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Kata Pengantar

D

aerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan salah satu DAS
terpenting di Provinsi Jawa Barat yang memberikan kontribusi
besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya baik untuk
kebutuhan air bersih, suplai air untuk kegiatan pertanian maupun
industry maupun untuk keperluan lainnya. Hal ini menjadikan Sungai
Citarum sebagai sungai yang begitu penting keberadaannya sehingga
harus diupayakan peningkatan “kesehatan” Sungai Citarum agar dapat
lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan makhluk
hidup.
Kondisi Sungai Citarum saat ini semakin terdegradasi akibat
permasalahan di hulu sampai di hilir. Permasalahan tersebut antara
lain tingginya tekanan terhadap kawasan konservasi di sekitar
DAS Citarum seperti perambahan kawasan, kebakaran hutan dan
penebangan liar, pencemaran akibat limbah pertanian dan peternakan
serta kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan konservasi tanah dan
air. Permasalahan ini memberikan dampak negative kepada keutuhan
ekosistem hutan beserta keanekaragaman hayati di dalamnya.
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas memberikan
dampak langsung kepada menurunnya kualitas Sungai Citarum.
Industri-industri yang berada di sekitar DAS Citarum juga memberikan
kontribusi negative kepada Sungai Citarum manakala limbah industry
tidak dikelola secara ramah lingkungan.
Kegiatan CitarumWatershed Management and Biodiversity
Conservation (CWMBC) merupakan salah satu program dari Asian
Development Bank melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang bertujuan untuk mendukung upaya pemulihan DAS
Citarum dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu pengelolaan
keanekaragaman hayati di kawasan konservasi, restorasi dan
rehabilitasi, pemanfaatan jasa lingkungan melalui mekanisme
Buku ini merupakan cerita pengalamaan dari lapangan
mengenai kegiatan CWMBC di wilayah kerja Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam Jawa Barat dalam mendukung upaya pemulihan
DAS Citarum sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Kegiatan
ini telah banyak memberikan manfaat kepada upaya pelestarian
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keanekaragaman hayati di kawasan konservasi dan juga memberikan
manfaat kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi serta
diharapkan pada akhirnya mampu mendukung pemulihan DAS
Citarum di masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat.
Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat

Dr. Ir. SylvanaRatina, M.Si

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
Membantu dalam penyusunan buku ini. Masih banyak kekurangan
dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu kritik dan saran
Membangun akan selalu diterima dengan tangan terbuka, sehingga
upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnyadi
Jawa Barat dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.
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Sekapur Sirih
Masih terkesan hidup dalam benakku,
hutan rimba nun jauh berhias hijau abadi,
beribu-ribu bunga yang semerbak tak pernah pudar, dengan
telinga batinku, aku mendengar angin laut mendesir…

S

epenggal sajak karya Franz Junghuhn itu memuja-muji keindahan
alam Pulau Jawa. Dalam riwayat hidupnya, lelaki pemuja gunung
ini amat lekat dengan tanah-tanah tinggi Pulau Jawa.
Namun, jejak Junghuhn paling nyata dan langgeng terpendam
di Lembang. Di gang sempit yang dikepung perumahan, tempat
peristirahat tokoh alpinis kolonial ini dijadikan Cagar Alam
Junghuhn. Di tanah seluas dua hektare itu, sepucuk tugu putih makam
Junghuhn menjulang di bawah keteduhan pohon kina. Di cagar alam
juga bersemanyam pakar kimia J.E. de Vrij, yang diangkat Junghuhn
sebagai penanggung jawab proyek aklimatisasi kina.
Junghuhn diakui sebagai sosok garda depan perintisan budidaya
kina di Jawa. Dengan keilmuannya, dia menyanggah pemilihan
Cipanas, Cibeureum dan Cibodas sebagai tempat budidaya kina. Dia
menawarkan dataran tinggi Pangalengan.
Alasannya: Pangalengan paling mirip dengan kondisi daerah
asal kina, Amerika selatan. Tak heran, saat memimpin program kina,
seputar 1855-an, dia menggeser lokasi pembudidayaan dari Cibodas
ke Lembang dan Pangalengan. Atas kerja kerasnya itu, setengah abad
kemudian, dunia mengenal Bandung sebagai ibukota kina.
Namun Junghuhn adalah lelaki yang multitalenta. Kina hanya
segurat riwayat hidup di garis nasib telapak tangannya. Selain sebagai
botanis tulen, Junghuhn juga seorang penulis dan pelukis. Bahkan
di ujung hidupnya, dia sempat memboyong peranti fotografinya ke
Dieng dan Gunung Gamping, Yogyakarta. (Junghuhn bisa dibilang
sebagai pelopor fotografi dalam aktivitas jelajah alam.)
Dalam bukunya: Java, Zijne Gedaante, Zijn Plantentooi
en Inwendige Bouw, yang terbit pada 1850, Junghuhn membuka
kontroversi. Dia menentang budidaya monokultur dan domestikasi
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tanaman. Dan dia memberi contoh: di kebun aklimatisasi kina,
Junghuhn hanya menyiangi sesemakan dan membiarkan pohonpohon besar tetap berdiri.
Salah satu sumbangsih Junghuhn adalah klasifikasi jenis
tanaman seturut suhu dan tinggi tempat. Junghuhn juga mengusulkan
penanaman kembali hutan di lereng-lereng gunung. Dia mengamati:
sungai mengering, kemarau berkepanjangan di hutan yang gundul,
dan lahan terbuka ditumbuhi alang-alang.
Bagi yang peduli terhadap ekosistem dataran tinggi Bandung,
pastilah akan mengakui gagasan Junghuhn itu makin bergema
sekarang. Dia belum mengenal istilah daerah aliran sungai, tapi
usulannya mereboisasi lereng gunung mendahului zamannya.
Dia juga membeberkan kondisi yang memungkinkan tumbuhan
asli Jawa bisa hidup, dan mengkaji lokasi-lokasi di mana tumbuhan itu
bisa ditemukan. Sekali lagi, dia belum mengenal istilah biodiversitas
atau keanekaragaman hayati. Perhatian Junghuhn terhadap tanaman
asli, dan menentang monokultur, bisa dipandang sebagai cikal-bakal
konservasi keanekaragaman hayati.
Karya-karyanya tentang geografi tumbuhan, mintakat iklimtumbuhan, geologi, dan kegunung-apian telah menginspirasi para
ilmuwan dan alpinis (pemuja gunung) untuk mengeksplorasi dataran
tinggi Jawa.
Latar belakang abad ke-19 itu menegaskan dataran tinggi Sunda
memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan alam.
Jejak nilai penting sebagian wilayah pegunungan itu kini membekas di
kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam Jawa Barat. Kawasan konservasi merupakan wilayah liar
yang mengemban amanah untuk melestarikan alam.
Di tujuh kawasan konservasi kelolaan Balai Besar KSDA
Jawa Barat yang melindungi ekosistem dataran tinggi itu, yang dulu
dikagumi Junghuhn, antara 2013 sampai 2015 digelar program
Integrated Citarum Water Resources Management and Investment
Program (ICWRMIP). Wujudnya adalah Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Citarum dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Citarum
Watershed Management and Biodiversity Conservation [CWMBC]).
Tujuannya: untuk mencapai pengelolaan konservasi keanekaragaman
hayati dan ekosistem hutan hujan pegunungan Jawa Barat yang
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di DAS Citarum.
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Pak Asep penjaga Cagar Alam Junghun, memperlihatkan salah
satu lukisan Junghun hasil karyanya. Perhatian Junghuhn terhadap
tanaman asli, dan menentang monokultur, merupakan cikal-bakal
konservasi keanekaragaman hayati. (Foto: Agus Prijono)

