaat dan beban (biaya) 

yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak guna mencapai tujuan tertentu. 

Oleh karena itu unsur-unsur kelembagaan  yang mengatur transaksi pertukaran 

manfaat-biaya antar pihak menjadi sangat penting.  Kartodiharjo et al. (2004) 

menyebutkan bahwa informasi tentang peran setiap aktivitas institusi tersebut 

sangat penting terutama untuk menghubungkan dengan struktur insentif. Karena 

setiap pembuatan konsensus atau kesepakatan juga diperlukan banyak informasi. 

Biaya manajemen stakeholder mencakup biaya koordinasi, sosialisasi, pertemuan, 

monitoring dan lain sebagainya.  Sedangkan Rustiadi et al. (2009), 

mendefinisikan  kelembagaan (institution) sebagai sekumpulan aturan main (rules 

of the game) dan organisasi yang berperan penting dalam mengatur penggunaan / 

alokasi sumberdaya secara efisien, merata, dan berkelanjutan. Indikator  

keberlanjutan  dari   aspek   kelembagaan   ini   meliput i   (1) perkembangan 

peraturan, perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan,        (2) ada tidaknya 

serta perkembangan lembaga-lembaga (organisasi) masyarakat baik formal 

maupun formal sosial, maupun lembaga pemerintahan. 
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Dari berbagai definisi tersebut maka dapat didefinisikan bahwa 

kelembagaan adalah aturan main yang mengatur anggota-anggota di dalam suatu 

organisasi dalam melakukan koordinasi dan bekerjasama guna mencapai tujuan 

yang diinginkan bersama yaitu pengelolaan sumberdaya secara efektif, efisien, 

berkeadilan dan berkelanjutan.  Aturan organisasi meliputi aturan formal dan non 

formal dan telah disepakati untuk dipatuhi dan dilaksanakan bersama. Aturan 

main ini mengatur perilaku untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak 

melakukan sesuatu sehingga menjadi pegangan bersama.  Kelembagaan memiliki 

organisasi yang didukung oleh sumberdaya manusia yang mampu dan 

berpengetahuan sehingga mampu merumuskan permasalahan bersama, membuat 

alternatif pemecahan masalah, serta mampu menjalankan aksi secara bersama 

sesuai dengan peran dan keahliannya masing-masing sehingga tujuan organisasi 

secara dapat dicapai.  

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, maka kelembagaan adalah 

aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, dan sebagainya dalam  

mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi  

(North 1990, Rodgers 1994).  Sedangkan menurut Kasper & Streit (1998), 

kelembagaan adalah aturan main yang mengatur hubungan antar manusia untuk 

menghambat munculnya perilaku oportunistik dan saling merugikan, sehingga 

perilaku manusia dalam memaksimumkan kesejahteraan individualnya lebih dapat 

diprediksi (Kasper & Streit 1998).  Jenis kelembagaan ini adalah (1) Internal 

institutions (kebiasaan, norma, dan bentuk lainnya), dan (2) External institution 

(hukum / kebijakan formal). 

Unsur-Unsur Institusi.  Unsur-unsur dan aspek institusi antara lain 

meliputi (1) institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial 

masyarakat, (2) norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan 

diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai 

tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur, (3) peraturan 

dan penegakan aturan / hukum, (4) aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi 

koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban 

anggota, (5) kode etik, (6) kontrak,  (7) pasar, (8) hak kepemilikan (property 
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rights atau tenureship),  (9) organisasi, (10) insentif untuk menghasilkan tingkah 

laku yang diinginkan. (Djogo et al.  2003). 

Property right regimes (PRR) terdiri dari hak kepemilikan (property 

right), the bundle of entitlements regarding resource use, dan aturan kepemilikan 

(property rules), dimana dengan aturan tersebut seperangkat hak ditegaskan. PRR  

merupakan syarat keperluan (necessary condition) bukannya syarat kecukupan 

(sufficient conditions) untuk keberlanjutan sumberdaya.  PRR terdiri dari 2 (dua) 

unsur yaitu (1) hak kepemilikan (property right) yang menjelaskan  seperangkat 

hak kepemilikan dan kewajiban dalam penggunaan sumberdaya tertentu, dan (2) 

aturan kepemilikan (property rules) yang menjelasan hak dan kewajiban untuk 

ditegakkan (Bromley  1991).   

PRR dibedakan oleh asal kepemilikan (ownership), hak dan kewajiban, 

aturan penggunaan, dan lokus pengendalian hak.  Terdapat 4 (empat) bentuk PRR  

yaitu kepemilikan privat (private property), kepemilikan umum (common 

property), kepemilikan negara (state property),  dan akses terbuka (open access). 

Kepemilikan privat dimiliki oleh individual, dijamin pengendalian haknya untuk 

memamasuki dan memanfaatkan dan mendapatkan pengakuan sosial atas haknya. 

Kepemilikan umum (common property) dimiliki oleh sekelompok masyarakat 

atau individu, da berhak mengeluarkan individu atau kelompok di luar 

anggotanya.  Kepemilikan negara (state property) dimilki oleh masyarakat di 

dalam wilayah politik secara bersama dan diberikan otoritas pengelolaannya 

kepada agen publik. Akses terbuka (open access) tidak ada penegasan 

kepemilikan   dan semua pihak dapat memasuki dan memanfaatkannya    (Hanna 

& Munasinghe  1995). 

Terdapat tiga komponen utama yang mencirikan suatu kelembagaan yaitu 

(1) property right, yaitu hak dan kewajiban yang didefinisikan dan diatur  oleh 

hukum, adat, dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota 

masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya; (2) batas yurisdiksi, 

menentukan  siapa dan apa yang tercakup dalam suatu kelembagaan; dan (3) 

aturan representasi,  yang menentukan siapa yang berhak berpartisipasi dalam 
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proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumberdaya yang 

dibicarakan (Rustiadi et al. 2009).   

Kelembagaan dapat dikatakan berfungsi atau tidaknya dapat dilihat dengan 

melakukan pengukuran atas kinerjanya melalui penilaian terhadap kinerja unsur-

unsur yang ada di dalam kelembagaan. Penilaian kelembagaan (institutional 

assessment) merupakan pendekatan komprehensif untuk menggambarkan 

kapasitas dan kinerja kelembagaan.  Pendekatannya dapat berupa pendeskripsian 

dari beragam faktor yang berperan dalam pengembangan kelembagaan, meliputi  

(Morgan & Taschereau 1996)  (1)  kekuatan dari faktor luar lingkungan 

(administrasi dan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang termasuk 

dalam analisis stakeholder);  (2) faktor  kelembagaan  (sejarah,  misi pengelolaan  

formal dan informal, dan pengkajian kinerja);   (3) keterkaitan antar lembaga. 

