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Salah satu sumber mata air di kawasan hulu Sungai Citarum yang
memerlukan upaya perlindungan akibat desakan kegiatan budidaya
pertanian yang kurang menjaga kaidah-kaidah konservasi.
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KATA PENGANTAR

Fakta menunjukkan bahwa kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis, terutama di bagian
hulu, telah menurunkan kemampuan daya dukung pasokan air. Banjir saat musim hujan dan
kekeringan saat musim kemarau adalah indikator yang sangat jelas telah terjadi kerusakan DAS.
Publikasi dan Dokumentasi Dukungan Manajemen Konservasi Lahan Terpadu merupakan sarana
penyebarluasan “Paket Kegiatan Konservasi” yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani
penerima manfaat di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat yang dananya bersumber dari APBN
TA 2015.
Diharapkan kegiatan ini dapat dengan mudah dicontoh oleh para kelompok tani lainnya dan
dapat direplikasi pada daerah/wilayah yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama.
Kami sangat mengharapkan komitmen dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani penerima
manfaat untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang
telah ditentukan, agar hasil pengembangan melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan guna
mendukung kesejahteraan petani di Indonesia dan kaitannya dalam rangka menekan laju erosi,
run-off, sedimentasi dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah.

Jakarta, Juli 2015
Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Ir. Prasetyo Nuchsin, MM
Nip:195709031985031001
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DILEMA MEMILIH BERTANI ATAU
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Sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat terbukti masih
memegang peranan penting dalam menyumbang
pendapatan regional Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013,
sektor ini berada pada urutan ke 3 penyumbang PDRB
tertinggi setelah sektor Industri Pengolahan dan
Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kenaikan sebesar
15,16% dari tahun sebelumnya.

MEMPROMOSIKAN KONSERVASI LAHAN
TERPADU

15

“Banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim
kemarau adalah indikator yang menunjukkan fakta bahwa
telah terjadi kerusakan Daerah Aliran Sungai. Kondisi
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis, terutama di bagian
hulu, telah menurunkan kemampuan daya dukung pasokan
air”, ungkap Ir. Prasetyo Nuchsin, MM, Direktur Perluasan
dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian.

MEMADUKAN KONSERVASI UNTUK
HULU SUNGAI CITARUM

33
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Jawa Barat dengan potensi lahan yang subur dan air yang
melimpah, telah menjadikan daerah ini mempunyai akar
budaya pertanian yang sangat kuat. Sebagian besar
masyarakat terutama yang masih tinggal di kawasan
perdesaan mempunyai mata pencaharian utama sebagai
petani.

MIMPI MEWUJUDKAN
CITARUM YANG LESTARI

49

Udara yang cukup dingin yang disertai kabut tipis dan hujan
gerimis tidak menjadi halangan Pak Nandang meninjau
lokasi penanaman tanaman konservasi di kawasan Desa
Tarumajaya. Lokasinya berbatasan tepat dengan kebun teh
PT. PP London Sumatera Indonesia –Kertasarie Estate atau
yang lebih dikenal dengan Lonsum, salah satu perusahan
pengolah teh yang masih bertahan hingga kini.

LEWAT KOPI DAN SAYUR,
KERTASARI MENYAPA DUNIA

67

Hari ini Budi Darmawan Surahman, atau Budi DS, begitu
dia sering disapa, tampak lebih sibuk dari hari biasanya.
“Hari ini pas jadwal kami harus mengirim kopi ke Taiwan”,
ujarnya. Sebanyak 3 ton kopi dalam bentuk green bean
diekspor ke Taiwan lewat jalur laut melalui pelabuhan
Tanjung Priok di Jakarta.

MENJAGA RAKSASA WADUK SAGULING
Langit di Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas tampak
kelabu, gerimis rintik sudah mulai mengawali pagi itu. “Ini
bukan hanya mendung atau kabut”, ujar Abah Aos (70th)
seakan menjawab karaguan. “Langit disini selalu ditutupi
debu dari kegiatan pertambangan dan asap dari
pembakaran gunung kapur”, lanjutnya.

77
MUTIARA HITAM DESA SAGULING,
HARTA KARUN YANG MASIH TERSEMBUNYI

97

“Dulu warga sini banyak yang transmigrasi ke pulau
Sumatera akibat pembangunan Waduk Saguling, banyak
yang berhasil mengembangkan budi daya tanaman kopi di
sana. Ketika menyempatkan pulang, mereka mencoba
mengenalkan tanaman kopi di sini”, cerita Pak Hudin ketika
ditanya mengapa banyak tanaman kopi di Desa Saguling.
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Daerah tangkapan air di kawasan hulu Sungai
Citarum saat ini telah beralih fungsi menjadi lahan
pertanian semusim, salah satu yang banyak
dibudidayakan adalah tanaman sayuran.
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DILEMA MEMILIH
BERTANI ATAU KONSERVASI

2

Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang agraris, budaya
pertanian yang berkembang terutama di kawasan pegunungan,
didukung dengan kondisi iklim dan kesuburan lahannya.
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Sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat terbukti masih memegang peranan
penting dalam menyumbang pendapatan regional Provinsi Jawa Barat. Pada
tahun 2013, sektor ini berada pada urutan ke 3 penyumbang PDRB tertinggi
setelah sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan
kenaikan sebesar 15,16% dari tahun sebelumnya (Jawa Barat dalam Angka 2014,
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2014).

Tantangan bertani saat ini semakin
besar. Keterbatasan lahan akibat
semakin meluasnya pemukiman
dan berkembangnya sektor industri
menyebabkan pertanian menjadi
sektor yang dianggap kurang
menjanjikan lagi. Kondisi ini juga
dialami sebagian besar petani di
Jawa Barat terutama petani-petani
di kawasan hulu Sungai Citarum.

bercocok tanam? Kawasan hulu
Sungai Citarum adalah daerah
yang sangat subur, dengan
ketinggian rata-rata di atas 800
mdpl dan suhu antara 18°C-25°C
daerah ini sangat sesuai untuk
pengembangan sektor pertanian
terutama tanaman hortikultura,
salah satunya adalah tanaman
sayur.

Ya, saat ini kondisi hulu Sungai
Citarum yang semakin kritis dalam
beberapa kurun waktu terakhir ini
telah menimbulkan permasalahan
penurunan kondisi lingkungan
terutama tingginya angka erosi
yang dianggap menjadi salah satu
faktor penyebab sedimentasi sungai
dan memicu terjadinya bencana
banjir. Banyak tudingan
yang
menyudutkan, bahwa kegiatan
pertanian hulu Sungai Citarum
inilah yang menjadi penyebabnya.

Arahan pengembangan kawasan
dalam RTRW Kabupaten Bandung
juga menyebutkan bahwa sebagian
daerah Hulu Sungai Citarum
merupakan kawasan sektor
pertanian sebagai penyangga
kawasan Metropolitan Bandung.
Ta n a m a n s a y u r a n m e m a n g
menjadi komoditas utama yang
dikembangkan oleh para petani di
kawasan ini. Selain karena kondisi
tanah dan iklimnya yang sangat
mendukung, tanaman ini dianggap
paling menguntungkan karena
masa panen yang cukup singkat
dan tingkat penjualannya yang
tergolong cukup mudah.

Lantas apa yang salah ketika
masyarakat berbudidaya pertanian
ini menggantungkan hidupnya dari
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Sebagian besar petani
di Kertasari tidak
memiliki lahan,
kebanyakan petani
bekerja sebagai buruh
tani atau petani
penggarap.

Contoh saja tanaman bawang
daun, wortel, kol/kubis dan
kentang, sejak mula ditanam bibit
rata-rata hanya membutuhkan
waktu 3 bulan saja sampai tanaman
bisa dipanen. Dengan keuntungan
yang menggiurkan banyak petani
kemudian berlomba-lomba
menggarap lahan pertaniannya
untuk ditanami tanaman sayuran.
Dulu, sekitar tahun 80an, wilayah
ini masih dikategorikan sebagai
hutan produksi dengan komoditas
pinus dan kayu putih. Sebagian
besar lahan di kawasan hulu
Citarum memang berada di bawah
pengelolaan Perum Perhutani
dengan komoditas utama adalah
tanaman keras/kayu dan PTPN VIII
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dengan komoditas Tanaman Teh
atau Tanaman Kina.
Namun, semakin meningkatnya
jumlah penduduk serta dorongan
akan kebutuhan ekonomi, menjadi
faktor terjadinya alih fungsi lahan di
kawasan hulu Sungai Citarum.
Keterbatasan tingkat pendidikan
dan akar budaya pertanian yang
kuat menjadikan kegiatan bertani
menjadi pilihan utama bagi
masyarakat di sini.
Sayangnya ketersediaan lahan
yang terbatas menjadi salah satu
kendala. Sebagian besar petani di
sini adalah petani yang tidak
mempunyai lahan. Pilihannya
hanya dua, menggarap lahan milik

orang lain (menjadi petani
penggarap/buruh) atau merambah
dan membuka lahan di area hutan
lindung ataupun area perkebunan.
Akibatnya, saat ini apabila kita
mengunjungi daerah Hulu Sungai
Citarum, kawasan yang berbukitbukit ini telah berubah drastis.
Kawasan hutan yang hijau berubah
menjadi areal perkebunan sayur.
Anggapan bahwa jenis tanaman
sayuran terutama kentang akan
baik jika ditanam di lahan yang
miring agar tidak tergenang air
karena akan cepat membusuk,
menjadikan lereng-lereng dengan
kemiringan hampir 40% telah
disulap menjadi kebun sayuran atau
kentang .
5

Persoalan keterbatasan lahan memaksa petani bahkan
melakukan kegiatan pertaniannya di kawasan hutan
lindung dan bahkan hingga di tebing-tebing bibir sungai.
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Kawasan Baleendah dilalui oleh aliran Sungai Citarum yang selalu
menjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Tingginya
sedimentasi di badan sungai menyebabkan Sungai Citarum
berkurang kapasitas daya tampungnya.
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1
Daerah pemukiman di kawasan Baleendah ini ketika musim hujan
selalu terendam terkena luapan dari aliran Sungai Citarum.

TUDINGAN PENYEBAB BANJIR
Penangan banjir secara teknis
struktural belum mampu
mengimbangi kecepatan laju erosi
yang terjadi di kawasan hulu,
akibatnya dalam waktu yang
singkat sedimentasi kembali
mengisi badan sungai Citarum yang
telah dikeruk sebelumnya.
Hingga tahun 2015, kawasan hulu
Sungai Citarum dengan luas
mencapai 230.802 Ha kondisinya
semakin menurun. Saat ini luas
lahan kritis mencapai 136.872,68
Ha. Kondisi inilah yang kemudian
menjadi tudingan berbagai pihak
ketika banjir melanda kawasan
perkotaan yang dilalui oleh Sungai
Citarum.

Ketika musim hujan tiba, daerah
yang mempunyai curah hujan
dengan intensitas tinggi ini,
mengalami tingkat erosi yang cukup
buruk. Dari kajian penelitian yang
pernah dilakukan, tercatat bahwa
laju total erosi di DAS Sungai
Citarum mencapai 21.691.251
ton/th dengan nilai sedimentasi
sangat tinggi yaitu mencapai
8.465.174 ton/th.
Berdasarkan kondisi tersebut
kinerja DAS Citarum dinilai dalam
keadaan yang buruk (RPDAST
Citarum, Tahun 2009, Rencana
Tindak Citarum, Tahun 2009, Review
RTK RHL 2014, Review Lahan Kritis
Tahun 2013).
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Aliran Sungai Citarum di kilometer 77 (dari hulunya) menuju Waduk Saguling
selain terancam penuh oleh lumpur akibat tingginya erosi di kawasan hulu,
timbunan sampah juga memenuhi kawasan ini. Kondisi ini menjadi ancaman
bagi Waduk Saguling yang memegang peranan penting sebagai hydropower
untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
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Masuknya lumpur hasil erosi ke
aliran Sungai Citarum kemudian
menyebabkan sedimentasi yang
mengurangi kapasitas daya
tampung sungai. Akibatnya ketika
intensitas hujan yang tinggi dan
badan sungai tidak mampu
menampung debit air, pada daerah
yang lebih datar akan terkena air
limpasan dan mengakibatkan
banjir.
Kejadian bencana banjir yang
semakin sering menyergap kawasan
perkotaan Bandung telah membuat
banyak pihak berupaya keras untuk
bisa mencegah agar kejadian banjir
tidak selalu berulang setiap
tahunnya. Berbagai upaya untuk
memperkecil resiko terjadinya

bencana banjir ini terus dilakukan
baik secara teknis struktural
maupun dilakukan melalui
konservasi. Pembangunan dan
perbaikan prasarana dan sarana
pengendali banjir terus dilakukan.
Upaya perbaikan lahan kritis di
kawasan hulu Sungai Citarum
melalui kegiatan penghijauan juga
terus ditinggkatkan dengan tujuan
untuk mengendalikan laju erosi
yang semakin tinggi.
Namun penanganan teknis ini
belum mampu mengimbangi
kecepatan laju erosi yang terjadi,
akibatnya dalam waktu yang
singkat sedimentasi kembali
mengisi badan sungai Citarum
yang telah dikeruk sebelumnya.

Permasalahan yang dihadapi
bukan hanya banjir, namun laju
sedimentasi yang tinggi ini juga
telah menjadi ancaman terbesar
operasional 3 waduk besar di
Sungai Citarum yaitu Saguling,
Cirata dan Jatiluhur.

Keterangan foto atas dari kiri ke kanan:
1. Lahan kritis yang berpotensi
menyumbang erosi akibat pengelolaan
yang salah. Pada saat musim hujan,
lumpur yang masuk ke dalam aliran
sungai akan membentuk sedimentasi
dan mengurangi kapasitas daya
tampung aliran sungai yang menjadi
salah satu faktor penyebab banjir.
2. Tebing tinggi di pinggir sungai yang
rawan longsor akibat dimanfaatkan
sebagai lahan pertanian dengan
pengelolaan yang salah.
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Ketika musim hujan tiba, hilangnya tegakan tinggi sebagai
pelindung lahan-lahan dengan kemiringan lebih dari 40%
menyebabkan longsor dinding tebing, bahkan mengganggu akses
jalan utama di Kecamatan Kertasari yang tertutup lumpur.
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Tiga waduk utama di aliran Sungai
Citarum ini mempunyai fungsi
strategis, karena selain mempunyai
fungsi irigasi, suplai air baku, tiga
waduk ini juga menjadi penggerak
hydropower penghasil energi listrik.
Saat ini Waduk Saguling mengalami
ancaman pengurangan kapasitas
daya tampung yang cukup berat.
Dengan tingkat sedimentasi yang
kecepatannya mendekati 3 (tiga)
kali dari desain yang direncanakan,
waduk ini telah dipenuhi oleh
lumpur sedimentasi dalam waktu
yang singkat. Kondisi ini tentunya
akan sangat mempengaruhi kinerja
dan fungsi waduk.
Penurunan kualitas air sungai
akibat tingginya beban pencemar
yang bersumber dari berbagai
aktivitas baik industri, domestik dan
juga pertanian dan peternakan
semakin menambah kompleksnya
permasalahan pengelolaan sumber
daya air di Sungai Citarum. Di sisi
kegiatan pertanian, penggunaan
pestisida dan pupuk kimia yang
berlebih dan tidak terserap oleh
tanaman juga menjadi salah satu
sumber pencemar air sungai.
Selain itu masih banyak peternak
sapi yang lebih senang membuang

langsung kotoran sapi ke aliran
sungai karena menurut mereka
lebih praktis, juga telah
menurunkan kualitas air sungai
bahkan semenjak keluar dari
sumber utamanya dekat dengan
Situ Cisanti. DAS Hulu Citarum
memang selain cocok untuk
pengembangan pertanian, iklim
pegunungannya juga sesuai untuk
kegiatan pengembangan ternak
sapi perah.
Namun sayangnya, limbah kotoran
ternak ini belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh peternak.
Akibatnya ribuan ton kotoran

limbah peternakan ini terbuang ke
sungai. Padahal saat ini sudah
banyak dibuktikan bahwa kotoran
sapi jika diolah lagi diantaranya
sebagai bahan untuk pupuk
organik dapat menjadi barang
yang bernilai ekonomis dan
mampu menjadi sumber
penghasilan tambahan.