Sejak 2006 silam, pemerintah telah mengembangkan Citarum
Roadmap: sebuah rancangan strategis berisi program–program
utama untuk meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air
dan memulihkan kondisi di Sungai Citarum. Dan, di dalam Citarum
Roadmap tersebut termaktub Integrated Citarum Water Resources
Management and Investment Program (ICWRMIP).
Pustaka ini memaparkan empat pilar kegiatan CWMBC di
tujuh kawasan konservasi: Cagar Alam dan Taman Wisata Tangkuban
Parahu, Cagar Alam Gunung Burangrang, Cagar Alam Gunung Tilu,
Taman Buru Masigit Kareumbi, dan Taman Wisata Alam serta Cagar
Alam Kawah Kamojang.
Bagian pertama buku ini mendudukkan peran penting Sungai
Citarum dalam peradaban manusia. Bagian ini sekaligus mengantarkan
pembaca untuk mengenali program CWMBC yang telah berlangsung
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selama tiga tahun. Pada bagian-bagian selanjutnya, buku ini mengajak
pembaca menyelami empat komponen utama program CWMBC.
Bagian kedua akan membeberkan Komponen 1 yang mengkaji
kekayaan hayati, memetakan habitat, dan mengembangkan sistem
informasi geografis, untuk mendukung perencanaan pengelolaan
kawasan konservasi.
Selanjutnya, bagian ketiga menerangkan kiprah Komponen
2 yang mengembangkan pilot program restorasi hutan di kawasan
konservasi. Sementara itu, Komponen 3 akan dipaparkan di bagian
keempat yang mengkaji berbagai jasa lingkungan yang terpendam di
kawasan konservasi: air, udara, wisata, karbon hingga nilai penting
dataran tinggi sebagai lokasi sarana komunikasi. Komponen ini
akan mengembangkan pendanaan berkelanjutan bagi konservasi
keanekaragaman hayati melalui imbal jasa lingkungan. Lantas
bagian kelima berisi paparan tentang komponen 4 yang berupaya
mengarusutamakan konservasi keanekaragaman hayati di lanskap
produksi.
Dan bagian keenam, yang terakhir, akan meneropong berbagai
gagasan ke depan terkait keberlanjutan berbagai upaya konservasi
keanekaragaman hayati dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Citarum. Pustaka ini coba menampilkan kiprah CWMBC dalam
gambar besar pemulihan Citarum.
Catatan dalam enam bagian itu merupakan rangkuman dari
proyek berskala luas: ruang, waktu, dan banyak pihak. Di setiap
komponen, berkumpul para ahli dengan kepakaran sesuai fokus setiap
komponen. Selain itu, CWMBC juga menuntut pelibatan masyarakat
beserta pemerintah setempat yang berada di sekitar kawasan
konservasi. Di antara para pihak itu, Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam Jawa Barat (BBKSDA Jawa Barat) berperan menjadi
pendamping setiap komponen.
Ringkasnya, proyek CWMBC merupakan pergumulan ide,
ikhtiar, dan dukungan dari berbagai kalangan. Tidak ada wajah tunggal
dalam program CWMBC, seperti yang tecermin dalam konstruksi
pustaka ini.
Selamat membaca.
Bandung, 2015.
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I. Citarum:

Pengikat Peradaban Manusia
Makin modern, makin cerdas, manusia justru
mencampakkan Citarum di titik nadir. Upaya
penyelamatan digelar di hutan-hutan konservasi di
kawasan hulu Citarum.