Sedangkan tujuan  diadakannya kelembagaan  yang didasarkan pada  kajian 

ekonomi kelembagaan diarahkan untuk (1)  menekan free riding, rent seeking & 

opportunistic behavior; (2) memfasilitasi koordinasi, termasuk pertukaran 

(exchange), dan (3) menekan biaya koordinasi sehubungan kelangkaan informasi. 

(Eggertson 1990) 

2.9   Koordinasi  Lintas Sektoral 

Koordinasi  merupakan alat untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah. 

Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan publik yang merupakan program aksi 

yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang terkait 

dengan permasalahan, perhatian dan memperoleh hasil tertentu (Friedrich 1963,  

Lowi 1964,  Anderson 1984, Pressman and Wildavski 1992 dalam Briassoulis 

2004). Suatu kebijakan tidak tunggal, diskrit, fenomena tanpa tubuh melainkan 

berupa rangkaian dari beberapa keputusan (Briassoulis 2004). 

Koordinasi lintas organisasi merupakan proses dimana dua atau lebih 

organisasi membuat atau menggunakan keputusan /aturan yang sudah ada yang 

telah dibentuk dan terkait dengan lingkungan tugas yang dihadapi bersama 

(Mulfrod and Rogers 1982 dalam Meijers and Stead 2004). Kebijakan koordinasi 
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sebagai sebuah konsep payung yang menaungi beberapa istilah yang merunjuk 

pembuatan kebijakan terintegrasi (integrated policy-making) sebagaimana policy 

consistency dan policy coherence. Pembuatan kebijakan terintegrasi merupakan 

sinonim dengan cooperation (kerjasama), coordination (koordinasi), cross cutting 

or coherent policy making (pembuatan kebijakan yang sesuai atau cross cutting), 

atau pemerintahan yang holistik (government holistic) (Meijers & Stead  2004).    

Koordinasi diperlukan dalam setiap aktivitas baik yang dilakukan oleh 
instansi pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat ataupun diantara 
stakeholders tersebut.  Hal ini dapat berlangsung dimana saja dan tergantung pada 
tujuan dari komunikasi melalui kolaborasi antar pihak yaitu untuk mencapai 
tujuan yang akan dicapai, apa yang dapat diharapkan dari koordinasi dengan pihak 
lain maupun tingkat resiko maupun implikasi sumberdaya yang harus ditanggung 
masing-masing pihak.  Bilamana koordinasi ini dapat dicapai maka tujan 
pelayanan yang dilakukan oleh negara yang profesional dapat diwujudkan. 

Koordinasi  mempunyai arti penting yaitu ditinjau dari konteks pelayanan    
(a state service), koordinasi adalah berbagi informasi, sumberdaya dan 
tanggungjawab untuk mencapai outcome atau hasil tertentu yang diharapkan 
secara bersama (SSC 2008). Koordinasi oleh agen pemerintah  dapat berarti  
memilih kontribusi yang dapat diberikan sesuai dengan kewenangan yang 
dimiliki, memberikan sebagian tanggung jawab (agencies coordinating an mean 
that they elect to share decision-making authority, proveided accountabilities are 
not modified). 

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh penanggung jawab 
sektoral diarahkan untuk mencapai sinergi program dan implementasi dalam 
pelaksanaan sehingga hasil yang tercapai lebih besar daripada hasil yang 
diperoleh secara masing-masing antar sektoral.  Hal ini sesuai dengan harapan 
State Service Commission of New Zealand Government (2008) bahwa tujuan dari 
pengembangan koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk 
mewujudkan hasil secara total setiap departemen (agency) yang lebih besar 
daripada penjumlahan hasil kinerja masing-masing departemen. 

Kegiatan koordinasi ini penting karena (1) permasalahan yang dihadapi ke 
depan semakin besar dan tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri; (2) dengan 
bersama-sama maka dapat mempersiapkan solusi yang paling baik terhadap 
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permasalahan yang dihadapi (pooling the best of our resources we provided better 
solutions), (3) koordinasi dapat mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi 
pemerintah dan memberikan pelayanan yang terbaik, (4) warga negara 
menghendaki adanya koordinasi terutama terkait dengan penanganan 
masyakarakat yang perlu diberikan perhatian secara khusus atau kelompok 
tertentu. 

Koordinasi juga dapat dipandang sebagai proses dan sebagai status.  
Koordinasi sebagai proses berarti bagaimana  kebijakan akan dilaksanakan.  
Secara umum koordinasi merupakan  pengorganisasian dan rekonsiliasi dari 
proses dan aktivitas yang berbeda, yang berlangsung secara terus menerus (secara 
simultan).  Koordinasi sebagai status, sektor-sektor perlu dikoordinaskan (co-
ordinated)  jika masing-masing kebijakan dan program menunjukkan tumpang 
tindih  yang minimum (dua inisiatif mengerjakan hal yang sama tanpa saling 
memperhatikan satu dengan yang lain, berjalan masing-masing tanpa integrasi 
antar program), minimum incoherence (inkoherensi /ketidaksesuaian yang 
minimum) (tujuan dan requirements yang berbeda), dan minimum dalam 
menyelesaikan permasalahan (tackle issues) (”policy gap” / perbedaan kebijakan).  
Koordinasi intersektoral dalam negara dapat dikoordinasikan secara bersama.  
Kebijakan dan program sektoral dapat dikoordinasikan dengan baik.  Beberapa 
keuntungan dengan implementasi koordinasi antar sektor ini yaitu (a) dapat 
mencapai tujuan secara bersama atau dengan tidak berjalan sendiri-sendiri,   (b) 
meningkatkan pencapaian dari hasil alternatif kebijakan yang akan dicapai secara 
keseluruhan untuk kesejahteraan yang terbaik, (c) membantu menghindari 
kehilangan kesejahteraan bersama karena kebijakan yang menguntungkan secara 
pribadi pelaku kebijakan, tetapi tidak menguntungkan secara bersama, (d) 
memperoleh legitimasi dan tingkat penerimaan (legitimacy and acceptance) 
terhadap kebijakan publik (Hogl  2002). 

Dalam studi kebijakan istilah koordinasi dapat dipergunakan dalam 

konteks yang berbeda, diantaranya  (Zingerli et al. 2004) : 

1. Coordination between business, the state and civil society. Koordinasi 

diantara pebisnis, negara dan masyarakat madani. Dalam banyak hal isu 

kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh pasar,  peraturan pemerintah dan 

norma masyarakat pada waktu tertentu. Dalam upaya megefektifkan 
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kebijakan, maka diperlukan koordinasi untuk memperoleh solusi dan 

mekanisme secara bersama diantara ketiga pelaku tersebut.   