Keterangan foto atas:
Walaupun jumlah populasi ternak sapi perah di
Kecamatan Kertasari kadang naik dan turun
akibat tidak menentunya harga jual susu,
namun limbah ternak yang masih dibuang
langsung ke aliran sungai menyebabkan
penurunan kualitas air sungai di kawasan hulu.
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Inovasi baru yang dapat mewujudkan
keterpaduan antara budidaya pertanian dan
konservasi yang mampu menjaga kelestarian
kawasan hulu Sungai Citarum, sudah harus
dikedepankan.

MEMILIH BERTANI ATAU KONSERVASI
Dilema sering terjadi ketika petani
dihadapkan kepada dua pilihan,
melanjutkan kegiatan pertanian
tanaman sayuran atau menanam
tanaman keras yang mampu
menahan laju erosi. Para petani
sebetulnya tidak menutup mata
dengan kondisi lingkungannya
yang semakin menurun, namun
pada saat yang sama mereka juga
dihadapkan pada tuntutan
pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari yang semakin
meningkat.
Tanaman sayuran memang secara
ekonomi telah terbukti dalam waktu
yang singkat mampu memberikan
keuntungan bagi petani yang
menggantungkan penghasilannya
dari kegiatan bertani. Sedangkan
tanaman yang bersifat konservasi
biasanya membutuhkan waktu yang
cukup lama hingga tanaman siap
13

dipanen. Contoh saja tanaman
Kopi, Jati Suren, Alpukat atau
Albasiah jenis tanaman yang sering
dipilih menjadi tanaman konservasi,
dibutuhkan paling tidak 2 sampai 3
tahun bahkan lebih untuk dapat
dipananen hasilnya.

banyak ditemukan di hulu Sungai
Citarum, mulai mengering akibat
hilangnya tanaman-tanaman
pelindung. Kondisi ini berbalik
ketika musim huja tiba, masyarakat
selalu waswas akan bahanya
longsor yang selalu mengancam.

Saat ini tidak sedikit petani yang
semakin sadar, bahwa tidak
selamanya menanam sayur dapat
menghasilkan keuntungan yang
besar. Harga pasar yang naik turun
tidak menentu, ketergantungan
terhadap pupuk kimia serta
kesuburan tanah yang semakin
berkurang akibat hilangnya lapisan
tanah subur (top soil) akibat tergerus
oleh erosi, menjadi permasalahan
yang paling sering dihadapi oleh
para petani.

Tampaknya, saat ini memilih antara
meneruskan bertani sayur atau
menanam tanaman konservasi
sudah bukan menjadi pilihan lagi.
Inovasi baru yang dapat
mewujudkan keterpaduan antara
budidaya pertanian dan konservasi
yang mampu menjaga kelestarian
hulu Sungai Citarum, sudah harus
dikedepankan.

Belum lagi ketika musim kemarau
tiba, mata air yang menjadi sumber
pengairan pertanian dan sebetulnya

Tujuannya hanya satu, bagaimana
meningkatkan produktivitas yang
dapat meningkatkan pendapatan
dan konsidisi sosial ekonomi petani
dengan mengembalikan kelestarian
Sungai Citarum.

Rata-rata petani sadar akan kondisi lingkungan yang semakin
menurun ini membutuhkan upaya-upaya untuk memperbaiki
keadaan tersebut. Namun mereka dihadapkan dengan tuntutan
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
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Perpaduan tanaman kopi, eucalypthus, alpukat dan tanaman
sayuran, konsep tataruang pertanian yang mengedepankan
nilai-nilai konservasi.
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MEMPROMOSIKAN
KONSERVASI LAHAN TERPADU
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“Banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau adalah indikator yang
menunjukkan fakta bahwa telah terjadi kerusakan Daerah Aliran Sungai. Kondisi Daerah
Aliran Sungai (DAS) yang kritis, terutama di bagian hulu, telah menurunkan kemampuan daya
dukung pasokan air”, ungkap Ir. Prasetyo Nuchsin, MM, Direktur Perluasan dan Pengelolaan
Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyikapi
semakin menurunnya kondisi lingkungan Sungai Citarum.

Ketidaksesuaian pengelolaan lahan
pertanian telah menimbukkan
permasalahan lingkungan terutama
pada lahan budidaya pertanian di
kawasan hulu DAS Citarum.
Kurangnya penerapan teknologi
konservasi tanah dan air, degradasi
lahan yang mengakibatkan erosi,
kurangnya vegetasi penutup lahan
yang bersifat lindung, serta masih
kurangnya kesadaran petani
terhadap pelestarian lingkungan
menjadi faktor yang menyebabkan
17

terjadinya penurunan kualitas
lingkungan. Kondisi ini yang juga
kemudian menyebabkan kekritisan
lahan di hulu Sungai Citarum yang
akhirnya juga berdampak pada
menurunnya produktivitas lahan
pertanian dan serta kesejahteraan
petani.
Melalui Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana,
Kementerian Pertanian, pada Tahun
Anggaran 2015 ini berkeinginan

untuk mewujudkan pelestarian
lingkungan melalui sektor pertanian
yang mampu mengurangi dampak
negatif akibat rusaknya DAS
Citarum. Kegiatan tersebut
dilakukan melalui peningkatan
kesadaran dan perubahan pola
pikir petani dalam menerapkan
kaidah konservasi tanah dan air
pada usaha tani di daerah lahanlahan kritis di luar kawasan hutan.
Pelibatan masyarakat dikedepankan
melalui pembinaan yang intensif

Kick off meeting sebelum kegiatan dilaksanakan di lapangan yang
dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait yaitu seluruh anggota kelompok
pelaksana kegiatan dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di tingkat provinsi maupun
kabupaten, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat melalui BBWSC selaku koordinator pelaksana ICWRMIP.

terhadap petani dengan tujuan
untuk meningkatkan tutupan
vegetasi dengan tanaman yang
bersifat konservatif namun tetap
produktif yang dapat meningkatkan
pendapatan dan kondisi sosial
ekonomi petani.
Kegiatan ini merupakan Pilot Project
sebagai “Bridging Activities”
program Integrated Citarum Water
Resources Management and
Investment Program (ICWRMIP)
Tahap 2 yang akan fokus pada

penyediaan kebutuhan air baku
bagi kawasan perkotaan Bandung.
Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu
ini akan di-upscale melalui Loan
ADB 2500/2501 dengan porsi
pembiayaan 90% Loan dan 10%
menggunakan Rupiah Murni
Pendamping (RPM) APBN TA 2016.
Kegiatan Peningkatan Konservasi
Lahan Terpadu ini bertujuan untuk:

2. Meningkatkan partisipasi dan
kesadaran petani.
3. Menekan laju pertambahan
lahan kritis.
4. Meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan, pendapatan,
serta kesejahteraan petani.
5. Mitigasi pencemaran langsung
ke limbah pertanian dan
peternakan ke dalam sungai.

1. Mitigasi degradasi lahan, erosi,
banjir dan lain-lain.
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Untuk memastikan kegiatan konservasi lahan terpadu ini
dapat berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang
telah direncanakan, di awal pelaksanaan kegiatan telah
diadakan beberapa pertemuan baik penjelasan,
sosialisasi, pendampingan maupun pembinaan
pelaksanaan program baik secara teknis maupun
bagaimana kegiatan ini dapat terlaporkan secara
administratif dengan baik.
Salah satu pertemuan dilaksanakan di IPB Science Park
Bogor pada akhir Mei 2015 dihadiri pula oleh Direktorat
Jenderal Anggaran, Sekretaris Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, serta perwakilan dari
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
selaku koordinator pelaksana (Program Coordination
Management Unit/PCMU) ICWRMIP).
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Keterangan Foto:
1. Ir. Abdul Madjid, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. Kusno Wagito, perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementan.
3. Ir. Gunawan, M.Si (Kasubag Anggaran) dan Okta Prastowo Raharjo, M.Sc
(Kasubag Kerjasama), Setditjen PSP, Kementrian Pertanian.
4. Ir.Yacob Senobaan, MM, Manager Kegiatan Dukungan Manajemen
Pengembangan Konservasi Lahan Terpadu, Direktorat Perluasan dan
Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian
Pertanian saat memberikan arahan kepada kelompok tani di Kertasari.

PAKET TEKNOLOGI
KONSERVASI LAHAN TERPADU
Bagaimana mengembalikan lahan
kritis menjadi lahan yang dapat
berfungsi kembali sebagai unsur
pendukung produksi pertanian,
bagian dari siklus hidrologi Daerah
Aliran Sungai Citarum, dan mampu
meningkatkan kesejahteraan petani
adalah harapan yang ingin
diwujudkan melalui kegiatan ini.
Disamping peningkatan kesadaran,
pengetahuan, keterampilan dan
penggalangan partisipasi petani,
dalam kegiatan ini juga akan

diintroduksikan suatu paket
teknologi usaha pertanian dan
konservasi lahan terpadu dengan
pengembangan berbagai
komoditas. Komponen utama
k e g i a t a n Pe n g e m b a n g a n
Konservasi Lahan Terpadu terdiri
dari 3 bagian besar yaitu:
1) Pengembangan Pertanian (On
Farm Development)
2) Pemberdayaan Masyarakat
(Community Development)

Untuk itu Kementerian Pertanian
berkomitmen untuk melaksanakan
kegiatan konservasi lahan terpadu
ini dengan mengalokasikan
anggaran sebesar Rp.5.900.000,per Ha. Pelaksanaanya dilakukan
untuk luasan lahan 80 Ha yang
terbagi di wilayah Kabupaten
Bandung dan Kabupaten Bandung
Barat yang masuk dalam Wilayah
DAS Citarum bagian hulu. Aktivitas
kegiatan Konservasi Lahan Terpadu
ini secara rinci meliputi kegiatan:

3) Sekolah Lapang (SL).
20

Kekritisan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai Citarum
dapat dilihat dari semakin berkurangnya tanaman tegakan tinggi
dan meluasnya areal pertanian tanaman sayuran.
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I.

Pengembangan Pertanian (On Farm Development)
Kegiatan ini dikelola oleh kelompok tani.

Pelaksanaan Konservasi lahan diarahkan
mendukung pengembangan tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman
utama yang dikembangkan adalah adalah tanaman
hortikultura tahunan (buah-buahan). Untuk tanaman
perkebunan dapat dipilih kopi, kakao, mente atau
tanaman lainnya yang sesuai dengan kondisi lahan.
Sambil menunggu tanaman buah-buahan tersebut
menghasilkan maka di antara tanaman buah dapat
ditanami dengan tanaman semusim (jagung, kedelai,
kacang-kacangan dan lain-lain).
Dalam pengembangan pertanian komoditi
tanaman utama yang dipilih berdasarkan potensi dan
yang berkembangan di daerah yang bersangkutan.
Selain itu kelompok akan menerima ternak sapi 3 ekor (2
betina, 1 jantan) sebagai usaha kelompok dan
kebutuhan pembuatan kompos dan instalasi biogas
mini. Adapun Pengembangan Pertanian (On Farm
Development) ini meliputi kegiatan:

Bibit tanaman pokok hortikultura dan
perkebunan harus berlabel (bersertifikat)
dengan tinggi minimal 50 cm.

Ÿ

Bibit tanaman pangan disediakan secara
swadaya oleh kelompok tani dan ditanam
disela tanaman pokok, sambil menunggu
tanaman pokok berproduksi.

Ÿ

Pengadaan pupuk organik dan anorganik
dilaksanakan sebelum penanaman dan
sesudah penanaman untuk pemeliharaan
tanaman.

2. Pengadaan ternak
Ÿ

Ternak adalah jenis ruminansia besar (sapi)
dengan populasi maksimal 3 ekor per 20
Ha/kelompok tani dan tidak boleh diperjual
belikan, yang akan menyebabkan ternak
berkurang dari jumlah awalnya/semula.

Ÿ

Ternak harus dikelola secara kelompok sebagai
usaha bersama yang akan menjadi cikal bakal
koperasi petani.

1. Pengadaan sarana produksi pertanian (pupuk,
bibit/horti/bun)

Ÿ

Pemilihan bibit tanaman pokok hortikultura dan
perkebunan disesuaikan dengan kondisi
agroklimat, potensi pasar, dan budaya petani
setempat.

Ternak harus dikandangkan secara komunal
(bersama-sama) untuk memudahkan
pengelolaan kotorannya.

Ÿ

Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan
pengomposan kelompok yang dicampur
dengan cacahan jerami atau sisa hijauan
lainnya dan bahan baku untuk keperluan
instalasi biogas mini.

Ÿ

Ÿ
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Ÿ

Jumlah bibit tanaman pokok hortikultura dan
perkebunan per hektar minimal 100 pohon
dengan jarak tanam minimal 7m x 7m.

3. Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Jenis tanaman untuk pembibitan adalah
tanaman yang mudah tumbuh, menjadi pilihan
petani, terbuka pasarnya, dan cocok secara
agroklimat.
Bibit dapat diperoleh dari pohon induk terpilih
bukan dari biji, tergantung jenis tanaman yang
akan dikembangkan.
Bibit dapat dimanfaatkan sebagai tanaman
sulaman atau menjadi usaha kelompok.
Sedapat mungkin jenis tanaman yang akan
dibibitkan sama dengan tanaman yang
ditanam/dibagikan sebelumnya untuk dipakai
sebagai bahan penyulaman.
Lokasi kebun bibit disediakan sendiri oleh
kelompok tani.

4. Pembuatan Saung Kompos
Ÿ

Saung kompos merupakan tempat
pembuatan/pemrosesan kompos dan gudang
kompos.

Ÿ

Saung kompos dilengkapi dengan peta, daftar
anggota dan struktur organisasi kelompok, luas
dan wilayah kegiatan.

Ÿ

Letak saung kompos seyogyanya mudah
dikunjungi dan strategis serta dekat dengan
pemukiman agar instalasi biogas mini dapat
dengan mudah menjangkau rumah penduduk
untuk keperluan masak-memasak.