H

ari terang tanah. Serombongan ibu-ibu menghambur masuk
ke situs Candi Blandongan. Ibu-ibu berbaju warna-warni
itu riang ria. Kendati telah paruh baya, suara mereka ‘cetar
membahana’. Satu-dua orang mendekati anak tangga candi, lalu
berfoto-diri dengan gawainya. Lantaran terlalu ceria, mereka sejenak
tak sadar usia.
Sengatan matahari menyadarkan mereka mencari-cari tempat
bernaung. Tahu gelagat itu, Sunarto yang rehat di teratak, mengajak
kaum ibu itu singgah. Dalam sekejap, salah seorang pengelola situs
Batujaya itu dikelilingi para ibu. Teratak mendadak sesak.
Kepada Sunarto, mereka bertanya ihwal candi yang berdiri di
Desa Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, itu. Kawasan
situs candi Batujaya terbentang lima kilometer persegi, tersebar di selasela persawahan. Sebelum ditemukan, masyarakat sekitar menyebut
situs-situs itu sebagai unur atau tanah tinggi. “Itu karena tanahnya
lebih tinggi dari persawahan,” jelasnya. “Kalau di Cibuaya sana disebut
lemah dhuwur.” Dia mengimbuhkan bahwa Candi Blandongan adalah
yang terbesar dan terlengkap di kawasan situs Batujaya.
Denah candi ini berbentuk bujur sangkar. Di empat sisi kaki
candi terdapat tangga dan pintu masuk menuju selasar. Lantai selasar
dilapisi beton stuko. Pinggiran lantai selasar di empat sisi dibatasi
pagar langkan yang tidak dapat diketahui lagi tinggi aslinya, karena
bagian atasnya sudah roboh.
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Para pakar arkeologi memandang Candi Blandongan punya
keunikan ketimbang candi-candi lain di Indonesia. Keunikannya, ada
perpaduan dengan konstruksi kayu. Pada lantai selasar, antara badan
candi dan pagar langkan, terdapat 12 umpak batu yang dipasang secara
teratur berderet pada jarak yang sama. Umpak batu ini diperkirakan
untuk menopang tiang-tiang cungkup yang menaungi stupa puncak
badan candi. Para peneliti juga menemukan fitur bekas pintu masuk di
empat sisi dan fitur kusen jendela lubang angin pada pagar langkan di
sisi timur laut dan barat daya.
Penelitian mengungkap kompleks percandian Batujaya
dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara dalam dua fase. Hasan
Djafar dalam bukunya ‘Kompleks Percandian Batujaya’ menyatakan
fase pertama sekitar abad ke-6 dan ke-7, dan fase kedua abad ke-8 dan
ke-10. “Fase kedua merupakan fase pendudukan Tarumanegara oleh
Sriwijaya,” catat Hasan.
Bangunan candi dari fase pertama telah tertutup oleh bangunan
yang sekarang ini terlihat. Dari keteduhan teratak, telunjuk Sunarto
menuding kaki Candi Blandongan yang terbuka, yang menyingkap
sisa-sisa bangunan fase pertama. “Menurut para peneliti, pembangunan
candi yang kedua tidak merusak candi yang lama,” tutur Sunarto, “tapi,
didirikan dengan menutupi bangunan pertama.”
Dengan demikian, setakat ini, situs Batujaya merupakan
kompleks candi Buddha yang tertua di Jawa, yang mulai dibangun
pada masa abad ke-6 dan ke-7.
Namun peradaban yang pernah berkembang di tepian Sungai
Citarum ini mungkin jauh lebih tua. Pada 2014, tak jauh dari
Candi Blandongan, ditemukan tiga kerangka manusia. Temuan ini
mengukuhkan dugaan bahwa Batujaya menjadi pusat pemujaan pada
masa transisi dari zaman prasejarah ke sejarah. Sunarto berkisah, para
peneliti menduga kompleks candi didirikan di daerah yang memang
sejak dahulu menjadi pusat kepercayaan lama.
Sebelumnya, pada 2004-2005, juga ditemukan tujuh kerangka
manusia di dekat unur Lempeng. Setelah itu, ada lima rangka manusia
di seputar kawasan Batujaya. Sekurangnya ada 15 kerangka yang
pernah ditemukan di situs ini. “Jasad-jasad itu ditemukan bersama
gerabah dan senjata sebagai bekal kubur,” terang Sunarto dengan
kesabaran bak pemandu.
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Pengunjung sedang memperhatikan bangunan candi
Blandongan yang berada di situs candi Batujaya,
Karawang. (Foto: Agus Prijono)

Penemuan kerangka manusia dan bekal kubur menunjukkan
kehidupan di sekitar muara Sungai Citarum ini terjadi pada masa
transisi zaman prasejarah dan sejarah. Di antara bekal kubur ditemukan
tembikar India Selatan, dari kota pelabuhan kuna Arikamedu, kira-kira
dari abad ke-2 hingga ke-4. Ini menunjukkan adanya kontak antara
orang India dengan masyarakat pesisir di pantai utara Jawa Barat pada
masa akhir prasejarah. Tak mengherankan, terbersit dugaan adanya
pelabuhan kuna di seputar Batujaya.
Bangunan candi yang terbuat dari bata merah mengejutkan
para ahli percandian. Selama ini, para pakar memandang bata merah
digunakan untuk bangunan candi pada masa-masa yang lebih muda.
Sementara candi-candi berbahan bebatuan dipandang dari zaman yang
lebih tua—seperti di Jawa Tengah. Kompleks Batujaya membuktikan
bata merah telah digunakan seawal abad ke-4 hingga ke-6. “Karena,
memang tidak ada bebatuan di Batujaya,” terang Sunarto.
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PERABADAN masa silam di daerah aliran sungai
Citarum membuktikan manusia Nusantara
telah cakap menerapkan teknologi sejak masa
awal sejarah. Kompleks candi Batujaya terletak
di utara hulu Sungai Citarum di wilayah pesisir
utara Karawang, Jawa Barat.