2. Multilevel coordination.  Koordinasi antar level.  Permasalahan lingkungan 

seringkali melebihi batasan negara, kota, atau batasan pemerintahan lainnya. 

Kondisi ini sering memerlukan koordinasi antar pelaku dan diperlukan 

peraturan baik bersifat lintas lokal, pemerintah daerah, nasional, maupun 

dengan internasional.  

3. Intersectoral coordination.   Permasalahan lingkungan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai kebijakan sektoral pada waktu yang bersamaan.  Istilah lintas 

sektoral, intersektoral, atau interagency coordination merujuk pada kebutuhan 

akan proses sinkronisasi strategi, prosedur, dan pengukuran dari wilayah 

kebijakan yang berbeda. Pendekatan intrasektoral (antar sektor)  dalam arti 

integrasi kebijakan lingkungan dimana semua unsur dalam sebuah wilayah 

kebijakan tunggal (misalnya kebijakan pertanian) seharusnya melakukan 

perlindungan lingkungan secara komprehensif ke dalam penganggarannya. 

Zingerli et al. (2004)  mengelompokkan koordinasi kedalam koordinasi 

negatif dan koordinasi positif.  Koordinasi negatif (negative coordination) 

menunjukkan derajat kerjasama yang rendah dimana aktor tunggal hanya 

bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat dari aktivitasnya sendiri pada waktu 

tertentu.  Aktor melakukan reaksi secara negatif pada saat kebijakan yang 

diusulkan oleh aktor lain dapat memberikan konsekuensi pada penambahan biaya 

pada dirinya.  Koordinasi negatif (positive coordination) menunjukkan derajat 

kerjasama yang tinggi dan para aktor berusaha untuk mengoptimalkan manfaat 

dari sejumlah aktivitas. Aktor berusaha mengevaluasi pilihan dan komitmen dari 

banyak aktor yang ada dan pilihan apa yang paling optimal dalam perspektif 

jangka panjang.  Keputusan aktor tidak hanya atas kejadian tunggal tetapi siap 

menerima resiko dengan harapan adanya peluang kompensasi dalam interaksi di 

masa depan.  
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2.10 Dampak Perubahan Penutupan Lahan terhadap Perubahan Iklim 

Stabilitas suhu bumi ditentukan oleh keseimbangan antara energi 

yang datang dari matahari dalam bentuk radiasi tampak dan energi yang 

diemisikan dari permukaan bumi ke luar angkasa dalam bentuk inframerah 

tidak tampak.  Energi yang datang dari matahari melewati atmosfer tanpa 

mengalami perubahan yang berarti dan kemudian memanasi permukaan  

bumi bagian bawah atmosfer.  Radiasi inframerah dari permukaan bumi 

sebagian diserap oleh beberapa gas yang dinamakan gas rumah kaca 

(terutama CO dan uap air) yang ada di atmosfer dan sebagian diemisikan ke 

permukaan memanasi permukaan bumi dan atmosfer bawah.  Data selama 

1971 s/d 2000 menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan suhu (rata-

rata, maksimum, dan minimum) di wilayah Bandung.  Kondisi atmosfer 

hangat lebih mudah menampung air, dan uap air sendiri merupakan gas 

rumah kaca yang berpengaruh kuat pada perubahan iklim (Ratag 2002). 

Perkembangan kota didorong oleh pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan aktivitas kerja yang ditandai dengan meningkatnya luas 

wilayah industri dan wilayah permukiman. Dengan adanya aktivitas industri 

dan permukiman tersebut dapat mendorong terjadinya perubahan penutupan 

lahan bervegetasi menjadi non-vegetasi sehingga mengakibatkan timbulnya 

perubahan iklim.  Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan suhu adalah perbedaan bahan jenis permukaan (bentuk 

penutupan lahan dari vegetasi menjadi bangunan dan jalan), perubahan 

bentuk permukaan, adanya sumber-sumber panas (kendaraan bermotor dan 

pantulan radiasi oleh bangunan), serta meningkatnya keberadaan polutan di 

udara.  Sistem pemanasan kota lebih efisien dan bentuk bangunannya 

menyebabkan laju kecepatan angin menjadi lebih lemah sehingga proses 

kehilangan panas relatif kecil (Adiningsih dalam Lestiana 1994).  

Aktivitas masyarakat yang mengakibatkan perubahan penutupan 

lahan, kondisi di pusat perkotaan mempunyai suhu udara yang lebih tinggi 

disebabkan oleh miskinnya vegetasi di wilayah ini.  Keberadaan vegetasi 
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maupun permukaan air dapat menurunkan suhu karena sebagian energi 

radiasi matahari yang diserap permukaan akan dimanfaatkan untuk 

menguapkan air dari jaringan tumbuhan (transpirasi) atau langsung dari 

permukaan air atau permukaan padat yang mengandung evaporasi (Lakitan 

1994).  Penelitian di Cekungan Kota Bandung menunjukkan adanya 

hubungan yang erat antara perubahan penutupan lahan dengan suhu udara 

permukaan, ditandai oleh kesamaan pola perubahan luas penutupan lahan 

dan perubahan distribusi spasial suhu udara permukaan (Adiningsih et al. 

2001). 

Perubahan permukaan bumi akibat perataan tanah akan 

mempengaruhi cara sinar matahari diserap dan dipancarkan kembali ke 

atmosfer dan mengubah tahanan gesek terhadap angin.  Perubahan ini juga 

akan mempengaruhi penyerapan dan pelimpasan hujan, serta penguapan air 

ke udara (Neiburger 1995).    Aktivitas pembangunan yang  mengakibatkan 

perubahan bentuk penutupan lahan bervegetasi menjadi lahan non-vegetasi 

dapat mengakibatkan sengatan yang kuat terhadap permukaan tanah 

sehingga menimbulkan kenaikan suhu tanah, dan kemudian diikuti dengan 

laju evaporasi yang semakin kuat (Indrowuryatno 2004). 