5. Pembuatan Embung
Ÿ

Pembuatan embung harus dilakukan oleh
petani pada saat penyiapan lahan.

Ÿ

Lokasi embung harus strategis agar dapat
menampung air untuk kebutuhan air tanaman,
ternak dan kebutuhan lainnya.

Ÿ

Luas/ukuran embung disesuaikan dengan
topografi/cekungan lahan yang ada di lokasi
kegiatan.

6. Pembangunan bangunan konservasi.
Ÿ

Pembuatan bangunan konservasi harus
dilakukan oleh para petani pada saat
penyiapan lahan.

Ÿ

Bangunan konservasi dapat berupa teras,
guludan, rorak, SPA, chek dam, dll.

Ÿ

Bibir teras atau guludan harus diperkuat
dengan tanaman rumput pakan ternak dan
tanaman legume/polong-polongan lainnya.

7. Pembangunan Instalasi Biogas Mini
Ÿ

Pembuatan bangunan instalasi biogas mini
harus dilakukan oleh para petani pada saat
pembuatan kandang komunal ternak di areal
kandang ternak.

Ÿ

Tangki penampungan biogas dari hasil kotoran
ternak, hendaknya terbuat dari bahan yang
tahan karat/korosi sehingga dapat
dimanfaatkan lebih lama.
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Hilangnya tanaman-tanaman pelindung serta praktek bertani
yang salah semakin meningkatkan resiko akan ancaman erosi dan
bahaya bencana tanah longsor terutama ketika musim hujan tiba.
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Ÿ

Instalasi biogás mini hendaknya dapat
menjangkau beberapa rumah tanggga
anggota kelompok tani untuk memenuhi
kebutuhan masak-masak setiap hari.

8. Pembuatan Kandang Komunal Ternak
Ÿ

Pembuatan kandang komunal ternak harus
berlokasi di wilayah yang berdekatan dengan
sumber pakan ternak.

Ÿ

Tidak terlalu jauh dari lokasi pemukiman
anggota kelompok tani pelaksana kegiatan
untuk memudahkan intstalasi biogas mini.

Ÿ

Sapi harus dikandangkan secara bersamasama dalam kandang komunal, tidak boleh
dikandangkan/dibawa pulang oleh masingmasing oleh anggota kelompok tani pelaksana
kegiatan.

9. Pertemuan rutin petani
Ÿ

Pertemuan rutin petani dilakukan setiap bulan
secara berkala.

Ÿ

Pe r t e m u a n d i l a k s a n a k a n d i b a l a i
desa/kediaman ketua kelompok/saung tani
pada awal bulan untuk membahas hasil
evaluasi, permasalahan dan mencari solusi
pemecahannya.

Ÿ

Ÿ

Menyamakan persepsi tentang pengelolaan
pengembangan konservasi lahan terpadu antar
kelompok

Ÿ

Temu lapang tani dihadiri oleh instansi terkait,
TPM, Petugas Lapangan, anggota dan tokoh
masyarakat, dan petani pelaksana dan lainlain.

11. Penanaman
Ÿ

Penanaman dilaksanakan pada awal musim
penghujan

Ÿ

Untuk meningkatkan partisipasi anggota
masyarakat lainnya perlu dilibatkan generasi
muda, karang taruna, anak sekolah dan lainlain.

12. Pemeliharaan tanaman dan ternak
Ÿ

Ternak dan bibit tanaman yang telah dibagikan
dan ditanam perlu dilakukan upaya
pemeliharaan lanjutan oleh kelompok tani.

Ÿ

Pemeliharaan terus dilakukan hingga tanaman
menghasilkan/berproduksi dan ternak
berkembang biak.

Ÿ

Ternak adalah merupakan aset kelompok dan
sumber bahan organik/pupuk kandang dan
biogas.

Ÿ

Pengelolaan ternak sebagai usaha bersama
kelompok diatur lebih lanjut secara
musyawarah antar anggota.

Pertemuan rutin harus dihadiri oleh TPM
sebagai pengarah, fasilitator, dan pendamping.

10. Temu lapang tani
Ÿ

informasi dan pengalaman antara kelompok

Temu lapang tani dilakukan sebagai ajang tukar
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II.

Pe m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t ( C o m m u n i t y
Development). Kegiatan ini dikelola oleh Dinas
Pertanian Kabupaten.

Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani
pelaksana kegiatan adalah merupakan suatu upaya
untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki,
dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan
kesadarannya terhadap potensi yang dimilikinya serta
berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang
atau masyarakat/kelompok tani menjadi berdaya, lepas
dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan.
Kegiatan yang dilakukan meliputi:

a. Persiapan
b. Sosialisasi
c. Penentuan Pemandu SL
d. Penentuan Peserta SL
e. Bahan dan alat

a. Pelatihan petugas dinas dan tenaga pendampingan
masyarakat (TPM)

f. Materi

b. Pelatihan petani/pembekalan teknis petani

h. Kurikulum Sekolah Lapang

c. Sekolah Lapang konservasi lahan

Selain itu pemantapan kelembagaan perlu ditingkatkan
melalui koordinasi dengan instansi terkait baik pusat
m a u p u n d a e r a h ( P U, K e h u t a n a n , Pe m d a ,
Gerhan/GNRHL, GNKPA dan lain-lain). Tenaga
Pendampingan Masyarakat (TPM) dimaksudkan untuk
mengintensifkan pembinaan terhadap kelompok tani.
Oleh karena itu kegiatan Pengembangan Konservasi
Lahan Terpadu merupakan salah satu kegiatan strategis
dalam menjawab permasalahan pengelolaan lahan
kering berlereng di DAS dan sub DAS dimana
penanganan fisik maupun non fisik yang terdiri dari
penerapan pengembangan pertanian (Farm
Development) dan peningkatan SDM (Capacity Building)
juga diperlukan pengembangan masyarakat
(Community Development) berupa kegiatan
pembentukan/penetapan kelembagaan kelompok tani,
pendampingan petani dan temu lapang petani.

d. Koordinasi dengan instansi terkait
e. Pembentukan/penetapan Kelembagaan Kelompok
Tani
f.

Pendampingan Petani

g. Temu Lapang Petani

III. Sekolah Lapang (SL)
Kegiatan Sekolah Lapang (SL) merupakan model
transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sedang berkembang dan banyak dipergunakan pada
program-program pemerintah khususnya. Sekolah
lapang menggunakan pendekatan pembelajaran orang
dewasa yaitu mengalami, mengamati, menganalisa,
menyampaikan hasil pada orang lain, ada timbal balik,
mencoba kembali, dan seterusnya. Sifatnya sirkular atau
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terus berputar dan berproses sehingga terus
mendapatkan pengetahuan dan teknologi inovatif atau
baru yang lebih baik dan bermanfaat. Sekolah lapang ini
bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan arti
pentingnya konservasi lahan dan air. Kegiatan yang
dilakukan meliputi:

g. Penentuan Lokasi dan Peserta Sekolah Lapang

Sosialisasi dan penjelasan program kepada
anggota kelompok tani dilakukan oleh
Kementerian Pertanian dan dinas terkait,
sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
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KRITERIA DAN STANDAR TEKNIS
Pengembangan Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu
diarahkan pada lahan-lahan DAS dan Sub DAS yang
memiliki potensi penurunan daya dukung lahan
terutama pada lahan-lahan kering potensial kritis.
Kegiatan usaha tani ini dilaksanakan dengan
menerapkan teknologi tepat guna dan spesifik lokalita,
secara vegetatif dan sipil teknis sehingga lahan-lahan
tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan
produktivitasnya secara berkelanjutan dalam rangka
penyelamatan DAS.
Para pelaksana kegiatan dibekali panduan melalui
Pedoman Teknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian
Pertanian. Dalam pedoman teknis ini diatur bagaimana
cara pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi
lahan terpadu dengan menetapkan standar teknis dan
kriteria dalam penentuan lokasi kegiatan.
Standar teknis kegiatan konservasi lahan terpadu adalah
sebagai berikut:
1. Lahan berupa lahan kering bertopografi miring dan
terletak dalam satu wilayah hulu DAS / Sub DAS /
Sub. Lapisan top soil sudah mulai terkikis dan masih
berpotensi untuk diusahakan tanaman tahunan.
2. Lahan masih dapat diusahakan tapi produktivitasnya
cenderung menurun.
3. Kemiringan lahan berkisar antara 15 - 35 %.
4. Ketinggian tempat masih memungkinkan
diusahakan berbagai komoditas pertanian.
5. Lahan berpotensi menjadi lahan kritis.
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Adapun kriteria lokasi kegiatan konservasi lahan terpadu
adalah:
1. Lokasi merupakan kawasan pertanian lahan kering.
2. Luas hamparan minimal 20 ha/kelompok tani.
3. Status pemilikan tanah tidak dalam sengketa.
4. Pada lokasi tersebut terdapat petani yang telah
tergabung dalam kelompok tani, apabila belum
terbentuk kelompok tani bersedia membentuk
kelompok tani.
5. Petani bersedia melaksanakan kegiatan dan
melakukan pemeliharaan selanjutnya.
6. Terdapat petugas penyuluh pertanian lapangan di
wilayah setempat.
7. Dalam penyiapan dan pembersihan lahan
dilaksanakan dengan metode “tanpa bakar”.

Keterangan Foto:
Selain menyeleksi kelompok tani yang akan terlibat kegiatan konservasi
lahan terpadu, salah satu komponen kegiatan yang juga penting adalah
penetapan lahan. Survey dilakukan untuk meninjau keseuaian lahan
berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.
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MENGENALKAN PROGRAM
DAN MEMBANGUN KESEPAKATAN BERSAMA

Ir. Rita Yuliati, Kasi Pengembangan Potensi
Sumber Daya Kehutanan dari Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Bandung memaparkan lokasi yang diusulkan
dalam kegiatan Konservasi Lahan Terpadu.

Implementasi kegiatan konservasi
lahan terpadu telah diawali dengan
serangkaian agenda sosialisasi
pengenalan program dan juga
membangun kesepakatankesepakatan program yang
diusulkan oleh para calon penerima
kegiatan.
Beberapa pakar dan ahli konservasi
juga dihadirkan dengan tujuan
lebih membuka wawasan dan
meningkatkan pengetahuan para
petani dalam melaksanakan
kegiatan konservasi. “Pengendalian
penggunaan lahan dengan
penerapan teknik konservasi tanah
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dan air yang memadai di setiap
penggunaan lahan adalah kunci
dari penyelamatan sumberdaya air
untuk menjamin ketersediaan air
secara lestari”, papar Prof. Naik
Sinukaban, pakar konservasi yang
juga salah seorang pengajar dari
Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam
salah satu rangkaian kegiatan
sosialisasi dan pengenalan
program konservasi ini. Naik juga
menyampaikan bahwa kegiatan
pertanian masih tetap bisa
dilaksanakan di kawasan hulu
sungai, namun para petani harus
tetap memperhatikan kaidah-

kaidah konservasi agar kelestarian
lingkungan tetap terjaga. Apalagi
jika lahan yang digunakan untuk
kegiatan budidaya adalah kawasan
pendukung daerah aliran
sungai.“Keseimbangan antara
pemanfaatan lahan untuk produksi
dan konservasi harus dijaga betul”,
imbuhnya. Peningkatan hasil
produksi pertanian di lahan yang
sempit juga bukan hal yang
mustahil dilakukan jika penerapan
teknologi budi daya pertaniannya
dilakukan tepat sasaran.
Lokasi kegiatan konservasi lahan
terpadu ini mengambil lokasi Desa

Prof. Naik Sinukaban (IPB), salah satu dari beberapa pakar pertanian
dan lingkungan yang dilibatkan untuk memberikan pembekalan dan
pemahaman kepada anggota kelompok tani mengenai kaidah-kaidah
serta prinsip-prinsip dalam konservasi tanah dan air.

Cikembang dan Desa Tarumajaya
di Kecamatan Kertasari Kabupaten
Bandung serta Desa Pataruman
(Kecamatan Cihampelas) serta
Desa Saguling Kecamatan
Saguling, keduanya berada di
wilayah Kabupaten Bandung Barat
merupakan lokasi yang telah
ditetapkan dalam pelaksanaan
kegiatan ini adalah di kawasan hulu
Sungai Citarum (Upper Stream)
tepatnya di.
Desa-desa tersebut merupakan
hasil dari penjaringan usulan yang
diajukan oleh Dinas Pertanian di
Kabupaten Bandung dan

Kabupaten Bandung Barat. Tidak
hanya sampai di situ, untuk
memastikan kelayakan dan
ketepatan sasaran kegiatan, maka
pengecekan lapangan/ground
check juga dilakukan bersama
sama dengan petani yang terlibat.
Kegiatan ini dilakukan bersamasama Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian, Dinas
Pe r t a n i a n Pe r k e b u n a n d a n
Kehutanan Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Bandung Barat,
serta kelompok tani yang terlibat
dalam kegiatan. Pengecekan lokasi

ini dilaksanakan untuk memastikan
bagaimana (i) kondisi dan potensi
lahan kritis yang dapat
dikembangkan melalui konservasi
lahan, (ii) Sumber Daya Manusia
(SDM) yang terlibat dalam kegiatan
ini, serta (iii) Prasarana Penunjang
Kinerja pada saat pelaksanaan
kegiatan. Dengan melakukan
ground check di calon lokasi
diharapkan kegiatan yang
diusulkan oleh kelompok tani yang
terlibat sesuai dengan norma,
syarat teknis dan kriteria yang sudah
ditetapkan oleh Kementerian
Pertanian.
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Lahan pertanian di Kecamatan Kertasari dengan kemiringan lebih dari
45 derajat, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian
sayuran. Namun saat ini beberapa tanaman tegakan tinggi sudah mulai
ditanam sebagai salah satu upaya untuk menahan erosi.
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MEMADUKAN KONSERVASI
UNTUK HULU SUNGAI CITARUM
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Jawa Barat dengan potensi lahan yang subur dan air yang melimpah,
telah menjadikan daerah ini mempunyai akar budaya pertanian yang
sangat kuat. Sebagian besar masyarakat terutama yang masih tinggal di
kawasan perdesaan mempunyai mata pencaharian utama sebagai
petani. Sayangnya, budaya masyarakat agraris saat ini sudah kurang
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