Lingkungan Batujaya pada masa lalu merupakan hamparan
sedimen dari luapan Sungai Citarum. Daerah aliran sungai yang subur,
dengan sumber air yang berlimpah, mendukung kehidupan pada masa
bercocok tanam. Hasan memaparkan penggunaan kulit padi sebagai
bahan campuran bata merah pada candi di Batujaya dan Cibuaya
memberikan petunjuk awal budidaya padi di pantai utara Jawa Barat.
(Hingga kini pantai utara tetap dipandang sebagai lumbung padi Jawa
Barat).
Teknologi lain adalah lepa putih berbahan gamping atau
disebut stuko. Sunarto menunjukkan sisa stuko yang berupa bercakbercak putih di kaki Candi Blandongan. “Bisa jadi, dulunya candi ini
berwarna putih,” imbuhnya.
Untuk melapisi tembok, catat Hasan, para arsitek Batujaya
mencampur kapur dan kulit kerang. Ini terkait keberadaan candi yang
berada di tepi pantai. (Kini suasana pesisir telah bergeser jauh ke utara,
sekitar 2,5 jam perjalanan dari Batujaya). Stuko juga digunakan untuk
membuat hiasan, patung dan relief. “Biasanya perlu pembakaran kapur
hingga suhu 900-1.000 derajat Celsius,” tulis Hasan.
Hasan menyatakan sumber bahan baku gamping tersedia
melimpah di perbukitan karst di selatan Karawang. “Bagian ujung
timur perbukitan ini berada di tepi Sungai Citarum, dan ujung
baratnya di tepi Sungai Cibeet,” Hasan memaparkan.
Jarak antara bukit kapur dengan situs Batujaya sekitar 50
kilometer. Kondisi ekologis Sungai Citarum dan Cibeet saat itu,
menurut uraian Hasan, diduga cukup baik untuk digunakan sebagai
16 Mastaka Citarum

Seorang anggota kelompok Model Desa Konservasi di Kecamatan
Pasirjambu sedang membuat batako. Sungai Citarum memberikan banyak
material bahan pembuat bata yang dimanfaatkan oleh masyarakat di
sekitar Daerah Aliran Sungai Citarum. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

sarana pengangkutan. “Secara teknis pengangkutan batu kapur dari
selatan Karawang ke Batujaya dengan perahu tidaklah sulit karena
mengikuti aliran sungai.”
Hasan Djafar, yang merekontruksi sejarah kebudayaan daerah
pantai utara Jawa Barat, menyatakan kompleks percandian Batujaya
telah mengalami perubahan dan penambahan. Perbaikan ini lantaran
bangunan candi mengalami kerusakan akibat faktor alam.
Faktor lingkungan itu khususnya luapan Sungai Citarum. Secara
teknis tampak adanya upaya penanggulangan itu. “Dampak ekologi
ini ditanggulangi dengan teknologi yang adaptif, seperti meninggikan
halaman candi, dan menutup permukaan halaman candi dengan
beton stuko atau hamparan lantai bata,” catat Hasan. Bukti sejenis
upaya mitigasi bencana itu terpampang di Candi Blandongan. Lantai
selasar di Candi Blandongan misalnya, dilapisi dengan beton stuko.
Candi-candi Batujaya berdasarkan pertanggalan karbon berasal
dari abad ke-4. Namun, peradaban di pantai utara Jawa bagian barat
Citarum: Pengikat Peradaban Manusia 17

“

Candi-candi Batujaya
berdasarkan pertanggalan
karbon berasal dari abad
ke-4. Namun, peradaban di
pantai utara Jawa bagian
barat diyakini telah sejak
lama berkembang.

“

diyakini telah sejak lama berkembang. Hasan menguraikan, pada
daratan di antara aliran Cisadane dengan daerah aliran Citarum
sedikitnya ada 150 situs arkeologi prasejarah, dari Masa Bercocok
Tanam hingga Masa Perundagian.
Wilayah pantai utara sebagian besar merupakan daerah
alluvial yang subur dengan aliran-aliran sungai. Daerah ini telah dihuni
sejak Masa Bercocok Tanam (ca. 3000 SM – ca. 1000 SM). Budidaya
tanaman pangan, seperti padi-padian dan umbi-umbian, tulis Hasan,
mungkin telah berkembang di wilayah ini sejak masa-masa itu.
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Salah satu sudut candi Blandongan di komplek
situs candi Batujaya, Karawang. (Foto: Bambang
Agus Kusyanto)

SUNGAI CITARUM tak pelak lagi telah menghembuskan kehidupan
di sepanjang alirannya. Bila dihitung dari masa pembangunan candi di
Batujaya, Sungai Citarum telah mengiringi kehidupan manusia selama
17 abad. Bahkan, sungai ini menjadi saksi kepurbaan tanah Sunda,
yang menciptakan bentang alam tatar Sunda.
Para ahli geologi berpendapat, sekitar 105.000 tahun yang lalu,
letusan dahsyat Gunung Sunda purba telah membendung Sungai
Citarum purba. Tertutup oleh material vulkanik, aliran Citarum
membentuk Danau Bandung purba. Material letusan kemudian
mengisi lembah–lembah yang membuat danau itu terbelah: Danau
Bandung Purba Barat dan Timur.
Adanya patahan dan kawasan yang ambles semenjak 16.000
tahun lalu telah menyusutkan air dua danau purba tadi. Penyusutan
diperkirakan terjadi di kawasan yang kini dikenal sebagai Curug
Jompong.
Kata Citarum berasal dari bahasa Sunda: Ci dan Tarum. Ci atau
cai, artinya air; sedangkan tarum adalah spesies tanaman penghasil
warna ungu untuk bahan pewarna alami kain tradisional.
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“

Kata Citarum berasal dari
bahasa Sunda: Ci dan
Tarum. Ci atau cai, artinya
air; sedangkan tarum
adalah spesies tanaman
penghasil warna ungu untuk
bahan pewarna alami kain
tradisional.