Aktivitas pembangunan akan memberikan tekanan terhadap ruang 

terbuka hijau (RTH).  Pengurangan atau penambahan RTH mengakibatkan 

peningkatan atau penurunan suhu udara dengan besaran berbeda, dimana 

setiap pengurangan 50% RTH mengakibatkan peningkatan suhu udara 

hingga 0,4 sampai 1,8oC, sedangkan penambahan RTH 50% hanya 

menurunkan suhu udara sebesar 0,2 sampai 0,5%.  Hal ini memperlihatkan 

arti pentingnya keberadaan RTH dimana wilayah dengan aktivitas 

pembangunan yang mengakibtkan pengurangan RTH, meningkatnya 

kendaraan bermotor dan perluasan lahan terbangun (Effendy 2007).  
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2.11   Kebijakan 

Analisis kebijakan  adalah akivitas menciptakan pengetahuan tentang dan 

dalam proses pembuatan kebijakan. Aktivitas ini meliputi masalah kebijakan 

(policy probem) yaitu kebutuhan, nilai, atau kesempatan, yang tidak terealisir, 

yang meskipun teridentifikasi, dapat diatasi melalui tindakan publik.  Selanjutnya 

Dunn (2000) menjelaskan bahwa masalah kebijakan tidak dapat dilepaskan dari 

pelakunya yaitu pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan untuk bertindak 

yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah untuk dilakukan dan maupun tidak 

dilakukan sesuatu. Kebijakan publik diguakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di masyarakat atau untuk memecahkan masalah yang berkembang di 

masyarakat secara benar, meskipun sering terjadi kegagalan karena memecahkan 

masalah secara tidak benar. 

Berdasarkan kajian sistem, Muhammadi et al. (2001),  analisis kebijakan 

merupakan langkah kelima dalam berfikir sistemik yaitu dengan menyusun 

alternatif tindakan atau keputusan (policy) yang akan diambil untuk 

mempengaruhi proses nyata (actual transformation) sebuah sistem dalam 

menciptaan kejadian nyata (actual) state. Alternatif tindakan atau keputusan 

tersebut dimaksudkan untuk mencapai kejadian yang dinginkan (desired state). 

Pada analisis kebijakan diperlukan adanya pengetahuan tentang ilmu 

kebijakan (policy sciences) yaitu ilmu yang multidisiplin, berkaitan dengan 

masalah-masalah pembangunan.  Ilmu ini dirancang untuk menyoroti masalah-

masalah fundamental yang muncul ketika warga negara dan pembuat kebijakan 

(policy maker) melihat perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik dan 

membuat kebijakan untuk mencapai tujuan publik (Dunn 2000). 

Djogo et al. (2003), mendefinisikan kebijakan sebagai cara dan tindakan 
pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai 
tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, 
perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan 
instrumen tertentu. Kebijakan adalah intervensi pemerintah (dan publik) untuk 
mencari cara pemecahan masalah dalam pembangunan dan mendukung proses 
pembangunan yang lebih baik. Kebijakan adalah kendaraan pemerintah untuk 
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berbuat yang baik bagi rakyatnya, sehingga kebijakan itu berorientasi untuk 
kepentingan umum (publik).  Kebijakan bukan hanya apa yang tertulis dalam 
peraturan dan perundangan. Kebijakan merupakan refleksi dari struktur dan fungsi 
pemerintahan yang mengaturnya.  Peraturan, perundang-undangan, dan ketetapan 
berisi pembatasan-pembatasan, hak, dan kewajiban serta pengaturan lainnya yang 
mengikat.  Setiap peraturan dijalankan oleh suatu struktur pemerintahan yang 
berbeda-beda dan sangat tergantung pada budaya kebijakannya.  Kebijakan 
tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk (1) instrumen legal (hukum) seperti 
peraturan perundangan, (2) instrumen ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak, 
subsidi, harga, kebijakan keuangan, moneter dan finansial; atau (3) petunjuk dan 
arahan atau isntruksi dan perintah; (4) pernyataan poitik semata (political 
statement); dan (5) kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah 
pembangunan, strategi, rencana, program, dan kemudian dapat diterjemahkan ke 
dalam proyek dan rencana anggaran tertentu. 

Kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan isi (content) dari 

permasalahan sampai dengan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan.  

Selanjutnya Djogo et al. (2003) menjelaskan bahwa kebijakan terdiri dari 

beberapa elemen penting, diantaranya  (1) masalah yang akan diatasi dengan 

kebijakan, (2) cara untuk mengatasi masalah tersebut, (3) tujuan yang akan 

dicapai,     (4) kepentingan yang diinginkan, (5) aktor yang akan melakukannya, 

(6) instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan, dan (7) aturan untuk 

menggunakan instrumen tersebut. 

Dalam proses pembuatan kebijakan maka perlu dipertimbangkan 

organisasi dan kemampuannya sebagai pelaksana kebijakan. Organisasi tersebut 

penting karena berperan sebagai wadah untuk menjalankan kebijakan tersebut.  

Biasanya kebijakan dibuat dan dilaksanakan oleh negara adatu lembaga-lembaga 

atau badan dalam negara.  Negara harus dibedakan dari pemerintah. Pemerintah 

adalah sekumpulan orang yang ditugasi untuk menjalankan kehidupan suatu 

negara, yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan.  Negara adalah 

seluruh sistem institusi publik yang bertanggung jawab atas administrasi dan 

menjalankan serta menegakkan keputusan-keputusan politik dan kebijakan yang 

telah diambil.  Negara mencakup seluruh elemen dan perangkat isntitusi publik 
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dan birokrasi, dinas dan angkatan bersenjata yang menjadi kendaraan pemerintah 

untuk menjalankan kekuasaannya (Elis  1994). 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga biasa disebut kebijakan 
lembaga atau kebijakan; sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
disebut dengan kebijakan publik karena pemerintah harus melayani kepentingan 
publik. Publik dalam hal ini mencakup berbagai elemen masyarakat termasuk 
masyarakat umum, masyarakat adat, lembaga bukan pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat, swasta, perguruan tinggi atau kaum akademik, tokoh agama 
dan pemuka masyarakat lainnya.  Idealnya semua pihak ini dilibatkan dalam 
proses pembuatan kebijakan sebelum akhirnya disahkan formal oleh pemerintah. 

Permasalahan yang biasa dijumpai dalam dalam proses pembuatan kebijakan 

adalah adanya pengabaian salah satu aktivitas atau proses yaitu sosialisasi dan 

institusionalisasi kebijakan.  Sosialisasi dan institusionalisasi kebijakan sering 

menjadi persoalan serius.  Ada kebijakan yang sudah dibuat beberapa tahun 

sebelumnya tetapi ada daerah dan masyarakat yang sama sekali tidak pernah tahu 

bahkan sampai kebijakan tersebut dicabut kembali dan diganti dengan kebijakan 

yang baru.  Sering terjadi masyarakat terkejut dengan kebijakan yang dibuat 

terutama jika kebijakan tersebut dianggap merugikan masyarakat. Proses 

pembuatan kebijakan disajikan pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

              Gambar 5  Proses pembuatan kebijakan (Dunn  2000)   
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Terdapat hubungan yang erat antara kajian kebijakan dan kelembagaan 

dimana kajian kelembagaan bertujuan mengetahui, menjelaskan dan memprediksi 

dampak dari aturan main serta membahas bagaimana perubahan suatu aturan 

dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan/ekonomi; sedangkan kajian kebijakan 

untuk  membuat keputusan atas & untuk perubahan-perubahan yang dikehendaki 

dalam rangka melayani tujuan-tujuan bersama (fokus: kepentingan publik).  