BERBAGI PERAN DAN AKSI
Usaha dalam meningkatan
produksi pertanian saat ini akhirnya
mengorbankan unsur-unsur yang
melindungi kelestarian lingkungan.
Sadar dengan semakin
menurunnya kondisi lingkungan
terutaman di zona tangkapan air
yang sangat berpengaruh terhadap
Sungai Citarum, berbagai upaya
pengembalian kelestarian
lingkungan terus dilakukan oleh
banyak pihak dengan tujuan utama
untuk mengembalikan kelestarian
lingkungan dan menyelamatkan
sumber daya air.
Lantas bagaimana memadukan
kegiatan-kegiatan ini agar
implementasinya dapat terlaksana
dengan baik dan tepat sasaran?
Lokasi kegiatan Konservasi Lahan
Terpadu Kementerian Pertanian
pada T.A.2015 ini meliputi lahan
seluas 80 Ha yang terletak di
Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Bandung Barat.
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Calon Lokasi ini merupakan usulan
dan telah ditetapkan melalui SK
Ke p a l a D i n a s Pe r t a n i a n ,
Pe r k e b u n a n d a n Ke h u t a n a n
Kabupaten Bandung dan Bandung
Barat.
Kenapa Kabupaten Bandung dan
B a n d u n g B a r a t ? Ka b u p a t e n
Bandung dan Kabupaten Bandung
Barat merupakan bagian dari DAS
Citarum Hulu yang mempunyai
potensial kekritisan lahan yang
paling besar. Kondisi topografi yang
didominasi oleh kawasan dengan
kemiringan melebihi 45 derajat
menyebabkan kawasan ini
terancaman bahaya erosi dan
longsor ketika musim hujan tiba.
Upaya perbaikan lahan kritis
melalui konservasi ini diharapkan
mampu mengembalikan daya
dukung lahan kawasan hulu Sungai
Citarum. Tujuan utamanya adalah

Bahaya erosi, tanah longsor dan hilangnya top soil, mengancam
kawasan hulu Sungai Citarum yang mempunyai kondisi geografis
berbukit akibat hilangnya tegakan tinggi sebagai pelindung kawasan.
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Kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi untuk menjaga
kawasan hulu Sungai Citarum sudah mulai dengan mencoba sistem
tanaman sela. Diantara tanaman sayuran sudah mulai ditanam
berbagai tanaman keras seperti kopi, Eucalyptus ataupun Jati Suren.
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Penyemaian bibit tanaman keras yang saat ini
banyak dilakukan oleh beberapa komunitas
untuk mendukung ketersediaan bibit yang akan
ditanam di lahan-lahan kritis.

mengurangi sedimentasi yang
terjadi di sepanjang aliran Sungai
Citarum yang menjadi penyebab
utama berkurangnya kapasitas
badan Sungai Citarum.
Tindakan yang dapat diambil
secara cepat untuk mengurangi
dampak akibat genangan adalah
dengan meningkatkan kapasitas
daya tampung aliran Sungai
C i t arum. Pada tahun 2012
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat melalui Balai
Besar Wilayah Sungai Citarum
(BBWSC) telah melaksanakan

kegiatan penanggulangan
bencana banjir melalui rehabilitasi
prasarana bangunan pengendali
banjir sepanjang 180 km. Kegiatan
utamanya adalah peningkatan
kapasitas badan sungai melalui
pengangkatan sedimen dan
perkuatan dinding sungai.
Namun, penanggulangan bencana
banjir tidak dapat semata-mata
diselesaikan dengan perbaikan
sarana pengendalinya saja. Beban
erosi yang cukup besar harus
dikendalikan melalui perbaikanperbaikan lahan kritis di kawasan

hulu sungai baik melalui
pendekatan yang bersifat konservasi
maupun yang bersifat sipil teknis.
Waduk Saguling merupakan salah
satu dari 3 Waduk besar yang ada di
aliran Sungai Citarum selain Waduk
Jatiluhur dan Waduk Cirata. Waduk
yang berada di wilayah Kabupaten
Bandung Barat ini saat ini dalam
kondisi yang memprihatinkan,
padahal Waduk Saguling menjadi
salah satu andalan yang
mendukung Hydropower Plan yang
dikelola oleh PT. Indonesia Power
yang menghasilkan daya listrik
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Waduk Saguling, salah satu waduk terbesar di aliran
Sungai Citarum menerima beban sedimentasi dan
pencemaran yang paling tinggi.

sebesar 1.400 MW untuk suplai
kebutuhan Pulau Jawa-Bali. Waduk
dengan kapasitas daya tampung
609 juta m3 ini, selain menerima
beban sedimentasi dari daerah
tangkapannya (luas 53.000 Ha),
Waduk Saguling juga menjadi
penampung limbah industri dan
domestik di kawasan perkotaan
Bandung Raya.
Pelaksanaan kegiatan konservasi
lahan terpadu ini diharapkan dapat
menahan laju erosi dari bibir waduk
dan menjaga suplai sumbersumber air lain yang mampu
menambah debit air Waduk
Saguling.
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Kementerian Pertanian mempunyai
komitmen untuk memulihkan dan
mendukung upaya pengelolaan
sumber daya air terpadu khususnya
di Wilayah Sungai Citarum. Pada
Ta h u n 2 0 0 9 - 2 0 1 1 m e l a l u i
pelaksanaan kegiatan investasi
ICWRMIP Tahap I, Kementerian
Pertanian telah melaksanakan
program penanaman padi dengan
metode System Rice Intensification
(SRI) seluas 3.000 Ha di 3 wilayah
kabupaten di Wilayah Sungai
Citarum yaitu Kabupaten Bandung
(650 Ha), Kabupaten Subang
(1.000 Ha) dan Kabupaten
Karawang (1.350 Ha). Manfaat dari
pengembangan metode SRI ini

antara lain adalah penghematan
pemakaian air irigasi sebesar 33%,
peningkatan produktivitas sebesar
27-30%, penghematan
penggunaan bibit serta peningkatan
penggunaan pupuk organik.
“Kegiatan konservasi 80 Ha ini
merupakan jembatan untuk
kegiatan konservasi lahan terpadu
yang lebih besar di tahun depan”,
papar Yacob Senobaan sebagai
Manager Kegiatan Dukungan
M a n a g e m e n Pe n g e m b a n g a n
Konservasi Lahan Terpadu dari
D i r e k t o r a t Pe r l u a s a n d a n
Pengelolaan Lahan Kementerian
Pertanian Ditjen Prasarana dan

PETA PEMBAGIAN ZONASI DAS CITARUM
DAS CITARUM HULU
DAS CITARUM TENGAH
DAS CITARUM HILIR
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Sarana Pertanian Kementerian
Pe r t a n i a n . Pe r b a i k a n d a n
pengelolaan Sungai Citarum
memang harus dilakukan secara
multi sektoral dan tidak bisa
dilakukan oleh satu pihak saja.
Ko m p l e k s i t a s p e r m a s a l a h a n
pengelolaan kawasan Hulu Sungai
Citarum memang tidak bisa
diselesaikan oleh satu pihak saja.
Pada tahun 2015, sesuai dengan
arahan kebijakan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk tahun 2015-2019, DAS
Citarum menjadi salah satu dari 15

DAS yang ditetapkan sebagai DAS
Prioritas yang mengedepankan
kegiatan untuk Peningkatan
Pengelolaannya.
Selaras dengan kegiatan Konservasi
yang dilakukan oleh Kementerian
Pertanian, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan melalui Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(BPDAS Citarum-Ciliwung), pada
tahun 2015 telah meluncurkan
kegiatan percepatan pemulihan
DAS prioritas melalui rehabilitasi
hutan dan lahan (Quick Wins) DAS
Citarum bagian hulu.

Keterangan foto:
Kiri: Berbagai jenis tanaman sayuran semusim
yang ditanam di kawasan hulu seperti kentang,
wortel, daun bawang dan kol sebetulnya
mempunyai potensi untuk dikembangkan
melalui konsep-konsep intensifikasi lahan
pertanian. Kemiringan lahan yang tidak sesuai
dengan kaidah konservasi akan diperbaiki
melalui metode-metode terasering yang
mampu menjaga lahan dari ancaman bahaya
erosi.
Kanan: Salah satu pengendalian masuknya erosi
ke dalam aliran sungai adalah dengan
menggunakan bangunan sipil teknis penahan
dinding sungai.
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Kegiatan Quick Wins ini difokuskan di 5 Sub DAS prioritas yang berada di Bagian Hulu yaitu
(Sub DAS Cirasea, Sub DAS Cisangkuy, Sub DAS Ciwidey, Sub DAS Ciminyak dan Sub DAS
Cihaur). Kegiatan percepatan pemulihan DAS Prioritas di Hulu Sungai Citarum meliputi;
(1)

Kegiatan Fisik Penanaman,

(2)

Pembuatan Bangunan KTA (Sumur Resapan, Dam Penahan, Gully Plug),

(3)

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat,

(4)

Pembinaan dan Pengendalian.

TABEL KEGIATAN QUICK WINS KONSERVASI
DAS HULU SUNGAI CITARUM
NO.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SUB DAS

CIRASEA

CISANGKUY

CIWIDEY

CIMINYAK

CIHAUR

KECAMATAN

CIPARAY
IBUN
KERTASARI
PACET
PASEH
ARJASARI
BALEENDAH
PANGALENGAN
BANJARAN
CANGKUANG
CIMAUNG
CIWIDEY
PASIR JAMBU
SOREANG
KUTAWARINGIN
CIHAMPELAS
CILILIN
SINDANGKERTA
CIPONGKOR
GUNUNGHALU
BATUJAJAR
PADALARANG
SAGULING

AGROFRESTRI
JUMLAH
JUMLAH
DESA
UNIT
KAB. BANDUNG
5
250
5
215
3
145
7
645
2
215
8
400
2
75
7
225
2
50
4
145
5
355
4
225
7
225
5
140
7
190
KAB. BANDUNG BARAT
3
4
7
18
11
11
6
14
6
8
2
3
2
3
5
23

Sumber: BPDAS Citarum-Ciliwung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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DPN

GP

SRA

LUAS
(HA)

UNIT

UNIT

UNIT

1
1
-

9
15
4
11
11
11
18
3
3
15
8
6
3
8

20
10
15
12
43
18
46
1
9
26
11
18
6
15

100
185
100
75
65
151
142
72
158
93
138
65
59

100
485
255
305
210
35
55
560

1
3
6
12
4
0
0
15

14
9
4
46
27
0
0
50

20
56
109
32
37
220
160
66

Areal pertanian tanaman sayuran yang semakin mendekati
kawasan hutan konservasi di wilayah Kertasari.
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Salah satu perbaikan kawasan hulu sungai yang
dilakukan melalui pembangunan jembatan dan
perkuatan dinding-dinding penahan sungai.

Upaya perbaikan lahan kritis melalui kegiatan konservasi tetap perlu
dibarengi dengan upaya struktural secara sipil teknis untuk mengendalikan
secara cepat laju erosi yang terlajur sudah terjadi. Untuk itu Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai
Citarum (BBWSC) juga melakukan upaya pengendalian banjir Sungai Citarum
hulu yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015-2019 melalui
kegiatan:
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1.

Pembangunan sediment trap, sejumlah 266 bh (besar 5 bh, kecil 261 bh)
di anak anak Sungai Citarum hulu yang berpotensi erosi.

2.

Pembangunan sediment trap, sejumlah 266 bh (besar 5 bh, kecil 261 bh)
di anak anak Sungai Citarum hulu yang berpotensi erosi.

3.

Pembangunan waduk retensi Cieunteung 8,7 ha.

4.

Pembuatan Floodway Cisangkuy Q20 (Kamasan – Ciranjeng) untuk
mengurangi debit banjir yang masuk mengalir ke Sungai Cisangkuy,
arah Dayeuhkolot, kapasitas eksisting Q5.

5.

Penyelesaian normalisasi anak anak sungai Citarum Hulu, Sungai
Cikeruh, Sungai Cimande, Sungai Cikijing dan Sungai Citarum Hulu.

6.

Peningkatan kapasitas Sungai Citarum Hulu dari Sapan sd. Curug
Jompong (Q5 menjadi Q20).

Rehabililitasi saluran pengendali banjir diantaranya dilakukan
dengan meningkatkan kapasitas daya tampung sungai melalui
pengerukan sedimentasi dan perkuatan dinding sungai.

Rehabililitasi saluran pengendali banjir diantaran
meningkatkan kapasitas daya tampung sungai melalui
melalui pengerukan sedimentasi dan perkuatan dinding
sungai.
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MENDUKUNG PROGRAM CITARUM BESTARI
Pada tahun 2014, Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heryawan
mencanangkan Gerakan Citarum
Bestari (Bersih, Sehat, Indah dan
Lestari) dengan fokus pekerjaan
m e mulihkan kondisi Sungai
Citarum sepanjang 77 kilometer
dari mulai hulunya di daerah Situ
Cisanti Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung sampai
dengan mulut Waduk Saguling di
Kecamatan Cihampelas Kabupaten
Bandung Barat.
Segmen ini adalah segmen di mana
Sungai Citarum mengalami kondisi
kerusakan yang cukup berat.
Melalui Gerakan Citarum Bestari
ini, Gubernur Jawa Barat bertekad
bahwa pada tahun 2018 dari hulu
Situ Cisanti sampai dengan segmen
kilometer Sungai Citarum sudah
dalam kondisi yang lebih baik lagi.
Ketiga kegiatan yang dilakukan
oleh Kementerian Pertanian,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta Kementerian
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Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tersebut merupakan sebuah
bentuk dukungan Pemerintah Pusat
terhadap komitmen dari
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat yang ingin mewujudkan
Sungai Citarum menjadi sungai
yang dapat bermanfaat bagi
masyarakat yang bergantung pada
Sungai Citarum.
Dukungan dari Pemerintah Pusat
juga diwujudkan dalam
pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Terpadu Sungai Citarum atau lebih
dikenal dengan Integrated Citarum
Water Resources Management and
Investment Program (ICWRMIP)
yang pelaksanaannya telah dimulai
pada tahun 2009. Program
investasi perbaikan Sungai Citarum
ini dilaksanakan dengan
mengedapankan keterpaduan
lintas sektoral antara Kementerian
yang terkait dengan pengelolaan
Sumber Daya Air yaitu BAPPENAS,
Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan serta Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pertanian.
Dengan semakin banyaknya pihakpihak yang berkontribusi dan
berperan aktif dalam
menyelamatkan Sungai Citarum,
maka harapannya kondisi Sungai
Citarum akan semakin cepat pulih.
Lantas siapa saja yang harus terlibat
dan mendukung upaya ini?
Bukan hanya pemerintah saja yang
harus bekerja, namun masyarakat,
kalangan akademisi, pihak
pengusaha, LSM dan para penggiat
lingkungan harus bekerja sama dan
bahu membahu demi mewujudkan
sungai yang bersih, sehat dan
produktif, serta membawa manfaat
berkesinambungan bagi seluruh
masyarakat di wilayah Citarum.

Kondisi aliran Sungai Citarum di titik kilometer ke 10,
dihitung dari sumber mata air utama di Situ Cisanti.
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Situ Cisanti, sumber utama mata air Sungai Citarum,
yang terletak di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung.
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MIMPI MEWUJUDKAN
CITARUM YANG LESTARI
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Salah satu kebun teh yang dikelola P.T PP London Sumatera
yang berlokasi di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung.
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Kantor dan unit pengelolaan teh
PT. PP London Sumatera yang
masih beroperasi hingga saat ini.