“

Setelah era Tarumanegara, dalam tradisi lokal, sungai
ini memasuki masa kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Kedua
kerajaan itu menggunakan Sungai Citarum sebagai batas wilayah
kekuasaannya. Kerajaan Sunda di sebelah barat Citarum dan
kerajaan Galuh di sebelah timur sungai.
Pada zaman Belanda, seputar abad ke-17, Sungai Citarum
masih digunakan sebagai sarana penghubung. Bahkan VOC
masih menduduki benteng di Tanjungpura yang terletak di tepi
Citarum, di barat laut Karawang.
Melewati masa demi masa, dan tetap abadi mengalir,
hingga hari ini Sungai Citarum masih berperan penting bagi
kehidupan manusia. Potensi airnya yang mencapai 13 miliar meter
kubik per tahun baru dimanfaatkan separuh. Pemanfaatan Sungai
Citarum mulai masif semenjak 1957. Saat itu, di Sungai Citarum
dibangun Bendungan Jatiluhur. Lalu disusul dua bendungan lagi:
Saguling pada 1985 dan Cirata pada 1988.
Air Sungai Citarum mendukung beragam kebutuhan
manusia: mulai irigasi pertanian, industri, hingga yang paling
pokok: sumber air minum. Manfaat itu menjalar ke segala
penjuru: Kota Bandung, Cianjur, Cimahi, Purwakarta, Bekasi,
dan Karawang. Dan, inilah manfaat yang tak bisa dilupakan:
20 Mastaka Citarum

Aliran anak sungai di Citarum, memberikan banyak
manfaat bagi masyarakat di sekitar Daeran Aliran
Sungai Citarum. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

menyokong air baku untuk 80 persen warga Ibukota Jakarta. Cakupan
Daerah Aliran Sungai Citarum membentang seluas 13.000 kilometer
persegi—tujuh kali luas Kota Bandung.
DI BALIK keagungannya, Sungai Citarum kini tengah terpuruk. Daerah
alirannya dikepung pusat-pusat industri, pemukiman, pertanian, dan
perkotaan. Peradaban modern telah mencampakkan sungai ini sebagai
tempat pembuangan raksasa: sampah, limbah, dan segala macam sisa
peradaban. Alih-alih mengagungkan sungai terpanjang di Jawa Barat
ini, kehidupan kota membuat Citarum membusuk.
Dari waktu ke waktu, seiring pertumbuhan pusat industri,
populasi manusia yang mendiami sempadan sungai terus melejit. Tak
kurang 1.500 pabrik berdiam di hulu, yang dengan bebas membuang
limbah ke anak-anak sungai ataupun Sungai Citarum. Tragisnya,
industri di DAS Citarum menyokong 20 persen produksi industri
nasional dan 60 persen produksi tekstil Jawa Barat. Beban itu kian
berat dengan 15 juta manusia yang menjejali DAS Citarum.
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Di dataran agak tinggi, produksi pertanian holtikultura telah
mengorbankan daya dukung daerah tangkapan air Citarum. Tanahtanah telanjang menghampar di sempadan sungai, menjalari lembah,
punggung dan puncak bukit. Perubahan tata guna lahan yang tidak
terencana itu menyisakan secuil kawasan hutan yang terserak di
wilayah hulu.
Lahan-lahan yang gundul sudah pasti meloloskan aliran air
langsung menuju sungai-sungai dan memboyong jutaan sedimen.
Tanah tak lagi sempat menyerap air untuk persedian musim kering.
Akibatnya, daya serap tanah lumpuh, kualitas air tercemari limbah.
Pendek kata, lanskap hutan dataran rendah di seputar Citarum telah
menerima dampak negatif dari kegiatan manusia.
Beban yang tiada terperi itu membuat daya dukung Citarum
makin berantakan. Dalam dua dekade belakangan, Citarum ditetapkan
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Sungai Citarum yang mengering pada musim
kemarau di daerah sekitar Jembatan Batujajar,
Kab. Bandung. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
Masyarakat di sekitar aliran sungai Citarum
mengambil pasir yang akan dijual ke berbagai
kota. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