Seringkali kebijakan dibatasi oleh given institution(s), namun dalam banyak hal 

kebijakan dapat juga menghasilkan institusi alternatif. Dengan demikian maka 

diperlukan adanya keselarasan dan / integrasi dalam pembuatan kebijakan antara 

ahli kelembagaan dengan penekanan pada mengisi content aturan main; ahli 

kebijakan menyusun arah tindakan ke depan; ahli hukum menterjemahkannya ke 

dalam bahasa hukum (bila akan dijadikan aturan formal) (Dunn 2000). 

Agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih efektif dan dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan bersama maka dalam pembuatan kebijakan agar 

memperhatikan rambu-rambu (1) Mengatasi masalah mendasar (underlying 

causes) yang dihadapi, (2) Kebijakan tidak menimbulkan biaya transaksi tinggi, 

(3) Kebijakan harus bisa menekan biaya enforcement, (4) Mendorong munculnya 

mekanisme internal dalam penerapannya sehingga siapa saja yang tidak mengikuti 

akan rugi, (5) Perilaku sub-optimal dapat menimbulkan kerugian yang besar jika 

ada pihak memperoleh  keuntungan dengan berlaku curang maka harus dikenakan 

penalty, dan (6) Sebelum penerapan perlu “policy exercising”. 

2.12  Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usahapertumbuhan dan 

perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara 

dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building) (Siagian dalam Sunito dan Sunito 2003). Pembangunan merupakan 

perubahan kemasyarakatan yang besar dari satu tingkat kesejahteraan ke tingkat 

berikutnya yang dihargai lebih tinggi ( Katz dalam Sunito dan Sunito  2003).   
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Konsep pertama pembangunan berkelanjutan dirumuskan dalam 
Brundtland Report yang merupakan hasil kongres Komisi Dunia Mengenai 
Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa: “Pembangunan 
berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan 
mereka” (WCED 1987). Pada tahun 1992, pada KTT (United Nation Conference 
on Environmental and Development-UNCED) di Rio de Janeiro, pentingnya 
pendekatan pembangunan secara berkelanjutan semakin dipertegas. Ada dua hal 
yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep Brundtland tersebut, yaitu 
pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumberdaya alam dan 
lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi daam pemanfaatan 
sumberdaya, dan kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well being) 
generasi yang akan datang. 

Kerangka pembangunan berkelanjutan, World Bank menjabarkan ke 

dalam konsep segitiga pembangunan berkelanjutan dengan tiga tujuan 

pembangunan yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. Definisi pembangunan 

berkelanjutan, yang diterima secara luas bertumpu pada tiga pilar ekonomi, sosial, 

dan ekologi.  Bila tidak maka akan terjadi “trade-off” antar tujuan (Munasinghe 

1993). Konsep pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga dimensi keberlanjutan, 

yaitu keberlanjutan ekonomi (profit), keberlanjutan kehidupan sosial (people), dan 

keberlanjutan ekologi alam (planet).  Ketiga dimensi tersebut saling 

mempengaruhi dan harus diperhatikan secara berimbang.  Kerangka ketiga 

dimensi keberlanjutan dapat dilihat pada Gambar 6. 

Pembangunan berkelanjutan pada aspek ekonomi ditekankan pada 

efisiensi pembangunan, aspek sosial berupa keadilan pemerataan, dan aspek 

ekologi berupa keletarian sumberaya alam.  Tujuan pembangunan diarahkan pada 

keberimbangan pencapaian tujuan pada ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial 

dan ekologi.  Menurut Spangenberg  dalam Rustiadi et al. (2009) menambahkan 

dimensi kelembagaan (institution) sebagai dimensi keempat keberlanjutan, 

sehingga keempat dimensi tersebut membentuk suatu prisma keberlanjutan (prism 

of sustainability). 
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Berdasarkan Anonim (2009)  pembangunan berkelanjutan adalah upaya 

sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan 

ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan 

hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 

masa kini dan generasi masa depan.    Tujuan pembangunan berkelanjutan pada 

aspek sosial dan ekonomi diarahkan untuk tercapainya redistribusi pendapatan 

diantara masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan resolusi konflik antar pelaku / 

masyarakat.  Aspek sosial dan ekologi diarahkan pencapaiannya untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, konsultasi dengan para 

pihak baik kepada pihak penerima manfaat maupun penerima dampak, serta 

menciptakan harmoni diantara para pelaku maupun para pelaku dengan 

sumberdaya alam dan lingkungan.  Aspek ekonomi dan ekologi diarahkan untuk 

menciptakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk mampu mencapai 

efektivitas  pembangunan dengan mengupayakan adanya penilaian lingkungan,  

valuasi terhadap lingkungan dan internalisasi nilai-nilai manfaat sumberdaya alam 

kedalam struktur kebijakan dalam pengelolaannya. 

Millenium Development Goals (MDGs).  Sesuai dengan kondisi dunia 

pada awal abad 21, pembangunan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan 

berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan memperhatikan semakin tingginya 

Ekonomi 

Sosial Ekologi 

• Assessment lingkungan 
• Valuasi lingkungan 
• Internalisasi 

Efisiensi Pembangunan 

Kelestarian Sumberdaya 
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• Lapangan kerja 
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Gambar 6  Segitiga pembangunan berkelanjutan (Munasinghe  1993) 
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tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.  Menghadapi kondisi 

demikian maka bulan September 2000 disusunlah kesepakatan Millenium 

Development Goals (MDGs) yang dihasilkan dari deklarasi milenium (The 

Millennium Declaration) pada KTT Milenium (Rogers et al.  2008).  

MDGs merupakan serangkaian tujuan yang telah disepakati oleh para 

pemimpin dunia termasuk Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

Millenium pada tahun 2000.  Agenda utama MDGs adalah mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dunia.  MDGs 

merupakan komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi 

mengenai pembangunan; yang secara kuat mempromosikan pembangunan 

manusia sebagai kunci mencapai pengembangan sosial ekonomi yang 

berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan 

global.  