Udara yang cukup dingin yang
disertai kabut tipis dan hujan
gerimis tidak menjadi halangan
Pak Nandang meninjau lokasi
penanaman tanaman konservasi
di kawasan Desa Tarumajaya.
Lokasinya berbatasan tepat
dengan kebun teh PT. PP London
Sumatera Indonesia – Kertasarie
Estate atau yang lebih dikenal
dengan Lonsum, salah satu
perusahan pengelolah teh yang
masih bertahan hingga kini.
Wilayah Kecamatan Kertasari
memang merupakan kawasan
dataran tinggi dengan rata-rata
berada di ketinggian 800 s/d
1.800 mdpl dengan bentukan
topografi datar sampai berombak
dengan dominasi kawasan
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berbukit sampai bergunung
mencapai 75%. Dengan iklim
pegunungan dan didukung
dengan kondisi morfologi tanah
yang subur, kawasan Kecamatan
Kertasari memang sangat sesuai
untuk dikembangkan sebagai
kawasan pertanian dataran tinggi.
Sayangnya pengembangan
kegiatan ini tidak diimbangi
dengan pengelolaan lahan yang
sesuai dengan kondisi kelerengan
yang ada. Gabungan antara
kondisi topografi dan pengelolaan
yang tidak sesuai berakibat pada
terjadinya longsor dan erosi di
wilayah ini.
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Perkebunan teh ini masih bisa
dipertahankan dengan baik karena masih
ada unit bisnis yang masih berjalan yang
mampu menyerap tenaga kerja.

Pemandangan yang sangat
berbeda sangat terlihat di
kawasan ini. Hamparan luas
kebun teh yang diselingi beberapa
tanaman pinus tampak kontras
dengan pemandangan hamparan
lereng yang ditanami tanaman
sayuran.
Perkebunan teh ini masih bisa
dipertahankan dengan baik
karena masih ada unit bisnis yang
masih berjalan yang mampu
menyerap tenaga kerja. Tidak
jarang, konflik kepentingan
penggunaan lahan sering terjadi
antara pengelola kebun teh dan
masyarakat petani.
Nandang Rusmana adalah Ketua
Kelompok Giri Tani di Desa
Tarumajaya Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung. Sambil
meninjau beberapa jenis tanaman
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konservasi yang ditanam anggota
kelompoknya, ia juga mengamati
beberapa tanaman yang mati
atau pertumbuhannya kurang
bagus.
“Yang ini perlu diganti, kelompok
kami sudah menyiapkan bibit
penggantinya”, sambil menunjuk
anak pohon yang layu dan
tampak mengering. Beberapa
jenis tanaman konservasi yang
dipilih anggota kelompok Giri Tani
d i a n t a r a n y a a d a l a h Ko p i ,
Eucalyptus, dan Alpukat.
Total lahan untuk kegiatan
konservasi di Desa Tarumajaya
seluas 20 Ha, lahannya
merupakan lahan milik desa yang
dikelola oleh masyarakat
setempat melalui kesepakatan
dengan pihak Desa Tarumajaya.
Lokasi tepatnya ada di Kampung

Goha I dan Kampung Goha II.
“Konservasi ini harapannya
menjadi jalan tengah dari
permasalahan konflik lahan yang
kerap terjadi”, kata Nandang
sambil menunjukkan batas-batas
pengelolaan lahan.
Kegiatan konservai lahan terpadu
ini sudah dimulai sejak permulaan
tahun 2015, “Awalnya, bersama
dengan kelompok tani lainnya
kami mengikuti sosialisasi
mengenai kegiatan konservasi di
tingkat provinsi”, papar Nandang.
“Selang beberapa waktu
kemudian, staff dari Dinas
Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Bandung
memberikan informasi bahwa
kelompok kami terpilih untuk
mengikuti kegiatan ini,”
imbuhnya.

“Masyarakat petani sangat mendukung upaya-upaya
konservasi untuk mengembalikan kelestarian Sungai
Citarum, namun bagaimana agar mereka tidak
kehilangan pendapatan juga harus dicari solusinya” ujar
Nandang dan H. Qomar sepakat.
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Prof. Naik Sinukaban meninjau langsung
pembuatan terasering bangku di lokasi
kegiatan konservasi Desa Cikembang
Kecamatan Kertasari.

Selain kelompok Giri Tani, untuk
wilayah Kecamatan Kertasari juga
melibatkan Kelompok Raksa Bumi
di Desa Cikembang. Total lahan
yang diterapkan kegiatan
konservasi juga mencapai luasan
20 Ha. Lahan ini milik warga dan
lokasinya terpisah-pisah sehingga
membutuhkan waktu jika ingin
memonitoring kegiatannya.
“Untuk mencari lokasi seluas 20 Ha
di Kertasari bukanlah hal yang
mudah”, ujar Budi Darmawan
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Surahman (39) Ketua Kelompok
Raksa Bumi, “Jadi lokasinya
berpencar ”, tuturnya. Lokasi
kegiatan konservasi di Desa
Cikembang melingkupi dua
kampung, itu pun terpecah lagi di
beberapa blok, lokasi pertama ada
di Kampung Plered (terdiri dari Blok
Cirawayan dan Blok Hong),
sedangkan lokasi ke dua berada di
Kampung Buka Tanah (terdiri atas
Blok Kebon Awi dan Stopan).

PETA ORIENTASI LOKASI KEGIATAN
TERHADAP DAS CITARUM BAGIAN HULU
DAS CITARUM
LOKASI KEGIATAN DUKUNGAN
KONSERVASI LAHAN TERPADU
KEMENTERIAN PERTANIAN
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KELOMPOK TANI DAN LOKASI KEGIATAN
DI KABUPATEN BANDUNG

No.
1.

KELOMPOK TANI
RAKSA BUMI
Berdiri Tahun
2006

2.

GIRI TANI
Berdiri Tahun
2003

Baik kelompok Tani Giri Tani
maupun Raksa Bumi telah
melakukan kegiatan yang sama
sesuai dengan arahan dan syarat
te k nis yang diberikan oleh
Kementerian Pertanian. “Kami
bertekad bisa mengembalikan
Kertasari menjadi Kertasari yang
lestari seperti dulu lagi”, tegas
Nandang yang melihat kegiatan ini
sebagai kesempatan dan peluang
untuk mewujudkan impiannya
tersebut. Masyarakat saat ini
sebetulnya sudah mulai sadar akan
pentingnya melestarikan kawasan
hulu Sungai Citarum.
Pak Haji Qomar (58), salah satu
anggota kelompok yang sudah
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DESA

NAMA KETUA

Kampung Plered,
Kampung Buka
Tanah, Desa
Cikembang

Budi Darmawan
Surahman

Kampung Goha I
dan Kampung
Goha II
Tarumajaya

Nandang
Rusmana

JUMLAH
ANGGOTA
35 orang

125 orang,
yang terlibat
kegiatan 25
orang

bertani lebih dari 37 tahun ini
menuturkan, “Semua program
konservasi baik dari pemerintah
maupun dari manapun pasti
tujuannya baik yaitu ingin
menyelamatkan Sungai Citarum,
dan m a s y a r a k a t p a s t i m a u
mendukungnya”. Hanya saja yang
menjadi tantangan adalah
bagimana mengubah kebiasaan
petani yang sehari-harinya sudah
terbiasa bercocok tanam sayuran
kemudian disuruh menanam
tanaman keras saja.
“Awalnya tidak mudah meyakinkan
anggota kelompok”, ujar Nandang.
“Ini masalah ekonomi, ketika ada
luasan lahannya yang berkurang

KEGIATAN
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Konservasi
Tanah dan Air,
Pembibitan,
Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Konservasi
Tanah dan Air

karena ditanami tanaman keras,
atau karena lahannya berkurang
akibat kemiringan lahan diatur
dengan teras bangku atau guludan,
maka hitung-hitungannya adalah
rupiah,” tambahnya. Kekhawatiran
petani adalah mereka akan
kehilangan sebagian pendapatan
dari kegiatan pertanian yang
selama ini telah dilakukan.
Hal senada juga disampaikan oleh
Rohman (49) salah satu anggota
kelompok Giri Tani, “Pemahaman
petani itu beda-beda, yang mereka
pahami adalah bahwa konsep
konservasi dengan tegakan tinggi
yang digabung dengan tanaman
sayuran itu bertentangan. Karena

Beberapa tanaman Eucalyptus yang sudah mulai
ditanam di lokasi yang mempunya kemiringan lahan
yang cukup tajam.

tanaman sayur membutuhkan sinar
matahari yang cukup banyak,
padahal jika tanaman tegakan
sudah tinggi bisa menghalangi
tanaman sayuran mendapatkan
sinar matahari dan akan
mengganggu pertumbuhan”.
Rohman berandai-andai jika saja di
kawasan Kertasari ada rencana tata
ruang minimal di tingkat desa yang
bisa menjadi acuan pengaturan
mana saja lahan-lahan yang boleh
ditanami tanaman semusim dan

mana yang harus dipertahankan
sebagai kawasan lindung atau
konservasi. “Jika aturannya jelas,
tinggal bagaimana mengelolanya.
Lahan yang sempit bisa
dioptimalkan penggunaannya
hingga hasil produksinya maksimal,
sedangkan di lahan konservasi para
petani juga jelas harus melakukan
apa, tanaman apa saja yang boleh
ditanam dan apa yang tidak”,
katanya sambil menerawang.

Lahan yang sempit bisa
dioptimalkan
penggunaannya hingga
hasil produksinya maksimal.
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Perbaikan kondisi lahan dilakukan dengan pembuatan terasering yang sesuai
dengan kaidah konservasi. Tujuan dari pembuatan terasering ini adalah untuk
mengurangi resiko terjadinya bahaya erosi ketika musim hujan tiba.
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Salah satu hutan komunitas di Kertasari yang dikelola
oleh masyarakat, ditanami tanaman keras seperti
Mahoni dan Albasiah.

Anang Maghfur (42), salah
seorang fasilitator dan pakar
pertanian yang sudah
berkecimpung lama dalam
pembinaan petani, dan ditemui
dalam kesempatan terpisah
menerangkan bahwa Tata Ruang
Pertanian pada hakekatnya
adalah konsep penataan
penggunaan lahan pertanian
yang mengedepankan nilai
konservasi untuk kelestarian dan
keanekaragaman hayati.
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Dalam menerapkan kegiatan
konservasi lahan terpadu ini
sebaiknya memang dilandasi
dengan konsep Tata Ruang
Pertanian karena mempunyai:
1. Fungsi: Sebagai Pengelolaan
Yang Mendukung Konservasi
Tanah dan Air, serta
2. Manfaat: Untuk Mengatur
Pengembangan Pemanfaatan
Ta n a m a n Ya n g A d a D i
Masyarakat Setempat.

Berdasarkan Konsep Tata Ruang
Pertanian, nilai ruang konservasi
akan di bagi 3 yaitu (1) Kawasan
Lindung; Pengelolaan Kawasan
Konservasi Berdasarkan Zonasi
Batasan Kawasan (2) Kawasan
Budidaya; Kawasan yang dapat
dikelola sebagai kebun campur
atau lebih dikenal dengan konsep
A g r o f o r e s t r y , ( 3 ) Ka w a s a n
Domisili; Penganekaragaman
tanaman yang ada di pekarangan
penduduk untuk kebutuhan
konsumsi.
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Untuk meningkatkan pemahaman
petani tentang bagaimana
menerapkan kegiatan konservasi
yang baik, dilakukan melalui
kegiatan Sekolah Lapang. Dari
sini petani diberikan pengetahuan
mengenai bagaimana tata cara
bertani menggunakan sistem
organik, bagaimana pembuatan
pupuk dan pestisida organik dari
bahan-bahan yang tersedia di
sekitar lingkungan petani, serta
tata cara konservasi yang benar
dari mulai penyiapan lahannya
melalui pengenalan beberapa
macam bentuk terasering hingga
pemilihan jenis tanamannya.
Selain itu petani yang terlibat
dalam kegiatan ini juga
mendapatkan pengetahuan dan
pemahaman mengenai
bagaimana melakukan kegiatan
penyemaian bibit tanaman
konservasi. Selain dapat menjadi
sumber pendapatan sampingan
karena bibit dapat dijual, kegiatan
pembibitan ini juga bertujuan
menyediakan cadangan bibit
untuk penyulaman apabila ada
tanaman yang kering atau mati.

2
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Keterangan foto kiri atas ke bawah:
1 & 2; Diskusi dan pengarahan juga dilakukan
saat meninjau kegiatan di lapangan.
Foto kanan:
Yadi Supiadi, Petugas Penyuluh Lapangan
sedang memberikan pemahaman mengenai
pemilihan bibit dan bagaimana cara menanam
agar pohon dapat tumbuh dengan baik.

Yadi Supiadi, Koordinator PPL UPT
Pacet dengan wilayah kerja 3
kecamatan yaitu Pacet, Ciparay dan
Kertasari menuturkan bahwa
tantangan terberat adalah
mengubah kultur atau kebiasaan
masyarakat yang memang sudah
terbiasa melakukan kegiatan
pertanian sayuran. “Kegiatan
konservasi tidak bisa dilakukan

secara instan, harus bertahap dan
harus ada yang berani memulai.
Mengawal kegiatan sampai berhasil
harus tetap dilakukan”, jelasnya.
“Kuncinya ada di monitoring dan
pendampingan”, imbuhnya. Yadi
yang sudah bekerja di wilayah ini
semenjak tahun 2003 sangat
paham bagaimana karakteristik
petani di sini.
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Kegiatan konservasi yang dilakukan
oleh kelompok Giri Tani dan Raksa
Bumi ini adalah kegiatan
konvervasi terpadu dengan
pengembangan usaha tani atau
yang dikenal dengan istilah On
Farm Development.
Jenis kegiatannya sudah
ditetapkan, namun dengan
d i d a m p i n g i o l e h Te n a g a
Pendamping Masyarakat (TPM),
kelompok dapat menyampaikan
usulan kegiatannya disesuaikan
dengan kesepakatan anggota
melalui Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok (RUKK).
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Setelah lahan disiapkan, bibit
tanamanpun mulai didatangkan.
Pa r a p e t a n i l e b i h s e n a n g
menggunakan bibit lokal yang
d i h a s i l k a n o l e h k e l o m p o kkelompok petani penyemai yang
ada di sekitar lokasi kegiatan.
Alasannya, petani lebih percaya
bahwa bibit lokal lebih kuat karena
ti da k m e m e r l u k a n a d a p t a s i
lingkungan lagi dengan lahan yang
akan ditanami.
Di Wilayah Kertasari ini untuk
mendapatkan bibit tanaman keras
tidaklah sulit, sudah banyak
kelompok-kelompok tani yang

mengembangkan kegiatan
penyemaian bibit tanaman keras,
baik yang bekerja sama dengan
pihak lain seperti Pemerintah,
Perhutani, melalui dukungan
Corporate Social Responsibility
(CSR), ataupun sebagai usaha yang
dikembangkan oleh masyarakat
sendiri.
Untuk memenuhi kebutuhan pupuk
organik, paket kegiatan ini juga
memberikan bantuan sapi.
Harapannya selain mendapatkan
nilai lebih dari pengembangan
kegiatan peternakan, kotoran yang
dihasilkan oleh sapi dapat diolah
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menjadi biogas untuk keperluan
dapur sehari-hari dan sisanya
dapat dijadikan pupuk organik.
Masing-masing kelompok
mendapatkan 3 ekor sapi dan juga
membangun kandangnya. Masingmasing kandang harus dilengkapi
dengan satu unit reaktor biogas
sebagai sebuah sistem untuk

pengolah limbah kotoran ternak.
Biogas nampak sudah mulai
berjalan walaupun belum
dimanfaatkan sepenuhnya karena
kapasitas produksinya yang masih
terbatas. Sementara hasil olahan
pupuk organik sudah mulai
digunakan untuk menyuburkan
tanaman.