sebagai salah satu daerah aliran sungai
prioritas di Indonesia. “Menurut versi
kita, Citarum merupakan DAS yang
diprioritaskan
untuk
dipulihkan.
Artinya,
memang
berpredikat
buruk,” ungkap Junaediyono, dari
Balai Pengelolaan DAS Citarum dan
Ciliwung.
Dia mengungkapkan, pada 2013
dilakukan pemantauan terakhir kondisi
Citarum. “Dulu setiap lima tahun
kita evaluasi, kalau sekarang per dua
tahun.” Salah satu aspek yang membuat
Citarum terjerembab dalam kondisi
buruk adalah tata airnya. “Itu imbangan
antara aliran air di musim kemarau
dengan musim penghujan,” lanjut
Junaediyono. Aliran Citarum ternyata
menyusut jauh saat kemarau, dan
meluap saat musim hujan. “Kering saat
kemarau, dan banjir pas musim hujan.”
Keseimbangan alam telah menjauh dari
badan air Citarum.
Rumitnya masalah di Daerah
Aliran Sungai Citarum menuntut
penanganan yang terpadu. Artinya, tak
ada institusi tunggal yang bisa menepuk
dada mampu membenahi tantangan
yang melingkupi aliran Citarum.
Karena itu, pengelolaan sumber
daya air terpadu atau Integrated Water
Resources Management (IWRM)
menjadi tumpuan untuk mengurai
benang kusut Citarum. Konsep
pengelolaan terpadu itu adalah proses
yang mengutamakan koordinasi dan
pengelolaan air, tanah, dan sumber
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daya terkait. Konsep itu diadopsi dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan menjadi panduan buat
membenahi beragam tantangan di daerah aliran sungai Citarum.
Sejak 2006 silam, pemerintah telah mengembangkan Citarum
Roadmap: sebuah rancangan strategis berisi program–program
utama untuk meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dan
memulihkan kondisi di Sungai Citarum.
Dalam Citarum Roadmap terdapat Integrated Citarum Water
Resources Management and Investment Program (ICWRMIP). Ini
sebuah program besar pengelolaan sumber daya air terpadu dengan
bantuan pinjaman, hibah, dan teknis dari Asian Development Bank.
Pelaksanaan program melalui koordinasi dan konsultasi para
pemangku kepentingan, serta mengutamakan partisipasi masyarakat
dalam menentukan prioritas, rancangan, hingga pelaksanaan. Visinya:
Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama demi terciptanya
sungai yang bersih, sehat dan produktif, serta membawa manfaat
berkesinambungan bagi seluruh masyarakat di Citarum.
Ada enam lembaga yang terlibat dalam tahap pertama program
ICWRMIP: Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
Di dalam ICWRMIP tahap pertama terdapat program
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Konservasi
Keanekaragaman Hayati (Citarum Watershed Management and
Biodiversity Conservation [CWMBC]) dengan dukungan dana hibah
Global Environment Facility yang dikelola Asian Development Bank.
Yang mendapatkan mandat pelaksanaan program CWMBC
adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui
Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. “Jadi program CWMBC
merupakan bagian dari ICWRMIP yang lebih besar, yang merupakan
lanjutan dari program Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum,”
tutur Project Manager CWMBC Cherryta Yunia.
Cherryta memaparkan turut sertanya Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan karena kegiatan sebelumnya tidak memasukkan
konservasi keanekaragaman hayati. “Untuk itulah, lalu dimasukkan
penyelamatan biodiversitas di hulu, terutama kawasan yang dikelola
KLHK.”
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Kawasan lanskap Cagar Alam
Kamojang, merupakan salah satu
hulu DAS Citarum. (Foto: Bambang
Agus Kusyanto)

Program CWMBC punya tujuan untuk mendukung manfaat
lingkungan secara global bagi konservasi keanekaragaman hayati
di kawasan konservasi di DAS Citarum. Selain melindungi relik
ekosistem hutan hujan pegunungan Pulau Jawa, kawasan konservasi di
wilayah hulu menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan terpadu
DAS Citarum.
“Kawasan konservasi yang terkoneksi dengan DAS Citarum
memang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Jawa Barat dan Taman Nasional Gede Pangrango. Menurut saya logis,
karena Gede Pangrango dan kawasan konservasi BBKSDA merupakan
daerah tangkapan air Citarum,” imbuh Cherryta.
Dan, semenjak 2013, empat komponen program CWMBC
bergerak serentak di tujuh kawasan konservasi yang dikelola Balai
Besar KSDA Jawa Barat. Komponen 1 menyisir setiap kawasan untuk
mengkaji kekayaan hayati, memetakan habitat, dan mengembangkan
sistem informasi geografis. Hasil akhirnya: untuk mendukung
perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.
Kemudian Komponen 2 bergerak untuk mengembangkan
pilot program restorasi hutan di kawasan konservasi. Dari program
komponen 2 akan diketahui kebutuhan pemulihan ekosistem sesuai
tingkat gangguan yang menimpa kawasan konservasi.
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Sementara itu, Komponen 3 akan mengkaji berbagai jasa
lingkungan yang terpendam di kawasan konservasi: air, udara, wisata,
karbon hingga nilai penting dataran tinggi sebagai lokasi sarana
komunikasi. Namun, dari seluruh potensi itu, Komponen 2 bakal
fokus pada jasa lingkungan air. Komponen ini akan mengembangkan
pendanaan berkelanjutan bagi konservasi keanekaragaman hayati
melalui imbal jasa lingkungan.
Dan terakhir, Komponen 4 sebagai upaya mengarusutamakan
konservasi keanekaragaman hayati di lanskap produksi. Komponen
ini mengajak masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung
konservasi keanekaragaman hayati. Di sekitar kawasan, Komponen
4 mengembangkan kelompok-kelompok Model Desa Konservasi
sebagai ujung tombak gerakan pelestarian flora-fauna.
Cherryta menegaskan empat komponen itu terintegrasi, saling
mendukung. Misalnya saja, Komponen 1 akan mendukung Komponen
2 dalam menentukan spesies tumbuhan asli untuk pemulihan
ekosistem. Atau Komponen 4 yang akan menyokong Komponen 2
dalam menautkan kelompok Model Desa Konservasi sebagai penyedia
jasa lingkungan dengan lembaga pemanfaatnya.
KUBAH arus air bergolak lembut dari dasar mata air Pangsiraman.
Air yang sebening kristal dan keteduhan menerbitkan suasana sakral.
Sepokok pohon kihujan yang roboh sejak 1974 memisahkan sumber
air bening ini menjadi dua bagian, kiri dan kanan. “Yang kanan
untuk perempuan, yang kiri untuk laki-laki. Mata air ini juga disebut
cikahuripan mastaka Citarum,” papar juru kunci Mang Atep.
Lelaki berpenampilan kalem ini menjelaskan, cikahuripan
berarti air kehidupan, dan mastaka berarti hulu. Kurang lebih berarti:
air kehidupan dari hulu Citarum. “Tapi kata ‘hulu’ dalam bahasa Sunda
agak kasar, yang halus, ya, mastaka,” ungkapnya. Makna mastaka
sejajar dengan kata mustaka dalam bahasa Jawa. Mustaka berarti
kepala, yang dalam masyarakat Jawa, kata ini berada pada tataran
tertinggi berbahasa.
Inilah mata air yang sakral dan menjadi saksi doa-doa
pengharapan yang dipanjatkan para peziarahnya. Tak mengejutkan,
suasana adikodrati melingkupi Pangsiraman. Sumber air ini hanya
26 Mastaka Citarum