Inti dari deklarasi milenium ini adalah delapan tujuan pembangunan 
milenium dan membahas isu-isu penting lainnya seperti perdamaian, keamanan 
dan perlucutan senjata, HAM, demokrasi dan ketatapemerintahan yang baik, dan 
penguatan kelembagaan PBB.  Kedelapan tujuan MDGs tersebut yaitu (1) 
Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, (2) Mencapai Pendidikan Dasar 
secara Universal, (3) Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan 
perempuan, (4) Mengurangi tingkat kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan 
ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, (7) Menjamin 
keberlanjutan lingkungan, dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk 
pembangunan. 
 

2.13 Pengalaman Pengelolaan DAS Luar Negeri   DAS Rhine 

Sungai Rhine panjangnya 1.300 km dan sepanjang 800 km dapat dilayari 

sarana transportasi sungai, luas DAS sekitar + 200.000 km2 (20.000.000 ha) yang 

mencakup 9 (sembilan) negara yaitu Switzerland, Austria, Jerman, Perancis, 

Luxemburg, Belgia, Liechtenstein, Italy dan Belanda.  Jumlah  penduduk tahun 

2007 berjumlah 58 juta jiwa.   Debit air sungai di muara laut utara mencapai 2.200 

m3/detik (Raadgiver 2005).   Sungai Rhine mempunyai berperan sangat penting 

sebagai prasarana transportasi sehingga sungai ini mengalami pencemaran pada 



 68 

tingkat yang tinggi akibat pembuangan limbah dan sampah lainnya.  Bahan 

buangan di wilayah Basel mencapai 50% dari total aliran air sampai Laut Utara.  

Setiap tahunnya lebih dari 150.000 kapal dengan 180 juta ton barang melintasi 

Lobith di perbatasan Jerman-Belanda.   Denah lokasi DAS Rhine disajikan pada 

Gambar 7.  

 
Gambar 7  Denah lokasi DAS Rhine di daratan Eropa 

Perjalanan sejarah penting yang terjadi sehingga mampu mendorong 

terbentuknya institusi pengelolaan DAS Rhine sebagai berikut : 

• 1948 : Terjadi peningkatan kadar garam, penurunan tangkapan ikan 
– 1950 : Pendirian Komisi (ICPR=International Commission for 

Protection of the Rhine from Pollution) 
– 1963 : Legal basis 

• 1969 : sungai Rhine sebagai pengikat Eropa 
– 1970 : Mengatasi masalah limbah air 
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– 1976 : Pengurangan emisi dari limbah industri 
• 1986 : Kejadian Sandoz – semua kehidupan sungai terbunuh 

– 1987 : Rhine action plan : polusi dan ekosistem 
• 1993/1995: Banjir 

– 1996 : Action Plan Banjir 
– 2000 : Sustainable Development Action Plan 

Bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara dalam upaya pengelolaan 

DAS Rhine yang berguna bagi kepentingan bersama diantara negara-negara yang 

dilalui sungai Rhine adalah (a) Pertemuan tingkat Menteri, (b) Steering Committee 

ICPR (Dirjen SDA antar Belanda, Germany, Perancis, Austria, Luxemburg, 

Belgia, Switzerland; adanya pergiliran pimpinan di ICPR setiap tahun). NGO 

berperan sebagai observers, (c) Komisi Koordinator ICPR (4 direktur), (d) 

Kelompok Kerja (kualitas air, emisi, banjir), (e) Kelompok Ahli, dan (f) 

Sekretariat (independent, small, joint funding) 

Dalam rangka menindaklanjuti hasil kerjasama tersebut maka cara kerja 

yang diimplementasikan untuk memperoleh keberhasilan dalam pengelolaan DAS 

Rhine adalah : 

1. Program pengukuran bersama. Program pengelolaan Rhine ditentukan 
bersama dan dilakukan secara bersama di wilayahnya masing-masing 
sehingga perlu diukur secara bersama. 

2. Program monitoring bersama. Program yang telah dicanangkan dan 
diimplementasikan maka diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap 
efektivitas program dalam menanggulangi secara bersama. 

3. Penilaian implementasi program (assesment) dan evaluasi bersama.  Program 
yang telah diimplementasikan dilakukan penilaian keberhasilan pencapaian 
program dan pelaksanaan penilaiannya dilakukan secara bersama. 

4. Pertukaran data. Data yang diperoleh dari hasil assessment dan evaluasi oleh 
masing-masing negara dilakukan sharing secara bersama sehingga timbul 
upaya peningkatan pencapaian kegiatan yang lebih baik. 

5. Diimplementasikan secara nasional. 
6. Tidak ada perubahan kewajiban.  Kewajiban terhadap masing-masing negara  
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7. Keputusan yang tidak mengikat.  Program yang diimplementasikan bersifat 
volunteer demi perbaikan di lingkungan masing-masing negara dan tidak ada 
sanksi bilamana tidak melaksanakan program yang telah disusun.  

8. Learning process, trial & error, growth model.  Dari penilaian dan evaluasi 
yang telah dilasanakan maka digunakan sebagai bahan evaluasi program dan 
dijasdikan input untuk perbaikan pelaksanaan program  pada waktu 
berikutnya. 

9. Partisipasi NGO.  Peran NGO sangat tinggi dalam melakukan advokasi dan 
komunikasi dengan masyarakat secara luas. 

10. Sekretariat bersama. Sekretariat bersama dibentuk untuk menjadi media 
pertemuan bersama guna menjembatani antar pihak dalam 
mengkomunikasikan program dan hasil implementasi kegiatannya. 

Beberapa instrumen yang telah diterapkan untuk mendorong berhasilnya 

pengelolaan DAS Rhine, yaitu (a) Mewujudkan partnerships, saling bicara antar 

pihak, (b) Mewujudkan aspek legal, (c) Mempromosikan tanggungjawab sendiri 

dan perjanjian secara sukarela, (d) Mengikutsertakan interest groups,                    

(e) Mempertimbangkan persyaratan untuk air dalam penetapan perencanaan dan 

prosedur perijinan, (f) Mengembangkan pilot project, (g) Menggunakan public 

relation, dan (h) Mengembangkan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi DAS. 

Beberapa prinsip yang mendasari perlunya kerjasama antar negara dalam 

pengelolaan Sungai Rhine adalah (1) Air adalah bagian dari seluruh kehidupan 

dan perlu dipertimbangkan bagi seluruh kebijakan sektor, (2) Menyimpan air di 

DAS dan sepanjang alur dan badan sungai, (3) Membiarkan sungai tumbuh dan 

mengurangi run-off, (4) Memperhatikan terjadinya bahaya, belajarlah hidup 

dengan resiko, dan (5) Mengintegrasikan dan harmoniskan kegiatan, kerjasama 

untuk seluruh pihak dalam DAS. Berdasarkan konsep kerjasama internasional di 

Sungai Rhine  terdapat pelajaran yang diperoleh yaitu (Kartodihardjo et al. 2005) : 

1. Kerjasama internasional dapat berlanjut jika hanya berdasarkan atas kemauan 

sukarela dari negara-negara yang terlibat. 