Keterangan foto atas kiri ke kanan:
1. Pengadaan bibit oleh anggota kelompok,
diantaranya tanaman Eucalyptus, Alpukat,
Kopi dan Albasiah.
2. Bibit tanaman keras yang ditanam di lahan
yang telah disiapkan melalui perbaikan
terasering sebelumnya.
3. Bantuan sapi bertujuan untuk mendukung
sistem pertanian “on farm development”.

64

Keterangan foto:
1. Biogas di Desa Tarumajaya.
2. Proses pembuatan Instalasi Biogas di Desa Cikembang.
3. Mesin pencacah untuk pembuatan pupuk organik.
4. Salah satu kelompok peternak kelinci Kamboja di Desa Tarumajaya.
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Kawasan pegunungan hulu Sungai Citarum.

“Tiga ekor sapi ini masih belum
mampu memenuhi kebutuhan
kelompok, jadi sebagian masih
didukung dengan pupuk kimia yang
biasa petani gunakan”, kata
Nandang. Terkadang mereka juga
memanfaatkan urin dari ternak
2
kelinci yang saat ini cukup
berkembang di seputaran Kertasari.
Tiap kelompok dibebaskan
bagaimana cara mengelola ternak
ini. Bahkan di Desa Cikembang
untuk menggilir siapa yang harus
mengurus ternak sistemnya seperti
arisan, menggunakan undian yang
dikocok. Nama yang keluar, maka
dia harus mengurus sapi-sapi
tersebut.

Bila ada hambatan atau
permasalahan para anggota
kelompok bertemu untuk mencari
solusi. Nandang menyampaikan,
”Tidak harus satu atau dua minggu
sekali. Jarak rumah antara anggota
satu dengan lainnya cukup jauh,
lagi pula kesibukan petani berbedabeda. Tapi kami selalu siap jika ada
anggota yang ingin berdiskusi”.
Harapan para kelompok tani ini,
program apapun untuk pelestarian
Citarum harus ada monitoring dan
evaluasinya, jika ada masalah
solusinya harus dicari bersamasama.

Berbicara mengenai konservasi
memang harus melibatkan banyak
pihak, dan hasilnya tidak bisa
dilihat secara cepat dan dalam
waktu yang singkat. Butuh waktu
dua sampai tiga tahun untuk
melihat hasilnya.
Dengan semakin meluasnya lahan
kritis dan tingginya tingkat erosi dan
sedimentasi Sungai Citarum yang
semakin mengkhawatirkan, tidak
ada kata lain selain terus bersamasama berpadu berupaya untuk
mewujudkan mimpi menjadikan
Kertasari kembali hujau dan lestari.
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Dua tahun belakangan ini tanaman kopi sudah mulai
marak dikembangkan di Kecamatan Kertasari.
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LEWAT KOPI & SAYUR,
KERTASARI MENYAPA DUNIA

68

Dari mulai ditanam pertama,
tanaman kopi memerlukan
waktu dua sampai tiga tahun
untuk bisa dipanen hasilnya.
Dalam masa tenggang tersebut,
petani masih bisa mendapatkan
hasil dari tanaman tumpang sari
yang ditanam di sela-sela
tanaman kopi.

Budi Darmawan Surahman, atau
Budi DS, begitu dia sering disapa,
tampak lebih sibuk dari hari
biasanya. “Hari ini pas jadwal kami
harus mengirim kopi ke Taiwan”,
ujarnya. Sebanyak 3 ton kopi
dalam bentuk green bean diekspor
ke Taiwan lewat jalur laut melalui
pelabuhan Tanjung Priok di
Jakarta.
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Kopi saat ini seolah sedang menjadi
trend seiring makin terbukanya
peluang pasar baik di dalam negeri
maupun di luar negeri. Menurut
beberapa catatan, tanaman Kopi
mulai masuk ke Indonesia sekitar
abad ke 16 yang dibawa oleh
Pemerintah Kolonial Belanda pada
era tanam paksa atau Culture
Stelsel dengan membuka
perkebunan komersial terutama di
Pulau Jawa, Sumatera dan
sebagian wilayah Indonesia Timur.
Jenis yang pertama dikembangkan
adalah kopi jenis Arabika. Iklim dan

kondisi geografis Indonesia sangat
ideal bagi iklim mikro untuk
pertumbuhan dan produksi kopi.
Kualitas Kopi Indonesia sangat
diterima baik oleh pasar
internasional. Maka tidak heran jika
saat ini kopi Indonesia menempati
peringkat keempat di dunia dari segi
hasil produksi (Sumber:Sejarah Kopi
Indonesia, Librari binus.ac.id).
“Rata-rata kita mengirim kopi
seberat 3 ton ke Taiwan, ini sudah ke
tiga kalinya kita kirim barang”,
papar Budi. Biasanya pesanan

Budi, memulai bisnis kopi sudah
cukup lama dan saat ini sudah mulai
menanam kopi sendiri untuk
memenuhi permintaan yang sudah
cukup tinggi.

datang 3 bulan sebelum tanggal
yang telah disepakati untuk
mengirimkan barang. Pria berusia
39 tahun yang bertempat tinggal di
Desa Cikembang ini menuturkan
betapa beratnya perjuangan yang
pernah ia lalui untuk bisa sampai ke
tahap ini.
Memang untuk memenuhi
kebutuhan pasar dengan jumlah
permintaan rata-rata sebanyak 3
ton per 3 bulan, jika harus disuplai
dari petani di desanya dan dari
kebun yang dimilikinya saja pasti

tidak cukup. Untuk itu ia juga
bermitra dengan petani-petani yang
ada di Garut dan Pengalengan
untuk memenuhi permintaan pasar.
Kadang jika ia kelebihan stock,
mitra-mitranya juga sering meminta
persediaan simpanannya. “Yang
susah itu membuka peluang pasar,
ada kesempatan dan peluang
apapun untuk memasarkan kopi
pasti akan saya ambil,” ujarnya.
Sadar akan terbukanya peluang
pasar namun terkendala dengan
suplai atau ketersediaan barang di

daerahnya, Budi yang pada
awalnya hanya berdagang kopi
saja, mulai tahun 2006 ia
memberanikan diri untuk mulai
menanam kopi sendiri. Bingung
memulai dari mana, Budi
mendapatkan binaan dari Yadi
Supiadi dan Rusyanto dari PPL UPT
Pacet yang mulai mengenalkan
tanaman kopi ke dirinya. “Saya
sempat dikatain sebagai orang
gila,” katanya terkekeh sambil
mengenang masa lalu.
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Ya, masyarakat Kertasari pada
masa itu sedang marak-maraknya
menanam tanaman sayuran seperti
kol, wortel, daun bawang, kentang
dan lain sebagainya. Lahan yang
digunakan sebagian besar adalah
lahan dibawah kewenangan
Perhutani. Kondisi ini disikapi oleh
Pe r h u t a n i m e l a l u i p r o g r a m
Pe n a n a m a n H u t a n B e r s a m a
Masyarakat (PHBM) dibawah
pengelolaan Lembaga Masyarakat
Desa Hutan (LMDH). Saat itu Budi
kemudian turut bergabung dengan
kegiatan ini.
Ia mendapatkan ijin mengelola
lahan perhutani seluas 1 Ha,
sementara ia sendiri sudah memilki
lahan seluas 1 Ha. Total ada 2 Ha
lahan yang ia sulap dari tanaman
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sayur menjadi kopi sepenuhnya.
Pada masa awal itu Budi mengaku
babak belur secara ekonomi. Ia
yang bisanya mendapatkan hasil
panen dari sayur 3 sampai 4 bulan
sekali, saat itu bahkan sampai 2
tahun ia belum mendapatkan hasil
apapun karena kopi baru akan
berbuah pada tahun ke 3 atau ke 4.
Satu kali pernah lahannya seluas 1
Ha dibakar entah oleh siapa, gubug
saungnya juga pernah dibongkar
orang yang tidak suka adanya
perubahan pola tanam baru di
Kertasari. Namun semangatnya
tidak pernah patah, Budi merasa
apa kepahitan yang dirasakan saat
itu akan berbuah manis karena dia
tahu peluang pemasaran kopi
terbuka lebar.

Pada tahun yang sama Budi
kemudian mencoba mengurus ijin
ke Perhutani KRPH Bandung Selatan
untuk menanam kopi di lahan
perhutani. Seperti gayung
bersambut, dalam waktu yang
singkat hanya dalam waktu 3 bulan
Perhutani memberikan ijin melalui
penerbitan SK yang diturunkan
secara bertahap terhadap ijin
penggunaan lahan seluas 76 Ha di
KRPH Pacet (tahap I), 50 Ha di KRPH
Pacet (tahap II), dan 30 Ha di KPRH
Papandayan (tahap III).
Tahun 2008, Budi mulai merasakan
hasilnya. Tanaman kopi yang
ditanamnya mulai berbuah. Tidak
tahu harus menjual ke mana,
awalnya Budi hanya memasarkan
kopinya ke pedagang-pedagang
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dari daerah Medan yang memang
sering mencari kopi sampai ke
Pulau Jawa. Sambil menjalani
usaha dagang yang masih kecilkecilan, Budi mulai mencuri-curi
ilmu dari para pedagang tersebut.
Ia mulai paham bagaimana
memilih kopi yang baik, mana yang
masuk grade 1 mana yang masuk
grade 2. Selama 5 tahun, 20082013 Budi masih bermain di pasar
lokal.
Sampai pada akhir tahun 2013,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
melepas gebrakan ekspor perdana
Kopi Java Preanger sebanyak 18
Ton dan Teh Hijau sebanyak 14 Ton
ke Maroko. Bersama 35 petani
lainnya, kopi hasil dari garapan
kebun milik Budi digarapnya juga
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turut diekspor ke Maroko. Jenis
kopi yang dikirim adalah Arabika
dan Robusta.
Dari sinilah kemudian dia bertemu
dengan Yus Supriatna dari Dinas
Pe r t a n i a n , Pe r k e b u n a n d a n
Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Budi
kemudian dibukakan pintu dan
dikenalkan kepada buyer-buyer
(pembeli) yang berasal dari Taiwan,
Maroko dan Singapura. Tidak
mudah ternyata memang untuk
memenuhi standar kualitas kopi
dunia. “Harus benar-benar bagus
mutunya”, kata Budi.
“Selain mereka survey langsung ke
kami, saya harus mengirimkan
sample kopi berbentuk green bean.
Sampai 11 kali sample saya ditolak,
baru yang ke 12 kalinya sample

saya bisa memenuhi strandar
mereka”, ujarnya sambil tersenyum.
Dari pengalaman itulah Budi
semakin paham bahwa standar
kopi dalam bentuk green bean yang
baik adalah jika trase (lubang kecil)
harus 0%, ukuran bean (butir) per
bijinya 5-6 mm, kadar air 11%,
serta bau harum khas kopi (tidak
terkontaminasi bau lain). Baru-baru
ini Budi juga mendapatkan
kunjungan dari buyer asal Jerman.

Keterangan foto dari kiri ke kanan:
1.

Tanaman kopi siap petik.

2.

Biji kopi yang telah dikeringkan dan sudah
diselep/dihilangkan kulit luarnya.

3.

Unit pengelolaan kopi milik kelompok tani
Mekar Tani yang diketuai oleh Budi DS

4.

Coffee Maker milik kelompok yang belum
digunakan karena rusak.
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Keterangan foto:
1.

Unit rumah pengering kopi dengan kapasitas 1,5 ton
per minggunya.

2.
3.

Green Bean yang siap untuk dikirim.
Walaupun belum banyak, Budi sudah mulai memproduksi
kopi siap konsumsi.

1
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Tahun 2013 ia mulai membangun
rumah pengering kopi sendiri yang
berada di halaman belakang
rumahnya. Rumah pengering ini
mampu mengeringkan 1,5 Ton biji
kopi Chery (buah kopi masih merah
dan baru petik) per minggunya.
Dari 1 Ton Cherry Kopi (biji buah
kopi yang baru petik) bisa
menghasilkan 300 kg gabah kopi
(kopi kering dengan kulit), dan
ketika sudah dikupas menghasilkan
150 kg green bean.
Budi saat ini sudah mulai meroasting dan menjual kopi siap
konsumsi walaupun masih dalam
skala kecil. “Pengennya kami punya
kedai kopi seperti cafe-cafe di kota.
Sayangnya Coffee Machine yang
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kami pesan dari penjual di Italy ini
rusak”, katanya sambil menunjuk
Coffee Machine Maker yang
teronggok di meja. “Kami belum tau
harus memperbaiki ke mana”,
lanjutnya. Dari bisnis kopi inilah
Budi juga berkenalan dengan buyer
sayuran dari Singapura. Mereka
mengambil sayur-sayuran dari
seputar kawasan Bandung.
Pengemasan sayuran ini ada di Kota
Bandung. Setelah di kemas, sayuran
akan dikirim ke Singapura melalui
jalur udara.
Setidaknya ada tujuh jenis sayuran
yang diminta oleh mereka yaitu
Baby Buncis, Baby Pokcoy, Selada
Korea, Selada Bokor, Bayam Merah,
Bayam Biasa, dan Selada Air. Budi

sudah mampu memenuhi 2 kali
permintaan Baby Buncis masingmasing sebanyak 1 Ton. Permintaan
lain belum disanggupi karena ia
ingin fokus dulu, jika betul sudah
merasa mampu baru ia akan
mencoba jenis tanaman sayuran
lainnya. Saat ini ada 3 kelompok
tani dengan anggota 15 orang yang
khusus bertanam sayuran untuk
diekspor.
Harapan Budi dan anggota
kelompoknya, ada pendampingan
ke petani bagaimana agar bisa
mengintensifikasikan lahan yang
sempit namun dapat menghasilkan
produksi tanaman sayur yang lebih
banyak.“Seperti menggunakan
green house itu”, lanjutnya. Metode
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Tanaman Selada Air yang banyak ditemukan di
mata air-mata air di kawasan Kecamatan
Kertasari.
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Mata Air Karanganyar di Kecamatan Kertasari
yang mempunyai debit air cukup besar namun
belum banyak dimanfaatkan oleh warga.