Mata Air Cikahuripan/Pangsiraman, Situ Cisanti, banyak
dikunjungi warga yang ingin melihat secara langsung hulu
dari Sungai Citarum. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

salah satu dari tujuh sumber air awal mula Sungai Citarum, yang
ditampung di Situ Cisanti. Berada di kaki Gunung Wayang, danau
buatan seluas 10 hektare itu menjadi simbol hulu Citarum. Dari sinilah,
awal-mula Sungai Citarum mengalir sejauh 297 kilometer, merambati
13 kabupaten, lantas tumpah di Muara Gembong.
Sayangnya, kontras telah membayang di Cisanti: air Pangsiraman
yang bening tak lagi berjejak setelah bercampur dengan air keruh
Cisanti. Padahal, tutur Mang Atep, “Doa para leluhur saya, sepanjang
alirannya, air Citarum bisa diminum langsung seperti di mata air ini.”
Doa leluhur itu bagaikan membaca tengara zaman: seiring
waktu Sungai Citarum tak lagi membawa berkah, tak lagi semurni
Pangsiraman. Perbawa Citarum runtuh.
Dan di tujuh kawasan konservasi di hulu DAS Citarum, doa
itu seakan bersambut upaya. Ada doa, ada upaya: Pengelolaan DAS
Citarum dan Konservasi Keanekaragaman Hayati atau Citarum
Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBC).***
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II. Benteng
Alam Liar Jawa