2. Upaya  promosi oleh negara-negara unilateral tentang upaya interest atau 

sektor tertentu harus dihindari.  Dalam kasus Rhine ditunjukkan bahwa upaya 
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promosi tersebut bersifat kontra-produktif terhadap kepentingan lain dan 

menjadi ancaman bagi ekosistem secara keseluruhan. 

3. Kerjasama saling menguntungkan antar pihak memerlukan waktu lama.  Oleh 

karena itu diperlukan kondisi saling percaya untuk mendukungnya. 

4. Promosi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan air dan pertukaran 

informasi dengan lembaga non-pemerintah memerlukan waktu lama, tetapi 

dapat mendukung kerjasama antar pihak di dalam DAS dan dapat memperluas 

daya penerimaannya. 

5. Tragedi lingkungan yang berpengaruh secara internasional dapat mendorong 

pemecahan masalah dan membantu secara efektif peningkatan kerjasama antar 

negara; 

6. Persetujuan dan adopsi terhadap ukuran-ukuran keberhasilan yang dibakukan 

adalah basis penting dalam pencapaian pengurangan polusi air sebagai 

sumberdaya bersama; 

7. Kebijakan lintas batas administratif untuk DAS perlu diselaraskan dengan 

kebijakan untuk mengelola wilayah pantai dan laut yang dilindungi. 

8. Aspek legal membantu masalah-masalah hubungan antar negara dan untuk 

menstrukturkan langkah-langkah yang dapat diambil. 

9. Adanya infrastruktur untuk melakukan monitoring bersama mempunyai 

kontribusi positif terhadap peningkatan rasa saling percaya, penilaian bersama 

dan pembuatan kebijakan; 

10. Penilaian terhadap rencana-rencana yang telah dibuat secara periodik 

memberikan kesempatan untuk melakukan adaptasi dan modifikasi sasaran-

sasaran dan instrumen kebijakan yang akan diterapkan. 

 

2.14  Sistem, Pendekatan Sistem dan Model  
2.14.1. Sistem 

Sistem didefinsikan sebagai suatu agregasi atau kumpulan obyek-onyek 

yang saling menerangkan dalam interaksi dan tergantung satu sama lain. Sistem 

sebagai suatu set elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling 

berhubungan. Sehingga sistem merupakan totalitas himpunan elemen-elemen 
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yang mempunyai struktur dalam nilai posisional, serta matra dimensional 

terutama dimensi ruang dan waktu, dalam upaya mencapai suatu gugus tujuan 

(goals) (Eriyatno 2007).  Sistem digolongkan kedalam sistem terbuka (open 

system) dan sistem tertutup (closed system).  Sistem terbuka merupakan system 

yang outputnya merupakan tanggapan dari input, namun output yang dihasilkan 

tidak memberikan umpan balik terhadap input.  Sedangkan sistem tertutup output 

memberikan umpan-balik terhadap input. Sistem terbuka misalnya jam penunjuk 

waktu, dan system tertutup misalnya pendingin ruangan (AC) yang dilengkapi 

dengan pengatur suhu (thermostat) yang dilengkapi dengan pembukaan katup 

pengalir zat pendingin (freon) sebagai input pada AC.  

Secara leksikal, sistem berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori, 

asas dan sebagainya. Dengan kata lain, sistem adalah suatu kesatuan usaha yang 

terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha untuk 

mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks (Marimin 2004). 

Hartrisari (2007), mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen-elemen yang 

saling terkait dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau gugus tujuan 

tertentu.  Muhammadi et al. (2001), mendefinisikan sistem sebagai keseluruhan 

interaksi antar unsur dari sebuah obyek dalam batas lingkungan tertentu yang 

bekerja mencapai tujuan. Pengertian keseluruhan adalah lebih dari sekedar 

penjumlahan atau susunan (agregate), yaitu terletak pada kekuatan (power) yang 

dihasilkan oleh keseluruhan itu jauh lebih besar dari suatu penjumlahan atau 

susunan. Apabila dalam aljabar 1 ditambah 1 adalah 2, maka dalam sistem 1 

ditambah 1 tidak sama dengan 2 tetapi tidak terhingga. Pengertian obyek tersebut 

adalah sistem yang menjadi perhatian dalam suatu batas tertentu sehingga dapat 

dibedakan antara sistem dan lingkungan sistem. Semua yang berada di luar batas 

sistem adalah lingkungan sistem. Pengertian tujuan adalah unjuk kerja sistem 

yang teramati atau yang diinginkan (Hartrisari 2007). 

Sistem terdiri atas komponen, atribut dan hubungan yang dapat 

didefinisikan sebagai  (1) komponen adalah merupakan bagian-bagian dari sistem 

yang terdiri atas input, proses dan output. Setiap komponen sistem 
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mengansumsikan berbagai nilai untuk menggambarkan pernyataan sistem sebagai 

seperangkat aksi pengendalian atau lebih sebagai pembatasan. Sistem terbangun 

atas komponen-komponen, komponen tersebut dapat dipecah menjadi komponen 

yang lebih kecil. Bagian komponen yang lebih kecil disebut dengan subsistem,  

(2) atribut adalah sifat-sifat atau manifestasi yang dapat dilihat pada komponen 

sebuah sistem. Atribut mengkarakteristikkan parameter sebuah sistem,               

(3) hubungan merupakan keterkaitan di antara komponen dan atribut. 

Menurut Hartrisari (2007) ada beberapa ciri berfikir sistem (system 

thinking), di antaranya adalah (1) Sibernetik (goal oriented); system thinkers harus 

mulai dengan berorientasi tujuan (goal oriented) tidak mulai dengan orientasi 

masalah (problem oriented); (2) Holistik tidak parsial; system thinkers harus 

berfikir holistik tidak reduksionis; (3) Efektif; dalam ilmu sistem erat kaitannya 

dengan prinsip dasar manajemen, dimana suatu aktivitas mentransformasikan 

input menjadi output yang dikehendaki secara sistematis dan terorganisasi guna 

mencapai tingkat efektif dan efisien. Jadi dalam ilmu sistem, hasil harus efektif 

dibanding efisien; ukurannya adalah cost effective bukan cost efficient. Akan lebih 

baik lagi apabila hasilnya efektif dan sekaligus juga efisien. 