green house secara umum dapat
didefinisikan sebagai bangun
kontruksi dengan atap tembus
cahaya yang berfungsi
memanipulasi kondisi lingkungan
agar tanaman di dalamnya dapat
berkembang optimal. Manfaatnya
antara lain adalah untuk
meningkatkan hasil produksi,
meningkatkan kualitas produksi,
serta meminimalisasi penggunaan
pestisida.
Sebetulnya potensi tanaman Selada
Air yang tumbuh cukup banyak di
Kertasari, terutama tumbuh di
lokasi-lokasi mata air. Permintaan
selada air cukup tinggi, mencapai 1
ton per 2 minggu. Budi menjelaskan
di Kertasari banyak terdapat mata
air yang bisa dimanfaatkan, ambil
contoh saja Mata Air Ciburial atau
Mata Air Kanganyar. Sudah ada

tanaman Selada Airnya dan sering
dimanfaatkan beberapa warga.
“Sekarang tinggal bagaimana kita
mengelolanya, bagaimana kita bisa
melindungi mata air tersebut agar
sekitarnya airnya tetap terjaga,”
tutur Budi.
Secara tidak sadar Budi sebetulnya
sudah melakukan konsep
konservasi berdasarkan Tata Ruang
Pertanian, bagaimana ia dapat
terus mendapatkan penghasilan
dari kegiatan bisnis namun tidak
menghilangkan nilai-nilai
konservasinya. Kaidah konservasi
sebetulnya sudah ada sejak jaman
dahulu. Seperti yang dituturkan
para Sepuh Sunda terdahulu,
“Upami Leuweung Hejo, Ngeunah
Ditenjo, Masyarakat Ngejo (Jika
hutannya lestari, indah dipandang,
maka rakyatnya akan sejahtera)”.
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Waduk Saguling mendapatkan beban pencemaran dan
sedimentasi baik dari kawasan hulu Sungai Citarum
maupun dari daerah tangkapan air di sekitarnya.
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MENJAGA
RAKSASA WADUK SAGULING
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L a n g i t d i D e s a Pa t a r u m a n
Kecamatan Cihampelas tampak
kelabu, gerimis rintik sudah mulai
mengawali pagi itu. “Ini bukan
hanya mendung atau kabut”, ujar
Abah Aos (70th) seakan menjawab
karaguan mengapa langit kelabu
namun cuaca cukup berasa panas.
Langit disini selalu ditutupi debu
dari kegiatan pertambangan dan
asap dari pembakaran gunung
kapur”, lanjutnya.“Masyarakat
disini banyak yang sering menderita
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pusing, sesak napas, batuk dan
gatal-gatal. Cuaca di sini juga
berubah jadi panas”, keluh Abah
Aos yang semenjak lahir sudah
tinggal di sini.
Bila diperhatikan lebih seksama
Desa Pataruman ini seakan
dikepung buki-bukit yang tidak lagi
hijau. Di puncak bukit-bukit tersebut
nampak alat-alat berat yang sibuk
menggali dan mengangkut batu,
pasir atau tanah. Kegiatan

penambangan ini sudah dimulai
semenjak pukul 06.00 pagi hingga
pukul 17.00 petang, suara bising
memekakkan telinga terdengar
ketika alat-alat berat tersebut
berusaha menghancurkan
kerasnya batu di bukit-bukit itu.
Kegiatan penambangan galian C
akhir-akhir ini memang marak
terjadi di Wilayah Kabupaten
Bandung Barat. Pemerintah Provinsi
Jawa Barat saat ini sedang gencar
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menertibkan lokasi-lokasi galian
tersebut. Disadari oleh pemerintah
pengerusakan dan eksploitasi
bukit-bukit tersebut berpotensi
menyebabkan kerusakan
lingkungan dan sosial yang sangat
berat.
Namun di satu bagian Desa
Pataruman yaitu Kampung Garung,
masyarakatnya masih bertahan
dengan kegiatan pertanian. Inilah
yang membuat Abah Aos dan

anggota kelompok Tani Mitra Cai
Tunas Mekar tertarik untuk terlibat
dalam kegiatan Pengembangan
Ko n s e r v a s i L a h a n Te r p a d u .
Kelompok ini memadukan kegiatan
on farm development yang
difasilitasi oleh Kementerian
Pertanian. Lokasinya tidak jauh, di
bukit belakang kampung mereka.
Bukitnya masih sangat rimbun,
masih banyak tanaman-tanaman
keras yang tumbuh di sana.
Kebanyakan adalah tanaman kayu

keras yang menghasilkan seperti
petai, albasiah, campolay, jengkol,
ataupun nangka.

Keterangan foto kiri ke kanan:
1. Aktivitas penambangan galian C di
Kabupaten Bandung Barat mulai marak
terjadi pada awal tahun 2000.
2. Abah Aos menunjukkan bahwa saat ini
kampungnya terkepung oleh bukit-bukit
yang digali. Sedangakan hamparan
sawahnya sudah banyak yang diurug
menjadi perumahan-perumahan baru dan
kawasan-kawasan industri.
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Sedangkan untuk tanaman yang
ada di bawahnya banyak ditemui
tanaman singkong dan pisang.
“Pisang yang ditanam disini bukan
pisang buah, tapi Pisang
Cumanggala (Pisang Batu atau
Kluthuk-dalam bahasa Jawa) yang
hanya diambil daunnya”, ujar Tini
Kartini PPL yang bertugas
mendampingi kegiatan konservasi
terpadu di Desa Pataruman.
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“Dari daun pisang ini saja,
seorang petani bisa menghasilkan
uang sampai 5.000.000 rupiah
sebulannya”, lanjut Tini yang
kerap disapa dengan sebutan Ibu
Hadjah ini. Berbeda dengan
kawasan Kertasari yang banyak
tanaman sayuran di lerenglerengnya, kerapatan tumbuhan
disini masih bisa dikatakan cukup
tinggi. “Kita harus hati-hati, masih

banyak Bagong (Babi Hutan) dari
arah sana yang suka turun cari
makan”, kata Abah Aos terkekeh
sambil menunjuk arah bukit yang
masih berupa hutan.
Keterangan foto:
Tanaman pisang ini hanya diambil daunnya,
tanaman ini banyak ditanam oleh warga karena
harga jual daunnya yang cukup lumayan mahal.

PETA ORIENTASI LOKASI KEGIATAN
TERHADAP DAS CITARUM BAGIAN HULU
DAS CITARUM
LOKASI KEGIATAN DUKUNGAN
KONSERVASI LAHAN TERPADU
KEMENTERIAN PERTANIAN
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Waduk Saguling, salah satu dari 3 waduk
utama di aliran Sungai Citarum.
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1

Desa Pataruman (Kecamatan
Cihampelas) dan Desa Saguling
(Kecamatan Saguling) yang
masuk di wilayah Kabupaten
Bandung Barat menjadi lokasi
k e g i a t a n Pe n g e m b a n g a n
Konservasi Lahan Terpadu dari
Kementerian Pertanian.
Selain bertujuan untuk mencegah
erosi yang mengakibatkan
sedimentasi di Waduk Saguling,
kegiatan konservasi juga
dilakukan untuk menjaga sumbersumber air dan juga mendukung
kestabilan ketersediaan air yang
ada di Waduk Saguling. Waduk
Saguling merupakan salah satu
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dari tiga waduk besar di Wilayah
Sungai Citarum yang dibangun
pada tahun 1981. Daerah di
sekitar Waduk Saguling berupa
perbukitan, dengan banyak
sumber air yang berkontribusi
pada waduk.
Hal tersebut membuat bentuk
Waduk Saguling sangat tidak
beraturan dengan banyak teluk.
Daerah waduk ini asalnya adalah
berupa daerah pertanian.
Berdasarkan beberapa penelitian
yang telah dilakukan, kualitas air
di Waduk Saguling saat ini sudah
sangat menurun yang disebabkan
oleh pencemaran yang berasal

dari kegiatan pertanian, industri,
rumah tangga di hulunya dan
aktivitas budidaya perikanan yang
ada di Waduk Saguling.

Keterangan Foto:
1. Lokasi kegiatan kelompok Mitra Cai Tunas
Mekar, ada sistem terpadu yang dibangun.
Kandang sapi, reaktor biogas, serta kebun
bibit sebagai salah satu bentuk prasarana
pertanian on farm development.
2. Petugas PPL dan Dinas Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Bandung Barat secara rutin selalu
mendampingi dan memonitor kegiatan
kelompok tani di lapangan.
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Keterangan foto:
1 & 2: Bibit tanaman yang ditanam merupakan pohon jenis kayu
keras dari jenis yang terpilih. Jaminan dari pembibitnya adalah
dengan label atau ada sertifikasinya.
3 & 4: Kemiringan lahan diatur dengan metoda teras bangku.
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Keterangan
foto:foto:
Keterangan
1. Sobur,
anggota
kelompok
tanitani
yangyang
mengurus
1. Sobur,
anggota
kelompok
sapi-sapi.
Ada sapi.
4 sapiAda
milik
kelompok,
usia 5
mengurus
4 ekor
sapi milik
sampai
6 bulanusia
untuk
kelompok
5-6digemukan.
bulan untuk
digemukkan.
2. Kandang sapi baru dengan tambahan swadaya
dari
masyarakat.
2. Kandang
sapi baru dengan tambahan
swadaya dari anggota kelompok.
3. Instalasi biogas untuk mengolah kotoran sapi
menjadi
gas biogas
yang dimanfaatkan
untukkotoran
memasak
3. Instalasi
untuk mengolah
dan sapi
sisanya
untukgas
diolah
pupuk untuk
menjadi
yang penjadi
dimanfaatkan
organik.
memasak dan sisanya untuk diolah
menjadi pupuk organik.
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3
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Sebuah kandang sapi baru yang
lengkap dengan bangunan
penampung kotoran dan
pengolahan biogas nampak
berada di batas tepi pemukiman
dengan lahan perkebunan. Yang
menarik, kandang ini selain
mendapatkan bantuan anggaran
dari program namun juga ada
swadaya dari masyarakat.
“Makanya kandang kami jadi
lebih luas, bisa menampung
sampai 10 ekor sapi. Kami tidak
pakai tukang, dikerjakan saja

sedikit-sedikit oleh anggota
kelompok”, ujar Sobur yang
dipercaya oleh kelompok untuk
mengelola sapi yang didapat dari
kegiatan ini. “Anggarannya untuk
3 sapi tapi kami belikan 4 ekor sapi
dengan ukuran yang masih kecil”,
papar Sobur. Sapi yang dibeli
berumur 5-6 bulan, “Mau
digemukkan, kandangnya harus
tertutup karena untuk
menggemukkan sapi harus dijaga
dari gigitan nyamuk”, lanjutnya.
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Kampung Garung tidak pernah
kekurangan air, meskipun musim
kemarau warganya masih bisa
mendapatkan air dari sumbersumber mata air yang ada di bukit.
Ketika meninjau lahan konservasi
dan bibit tanaman yang sudah
ditanam, Sobur dan Abah serta
beberapa anggota kelompok
menunjukan sebuah mata air
dengan debit yang cukup besar.
Dibawahnya ada kolam
penampungan air ukuran 5 x 6 m
yang dijaga dua pohon Bungur
yang ukurannya sangat besar, ”Usia
pohon ini sudah ratusan tahun.
Yang membuat kami heran, kami
coba menyemai bijinya yang jatuh
berserakan di dekat pohon. Tapi
89
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selalu gagal dan tidak pernah
tumbuh. Bahkan anakan pohonnya
juga tidak pernah kami temui”,
papar Sobur. Dari cerita inilah,
warga sekitar sangat menjaga betul
lingkungan sekitar mata air karena
merupakan sumber utam air bersih
warga.
Warga Kampung Garung sangat
sadar akan pentingnya konservasi.
Jenis-jenis tanaman yang ditanam
untuk menjaga kelerangan lahan
dari bahaya erosi adalah Albasiah,
Suren, Eucalyptus, Pete, Jengkol,
Sawo dan Aren. “Kalo bukan kami
yang memulai sekarang, siapa
lagi”, kata Sobur. “Kalau Abah mah
buat anak incu saja”, ucapnya lirih
namun meyakinkan. Mereka
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mencoba tetap bertahan ditengah
kepungan kegiatan tambang yang
terus berlangsung sibuk
menggempur bukit yang ada di
seputaran Desa Pataruman setiap
harinya.

Keterangan foto kiri ke kanan:
1. Abah Aos (70th) di depan pohon Bungur
yang usianya diperkirakan sudah ratusan
tahun.
2. Biji tanaman pohon Bungur, tidak pernah
tumbuh meski disemai dengan baik.
3. Mata air sumber air bersih Kampung
Garung Desa Pataruman.

Anang Maghfur ketika memberikan pemahaman
mengenai konsep Tata Ruang pertanian ke
Kelompok Tani Mitra Cai Tunas Mekar.
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Perubahan tata guna lahan di bibir Waduk Saguling
harus disikapi dengan pola-pola pertanian yang tetap
mengedepankan keseimbangan antara budidaya dan
konservasi.

KELOMPOK TANI DAN LOKASI KEGIATAN
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

No.

91 70

KELOMPOK TANI

DESA

NAMA KETUA

1.

MITRA CAI
TUNAS MEKAR

Kampung Garung,
Desa
Pataruman.
Kecamatan
Cihampelas

Tarsa Sharsa

2.

TIRTA BAHARI

Kampung Babakan
Bandung, Desa
Saguling.
Kecamatan
Saguling

Asep Royani

JUMLAH
ANGGOTA
60 orang,
yang
terlibat
kegiatan
25 orang
25 orang

KEGIATAN
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan,
Konservasi Tanah
dan Air, Pembibitan,
Pengolahan Hasil
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan,
Konservasi Tanah
dan Air

Pemandangan berbeda dijumpai di lokasi
kegiatan di Desa Saguling, lokasinya cukup jauh
dari Desa Pataruman. Desa Saguling tepat berada
di bibir Waduk Saguling dekat dengan pintu intake
waduk, yang masuk ke wilayah administrasi
Kecamatan Saguling.
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Menurut Rohimat, pendamping dari kelompok
Tirta Bahari, lahan-lahan di tepi Waduk Saguling
berbentuk lereng-lereng. Lahan di Desa Saguling
sendiri kekritisan lahannya memang belum
sampai taraf membahayakan. Namun demikian,
harus tetap diambil langkah-langkah antispasi
agar kelestarian kawasan tepi Saguling ini tetap
terjaga dengan baik dan tidak memberikan
kontribusi sedimentasi ke Waduk Saguling.
Jenis tanaman konservasi yang ditanam oleh
kelompok Tirta Bahari hampi sama dengan
tanaman yang ditanam di Desa Pataruman yaitu
Sawo, Albasiah, Eucalyptus, Alpukat, Jambu
Jamaica dan lainya. Tanaman ini ditanam diselasela tanaman palawija seperti Jagung, kacang
tanah serta padi gogo. Air untuk kegiatan
pertanian di sini memang belum menggunakan
irigasi teknis, masih mengandalkan dari curah
hujan.

Keterangan foto dari atas ke bawah:
1. Untuk memastikan kualitas bibit, maka bibit yang dipilih adalah
bibit yang berlabel.
2. Kebun bibit disediakan untuk menyulan tanaman-tanaman yang
kurang baik pertumbuhannya atau bahkan mati.
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3. Salah satu jenis bibit tanaman yang paling banyak ditanam
adalah tanaman Eucalypthus.
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Salah satunya adalah tanaman
Berenuk (Crescentia Cujete) yang
ampuh untuk mengusir tikus, kutu
daun dan wereng.

3

Keterangan foto:
1. Kandang sapi milik kelompok dengan
kapasitas 4 ekor sapi.
2. Kandang ini juga dilengkapi dengan
reaktor biogas, bahkan gas sudah
disalurkan ke rumah warga untuk
keperluan memasak.
3. Tanaman Berenuk (Crescentia Cujete) yang
banyak ditemui di sekitar lokasi kegiatan.

Masyarakat di desa ini sepertinya
masih memanfaatkan tanamantanaman yang alami untuk
mendukung kegiatan pertanian
mereka. Ini terlihat di lokasi
kegiatan juga masih banyak
ditemukan tanaman-tanaman
lokal yang dapat digunakan
sebagai bahan pestisida alami.

Sama seperti di desa lokasi
kegiatan lainnya, sebuah kandang
sapi juga dibangun untuk kegiatan
peternakan sapi. Kandangnya
cukup rapi dan luas, di samping
kandang sudah ada instalasi
reaktor biogas yang sudah
dilengkapi dengan selang/
saluran yang dialirkan ke dapur
salah satu rumah penduduk.
Bangunan saung pertemuan juga
dibangun sebagai tempat anggota
kelompok membicarakan rencana
kegiatan dan berdiskusi jika ada
masalah yang ingin dibicarakan.
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Saung tani digunakan para anggota kelompok tani
dan petani lainnya untuk membahas rencana kegiatan
dan mencari solusi apabila ada permasalah di
lapangan.

Desa Saguling merupakan bagian
dari Sub DAS Cihaur yang saat ini
juga menjadi salah satu lokasi
program prioritas percepatan
(quick wins) konservasi Hulu
Sungai Citarum, “Dekat lokasi
kami ada kegiatan Agroforestry”,
ujar Asep Royani.
Saat ini tanaman yang sedang
berkembang dan banyak ditanam
warga adalah tanaman kopi.
“Banyak yang berminat menanam
kopi, selain perawatannya yang
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lebih mudah, sekali tanam saja
kita akan mendapatkan hasil
seterusnya. Beda dengan
menanam jagung, atau singkong.
Satu musim tanam saja kita paling
tidak harus memupuk sampai tiga
kali. Belum lagi harus rajin
membersihkan gulma-gulma
yang ada”, imbuhnya.
Semakin banyaknya pihak yang
peduli dengan konservasi dan
semakin tingginya kesadaran
masyarakat untuk menjaga

kelestarian lingkungan, menjadi
faktor utama keberhasilan
pengelolaan sumber daya alam.
Menjaga kelestarian “Raksasa
Wa d u k S a g u l i n g ” m u t l a k
dilakukan, ancaman semakin
menurunnya umur fungsi waduk
harus menjadi peringatan agar
upaya pelestarian lingkungan
tetap harus ditingkatkan.

Perawatan tanaman keras pada masa awal
penanaman dilakukan karena setelah ditanam, pohon
yang masih kecil ini rentan terhadap penyakit dan
memerlukan waktu adaptasi sampai akarnya dapat
tumbuh dengan baik.
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Tanaman kopi saat ini mulai banyak diminati petani-petani
di Desa Saguling karena perawatannya yang cukup mudah.
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MUTIARA HITAM
DESA SAGULING
H A R TA K A R U N
YA N G M A S I H T E R S E M B U N Y I
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“Dulu warga sini banyak yang
transmigrasi ke pulau Sumatera
akibat pembangunan Waduk
Saguling, banyak yang berhasil
mengembangkan budi daya
tanaman kopi di sana. Ketika
menyempatkan pulang, mereka
mencoba mengenalkan tanaman
kopi di sini”, cerita Pak Hudin
ketika ditanya mengapa banyak
tanaman kopi di Desa Saguling.
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Proyek pembangunan Waduk
Saguling dimulai sekitar tahun
1981, telah memaksa sebagian
warga untuk pindah dari tempat
tinggalnya. Tercatat ada 49 desa
yang ditenggelamkan, dan
sebanyak 12.489 kepala keluarga
terpaksa dipindahkan dari desanya
dan sebagian lagi ada yang
ditransmigrasikan. Dominasi lahan
yang ditenggelamkan adalah lahan
pertanian yang subur, kebanyakan
warga yang dipindahkan
bermatapencaharian sebagai

petani (sumber: harian pikiran
rakyat). Waduk ini kemudian selesai
dibangun dan mulai dioperasikan
sekitar tahun 1986.
Hudin bukan satu-satunya warga
yang menanam kopi disini, jika kita
masuk lebih jauh ke arah dalam,
banyak dijumpai kebun-kebun milik
warga yang ditanami dengan kopi.
“Hampir 30% warga di sini
menanam kopi”, papar Asep, salah
satu warga yang juga menanam
kopi. Lahan yang dikelolanya

Asep (kiri) dan Hudin
(kanan), saat ini sudah mulai
merasakan hasil panen dari
tanaman kopi yang mereka
tanam 3 tahun yang lalu.

kurang lebih seluas 4 Ha. Waktu
a w a l p e m b a n g u n a n Wa d u k
Saguling, kakaknya adalah salah
satu warga yang ikut program
transmigrasi ke Pulau Sumatera
tepatnya di daerah Lampung.
Karena keahliannya bertani, maka
di Lampung pun ia juga melakukan
kegiatan bercocok tanam. Saat itu di
Lampung
sudah banyak
dikembangkan tanaman kopi.
Berkat ketekunan dan keuletannya,
ia menjadi petani sukses yang

berhasil mengembangkan
budidaya tanaman kopi. Asep yang
tertarik akan keberhasilan sang
kakak kemudian sempat menyusul
ke Lampung.
Ketika suatu saat mereka pulang ke
kampung halamannya, Asep dan
kakaknya kemudian mencoba
mengembangkan budidaya kopi di
Desa Saguling. Mereka mulai
mengenalkan teknik meningkatkan
hasil kopi dengan cara teknik kawin
silang yaitu menyambung kopi asli

yang tumbuh di desanya dengan
tanaman kopi jenis unggul yang
mereka bawa dari Lampung.
“Supaya bertahan baik, tanaman
yang saya bawa dari Lampung kami
bungkus dengan daun pisang”,
papar Asep.
Teknik sambung ini di Lampung
sudah banyak dilakukan. Baru pada
tahun 2000 teknik ini dikenalkan
oleh Asep dan kakaknya ke petani di
sekitar Desa Saguling.
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“Teknik sambung pucuk atau lebih dikenal
dengan okulasi adalah salah satu teknik
dalam pengembangbiakan kopi yang
dianggap paling baik diantara dengan biji,
maupun dengan stek”.
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“Ini kopi silangan, bawahnya kopi asli yang
tumbuh di sini, kemudian dikawinkan dengan
tanaman kopi yang dulu awalnya dibawa dari
Lampung”, Hudin yang juga sudah mulai
menanam kopi semenjak 4 tahun kebelakang ini
menjelaskan sambil menunjukkan beberapa
pohon kopi yang disambung dengan sistem
sambung pucuk.
Menurut Asep dan Hudin, tanaman
pokok/indukan yang terbaik memang tanaman
kopi lokal yang sudah tumbuh dari awalnya di
sini. Sayang kualitas buah kopinya kurang
bagus. Dengan sistem sambung ini dalam waktu
kurang lebih 2 tahun, kopi yang dihasilkan
merupakan jenis kopi unggulan dari sambungan
tunasnya.
Teknik sambung pucuk atau lebih dikenal
dengan okulasi adalah salah satu teknik dalam
pengembangbiakan kopi yang dianggap paling
baik dibandingkan pengembangbiakan dengan
menggunakan biji kopi. Sambung pucuk ini
berguna untuk mempertahankan sifat tanaman
kopi bibit unggul, juga dapat untuk
meremajakan tanaman yang sudah tua.

3
101

Selain mudah dilakukan, teknik sambung pucuk
juga akan menghasilkan tanaman dengan

kualitas yang menyerupai induknya. Inti dari
metode sambung pucuk adalah
menggabungkan batang bawah dan batang
atas. Batang bawah adalah tanaman yang tahan
terhadap patogen dan kokoh, biasanya jenis
tanaman lokal. Sedangkan batang atas adalah
bagian tanaman yang mempunyai karakteristisk
produksi yang baik (sumber: Rehabilitasi
Tanaman Kopi Dengan Metode Sambung Pucuk.
Ditjenbunhun Kementerian Pertanian).
Tiap kali musim panen tiba, kopi yang dihasilkan
dari Desa Saguling ini mampu mencapai 10 Ton.
Komoditas yang dijual baru sebatas kopi
kering/beras. Penjualannya hanya melalui
bandar-bandar kopi dengan harga rata-rata Rp.
15.000-Rp. 20.000 per kg. “Jangankan untuk
menyangrai maupun mengolah kopi siap
konsumsi, alat penyelep (pengupas kulit kopi
kering) kami belum punya”, ungkap Hudin.
Keberhasilan Asep dan kakanya menjadi
contoh bagi masyarakat disekitarnya.
Masyarakat petani pada umumnya tidak
gampang menerima sesuatu yang baru.
Mereka adalah petani yang sudah terbiasa
menanam tanaman palawija seperti
singkong, jagung, cabai, kacang tanah,
maupun padi gogo. Namun jika ada satu
petani yang berhasil, maka mereka tidak
ragu-ragu untuk mencontoh dan
mengganti pola tanamnya yang lama.
Saat ini banyak petani di Desa Saguling
sudah mulai fokus bertanam kopi.

4
Keterangan gambar kiri atas ke bawah:
1. Tanaman jenis unggul yang akan disilangkan ke
tanaman induknya.
2. Tanaman induk biasanya dari jenis lokal karena
pohonnya lebih kuat.
3. Tanaman hasil silangan akan mengikuti sifat asalnya,
sehingga dalam waktu yang singkat tanaman ini
sudah menghasilkan buah dengan jenis unggul.
4. Kopi yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk biji
kopi kering.
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Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat
ini cukup serius dalam
pengembangan perkebunan
tanaman kopi. Pada TA 2013-2014
telah direalisasikan tanaman bibit
unggul sebanyak satu juta pohon,
dan meningkat pada TA 2015-2018
menjadi lima juta pohon (RAM-IP
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat).
Berdasarkan hasil dari berbagai
referensi, bahwa kebun tanaman
kopi masih bisa diselingi dengan
tanaman lainnya. Pohon kopi pada
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dasarnya tidak boleh terkena sinar
matahari secara langsung agar
pertumbuhannya maksimal.
Sebagai pelindung tanaman kopi,
petani dapat menanam tanaman
tegakan tinggi, tanaman Albasiah,
dan Mahoni adalah salah satu
contohnya.
Selain bisa melindungi tanaman
kopi, harga jual kayu Albasiah juga
tinggi dan permintaannya cukup
banyak. Selain tanaman tegakan
tinggi, petani juga masih bisa
menanam tanaman sampingan

seperti cabai, jeruk maupun
tanaman palawija lainnya.
Namun sangat disayangkan,
potensi kopi dari Desa Saguling ini
belum tersentuh oleh binaan dari
m a n a p u n . Pe n g e m b a n g a n
budidaya tanaman kopi ini hanya
dilakukan dari mulut ke mulut, dan
diskusi antar sesama petani. “Kami
juga sangat ingin bisa
mendapatkan ilmu mengenai
bagaimana menanam kopi yang
baik, hingga bagaimana cara
mengolah kopi agar nilai jualnya

lebih baik”, ujar Asep. “Ilmu kami
sangat terbatas, jika ada
pembinaan-pembinaan kami pasti
akan senang”, imbuhnya.
Kopi di Desa Saguling bagaikan
mutiara hitam dari Jawa Barat yang
b e l u m t e r s e n t u h . Po t e n s i
perkebunan kopi ini sebetulnya
mempunyai nilai manfaat yang
cukup tinggi bila dikembangkan
dengan serius. Secara konservasi
perkebunan kopi berperan dalam
penanggulangan lahan kritis dan
pengurangan sedimentasi pada

wilayah DAS Citarum, sedangkan
secara ekonomi dengan
terbukanya peluang pasar kopi di
tingkat internasional juga
membuka peluang-peluang usaha
baru. Bukan hanya kelestarian
alamnya saja yang terjaga, namun
petani di Desa Saguling bisa
menuju hidup yang lebih sejahtera.

Keterangan foto:
Buah kopi yang tinggal menunggu masa siap
petik (kiri). Tanaman kopi kadang tidak
mengenal musim, bisa berbuah sepanjang
tahun. Untuk pengembangannya petani di sini
masih mengandalkan bibit anakan tanaman
kopi yang tumbuh alami dari biji-biji yang jatuh
atau tidak terpetik (kanan).
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Lampiran 1: Skema Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial

SKEMA ALUR PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL
K
E
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O
M
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O
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N

Kelompok Membuat
Usulan Pencairan

Diperiksa
oleh Korlap atau
tim teknis

Disetujui oleh
PPK

Rekening Kelompok

Transfer Dana
oleh KPPN

KPA ajukan
ke KPPN

Persetujuan Kadis Kab
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Keterangan: Contoh arus pencairan dana. Syarat dan
kelengkapannya, mengacu pada Pedoman Pengelolaan
Dana Bantuan Sosial.

Lampiran 2: Contoh Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
PENGEMBANGAN KONSERVASI LAHAN TERPADU

Jenis Pekerjaan
a

b

c

Satuan/
Volume

Jumlah Biaya & Sumber Dana
Harga Per
Metode
Satuan
Tugas
APBD Swadaya
Pelaksanaan
(Rp.)
Pembantuan
Petani

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
- Bibit Hortikultura / Perkebunan

……… batang

- Rumput penguat teras

……… batang

- Pupuk organik

……… Kg

- Pupuk anorganik

……… Kg

- Pengadaan ternak sapi

……… ekor

- Perajang / chopper / APPO Kecil

……… unit

- Pembangunan Kebun Bibit

……… unit

- Material Pembibitan (polibag, dll)

……… unit

- Lain-lain ……(sebutkan sesuai pednis)

………

Pelaksanaan
- Pembukaan dan pembersihan lahan

……… HOK

- Pengolahan lahan sampai siap tanam

……… HOK

- Pembuatan/rehab bangunan konservasi

……… HOK

- Penanaman

……… HOK

- Pemeliharaan

……… HOK

- Lain-lain …….(sebutkan sesuai pednis)

………

Swadaya kelompok tani
- sebutkan (dalam bentuk apa)
TOTAL DANA
…….…………………...….,………………. 2015

Mengetahui,
Kepala Dinas
(.....................)

TimTeknis/TPM

Ketua Kelompok Tani

(.....................)

(.....................)
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x

Peninjauan Lokasi Kegiatan di Kecamatan Kertasari

xi

xii

Peninjauan Lapangan Kecamatan Kertasari

xiii

xiv

Peninjauan Lokasi Kegiatan di Kecamatan Saguling
Kabupaten Bandung Barat
xv

xvi

Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Konservasi Lahan Terpadu
seusai mengikuti kegiatan pembekalan.
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