2.14.2. Pendekatan Sistem 

Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan analisis organisatoris yang 

menggunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis (Marimin 2004). Menurut 

Eriyatno (2007), pendekatan kesisteman mengutamakan kajian struktur sistem 

baik yang bersifat penjelasan maupun sebagai pendukung bagai penyelesaian 

persoalan.  Kajian sistem dimulai dengan identifikasi terhadap adanya sejumlah 

kebutuhan sehingga dapat dihasilkan suatu operasi sistem.  Dalam pendekatan 

sistem umumnya telah ditandai dengan (1) pengkajian terhadap semua faktor yang 

berpengaruh dalam ranka mendapatkan solusi untuk mencapai tujuan, (2) Adanya 

model-model untuk membantu pengambilan keputusan lintas disiplin, sehingga 

permasalahan yang kompleks dapat diselesaikan secara komprehensif.  Pemikiran 

sistem selalu mencari keterpaduan antar bagian melalui pemahaman yang utuh, 

maka diperlukan suatu kerangka fikir baru yang dikenal sebagai pendekatan 
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sistem (system approach).  Pendekatan sistem dapat memberi landasan untuk 

pengertian yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

sistem dan memberikan dasar untuk memahami penyebab ganda dari suatu 

masalah dalam kerangka sistem.  Muhammadi et al. (2001), syarat awal untuk 

berfikir sistemik adalah adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan memikirkan 

suatu kejadian sebagai sebuah sistem (systemic approach). 

Keunggulan pendekatan sistem antara lain (1) pendekatan sistem 

diperlukan karena makin lama makin dirasakan interdependensinya dari berbagai 

bagian dalam mencapai tujuan sistem, (2) sangat penting untuk menonjolkan 

tujuan yang hendak dicapai, dan tidak terikat pada prosedur koordinasi atau 

pengawasan dan pengendalian itu sendiri, (3) dalam banyak hal pendekatan 

manajemen tradisional seringkali mengarahkan pandangan pada cara-cara 

koordinasi dan kontrol yang tepat, seolah-olah inilah yang menjadi tujuan 

manajemen, padahal tindakan-tindakan koordinasi dan kontrol ini hanyalah suatu 

cara untuk mencapai tujuan, dan harus disesuaikan dengan lingkungan yang 

dihadapi, (4) konsep sistem terutama berguna sebagai cara berfikir dalam suatu 

kerangka analisa, yang dapat memberi pengertian yang lebih mendasar mengenai 

perilaku dari suatu sistem dalam mencapai tujuan. 

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menghasilkan bangunan 

pemikiran (model) yang bersifat sistemik, yaitu (1) identifikasi proses 

menghasilkan kejadian nyata, (2) identifikasi kejadian yang diinginkan, (3) 

identifikasi kesenjangan antara kenyataan dengan keinginan, (4) identifikasi 

dinamika menutup kesenjangan, dan (5) analisis kebijakan (Muhammadi et al., 

2001).  Berdasarkan Marimin (2004), tahapan pendekatan sistem meliputi 5 

tahapan yaitu analisis, rekayasa model, implementasi rancangan, implementasi, 

dan operasi sistem tersebut.  Sedangkan metodologi sistem pada prinsipnya 

meliputi 6 tahapan analisis yang meliputi (1) analisis kebutuhan (2) identifikasi 

sistem, (3) formulasi masalah, (4) pembentukan alternatif sistem , (5) determinasi 

dari realisas fisik, sosial politik, dan 6) penentuan kelayakan ekonomi dan 

keuangan.  Menurut Manetsch et al. dalam Hartrisari (2007), tahapan pendekatan 
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sistem terdiri dari 6 tahapan yaitu (1) analisis kebutuhan, (2) formulasi 

permasalahan, (3) identifikasi sistem, (4) permodelan sistem, (5) verifikasi dan 

validasi, dan (6) implementasi.   

2.14.3. Model  

Model adalah suatu penggambaran abstrak dari sistem dunia riil atau nyata 

yang akan bertindak seperti sistem dunia nyata untuk aspek-aspek tertentu. 

Menurut Eriyatno (1999), model merupakan suatu abstraksi dari realitas yang 

akan memperlihatkan hubungan langsung maupun tidak langsung serta timbal 

balik atau hubungan sebab akibat. Suatu model dapat dikatakan lengkap apabila 

dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang dikaji. Biasanya model dibangun 

untuk tujuan peramalan (forecasting) dan evaluasi kebijakan, yaitu menyusun 

strategi perencanaan kebijakan dan memformulasikan kebijakan (Tasrif 2004). 

Permodelan yang efektif merupakan keterkaitan antara dunia maya yang 

dinyatakan dalam model dengan dunia nyata sehingga tujuan model sebagai 

penyederhanaan sistem dapat tercapai.  Model disusun untuk menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Hartisari, 

2007).  Hartisari (2007) menyatakan bahwa model merupakan penyederhanaan 

dari sistem.  Model yang dibangun tidak akan sama persis dengan sistem 

sebenarnya. Model disusun dengan tujuan untuk (a) memahami proses yang 

terjadi di dalam sistem, (b) melakukan prediksi (hanya model yang bersifat 

kuantitatif bisa digunakan untuk prediksi), dan (c) menunjang pengambilan 

keputusan. Secara umum model digolongkan menjadi model fisik dan model 

abstrak.  Model fisik merupakan miniatur replika dari keadaan sebenarnya.  

Model abstrak atau disebut dengan model mental merupakan bukan model fisik 

yang digolongkan kedalam dua jenis yaitu model kuantitatif dan model kualitatif. 

Model kuantitatif menggunakan perhitungan matematik dan bersifat numerik 

sehingga dapat digunakan untuk prediksi, sedangkan model kualitatif bersifat 

deskriptif dan tidak menggunakan perhitungan kuantitatif sehingga tidak dapat 

digunakan untuk prediksi. 
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Suatu model dinamik adalah kumpulan dari variabel-variabel di dalam 

sistem yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam suatu kurun 

waktu.  Setiap variabel berkorespondensi dengan besaran yang nyata atau besaran 

yang dibuat sendiri.  Semua variabel tersebut memiliki nilai numerik dan sudah 

merupakan bagian dari dirinya.  Perilaku dinamis dalam model dapat dikenali dari 

hasil simulasi model. Simulasi model terdiri atas beberapa tahap, yaitu 

penyusunan konsep, pembuatan model, simulasi dan validasi hasil simulasi. 

Model dapat dinyatakan baik bila kesalahan atau simpangan hasil simulasi 

terhadap gejala atau proses yang terjadi di dunia nyata relatif kecil. Hasil simulasi 

yang sudah divalidasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

(Muhammadi et al., 2001).   .  

 

 