Umat manusia telah menyingkirkan aneka
hidupan liar di dataran rendah. Harapan
kelestarian flora-fauna kini ada di hutan
hujan pegunungan di kawasan konservasi
di hulu Citarum.
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acan tutul itu berjalan gontai di hutan Cagar Alam Gunung
Tilu. Di bawah hutan yang redup, bercak-bercak hitam di
sekujur tubuhnya makin menyamarkan keberadaan satwa
pemangsa ini. Dari sebingkai foto, Erwin Wilianto memperlihatkan
satwa bernama ilmiah Panthera pardus melas itu hidup liar di cagar
alam.
Untuk merekam sang pemangsa, Erwin memasang perangkap
kamera. Ini untuk menelisik macan tutul di tujuh kawasan konservasi
dalam cakupan Citarum Watershed Management and Biodiversity
Conservation (CWMBC).
Kamera jebak dipasang lantaran tidak mudah mengamati
binatang liar ini. Yang jelas, ia juga buas: bertaring tajam dengan
tatapan mata yang meruntuhkan nyali. Jadi, tak ada cara lain selain
menebar perangkap kamera.
Kamera hanya berhasil merekam macan tutul di dua kawasan:
Gunung Tilu dan Gunung Burangrang. Erwin menuturkan
inventarisasi dilakukan dengan metode deteksi - nondeteksi dan
metode non-invasive memakai perangkap kamera. “Penentuan titik
pengamatan dengan cara mencari lokasi yang punya peluang deteksi
tinggi,” jelas Erwin yang bergabung dalam tim kajian keanekaragaman
hayati CWMBC.
“Peluang makin tinggi bila kamera dipasang di jalur yang
terbuka. Biasanya, macan tutul memilih melewati jalur yang bersih.
Ia tidak melalui semak rimbun dan jalan yang tertutup.” Erwin juga
menelisik tanda-tanda lain kehadiran macan tutul: cakaran di pohon
ataupun kotoran. Di tempat-tempat berjejak itu, tak jarang sang macan
akan kembali.
“Cakaran di pohon dan faeces biasanya digunakan untuk
menandai teritori. Jika survei dilakukan kala kemarau, sumber air
menjadi salah satu titik untuk mendeteksi macan tutul dan mamalia
besar lainnya.”
Proses panjang survei macan tutul itu sebagai bagian dari upaya
Komponen 1 menelisik keanekaragaman hayati di kawasan konservasi
di hulu DAS Citarum. Tujuannya untuk memperbaharui data dasar
spesies, mulai tumbuhan, mamalia, burung, herpetofauna, serangga
sampai biota aquatik.
Pemasangan camera trap, untuk memantau dan
memonitoring keberadaan fauna suatu kawasan
konservasi. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Jejak cakaran macan tutul (panthera) di batang
pohon. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
Kekayaan flora Cagar Alam Burangrang,
merupakan penyokong ekosistem DAS Citarum di
wilayah hulu. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Data itu penting untuk mendukung Balai Besar KSDA Jawa
Barat dalam mengelola kawasan konservasi di DAS Citarum. Berbekal
sederet daftar spesies flora-fauna, tim Komponen 1 akan menyaring
spesies yang perlu perhatian, yang endemik, dan yang terancam
punah di setiap kawasan. Ini sebagai ikhtiar untuk menentukan
spesies prioritas yang akan menjadi target pengelolaan. Sebagai bekal
pengelolaan ke depan, Komponen 1 juga akan mengembangkan petak
contoh tetap (permanent sample plot) sebagai tapak untuk pemantauan
dan pengelolaan.
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PEMANGSA kelas atas itu punya dua varian warna tubuh: terang dan
gelap. Yang bertubuh terang disebut macan tutul, yang gelap dijuluki
macan kumbang. Kendati berbeda warna, keduanya merupakan spesies
yang sama. Macan tutul memang mengidap melanisme: pigmen hitam
menyelimuti tubuhnya. Meski hitam, bercak tutul macan kumbang
masih terlihat samar-samar.
Pada sebuah foto yang lain, seekor macan kumbang terlihat
sedang berdiri, seolah ingin meraih sesuatu di batang pohon. Warnanya
yang gelap makin membuat satwa ini terlihat garang.
Predator yang berperan penting di alam liar ini nasibnya sedang
malang: habitatnya tergerus dan terus berkonflik dengan manusia.
Kehidupannya di belantara Jawa mengalami tekanan, terutama
perubahan hutan menjadi fungsi lain—pertanian, perkebunan.
Padahal, hutan-hutan itu menjadi tempat berdiam si macan.
Macan tutul sebenarnya memiliki daya adaptasi yang tinggi.
Artinya, ia mampu sintas di alam yang terus berubah. Hutan
pegunungan di Jawa Barat, yang juga berstatus sebagai kawasan
konservasi, adalah benteng terakhir bagi habitat macan tutul. “Atau,
lebih tepatnya tempat perlindungan terakhir bagi mangsa-mangsa
macan tutul,” lanjutnya.
Tanpa kawasan konservasi, kijang, babi, monyet dan satwa lain
tidak dapat hidup bebas, sementara macan tutul sangat tergantung pada
satwa mangsa itu. Kawasan konservasi, yang juga daerah tangkapan air
Sungai Citarum, adalah areal penting untuk mendukung kehidupan
macan tutul—satu-satunya pemangsa kelas wahid di Pulau Jawa,
setelah harimau jawa punah.
Dari tujuh kawasan yang diteliti, macan tutul terdeteksi di Cagar
Alam Gunung Tilu, Taman Wisata Alam Kamojang, Cagar Alam
Gunung Burangrang, dan Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu.
Selain rekaman kamera, tutur Erwin, “Data ini juga didasarkan pada
tanda jejak, baik sisa makanan, kotoran, jejak kaki dan cakaran.”
Kisah menarik terjadi di Cagar Alam Gunung Tangkuban
Perahu. Di sekitar blok Panaruban, ditemukan banyak jejak cakaran
di pohon. “Sayangnya, tidak satu pun kamera yang berhasil merekam
macan tutul di kawasan itu,” lanjutnya.
Selama survei, perangkap kamera hanya mendeteksi si macan
di Cagar Alam Gunung Tilu dan Cagar Alam Gunung Burangrang.
Benteng Alam Liar Jawa 33

“Dari hasil identifikasi diperkirakan ada tiga macan tutul di sisi utara
Gunung Tilu – Gambung.”
“Dua di antaranya macan tutul jantan: satu macan kumbang di
jalur Bendi dan satu macan tutul di blok Kramat-Gunung Kikiping,”
lanjut Erwin. Sementara yang satu lagi tak teridentifikasi, lantaran
diragukan apakah individu yang sama atau berbeda dengan macan
tutul lain yang terekam.
Di Cagar Alam Burangrang, macan tutul terdeteksi di tiga lokasi
yang berbeda. “Namun, itu individu jantan yang sama.” Penduduk
sekitar Burangrang menyebut pejantan ini dengan nama Ronda.
Predikat sebagai binatang buas menjadikan macan tutul
bagaikan penjaga perbawa hutan. Bagi sebagian masyarakat, satwa ini
dipandang menakutkan dan perlu dibasmi. Sementara bagi sebagian
yang lain, macan tutul memang pantas disegani. Sayangnya, reputasi itu
tidak mengurungkan niat orang yang ingin masuk hutan konservasi.
Bagi masyarakat di Jawa bagian barat, macan tutul tak begitu
kharismatik. Masyarakat lebih mengenal lodaya atau harimau loreng
yang dianggap sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Hanya beberapa
daerah yang punya legenda macan tutul, seperti masyarakat di sekitar
Burangrang.
MACAN tutul hanya salah satu spesies penting yang hidup di kawasan
konservasi. Kajian Komponen 1 menyingkap kekayaan hayati yang
terkandung di cagar alam, taman wisata alam dan taman buru. Survei
yang menyisir satu per satu kawasan ini membuka mata berlimpahnya
tumbuhan, burung, amfibi, serangga dan biota aquatik.
Seluruh kawasan cagar alam, taman buru dan taman wisata
alam di hulu DAS Citarum yang disurvei luasnya hanya 32.780 hektare,
sementara luas daerah aliran sungai: 13 ribu kilometer persegi. Tak
terlalu luas memang, namun kawasan konservasi itu menjadi tumpuan
terakhir bagi hidupan liar di Jawa Barat. Deretan daftar kekayaan
hayati kawasan konservasi menegaskan peran penting itu.
Tumbuhan tingkat tinggi misalnya, teridentifikasi 627 spesies
dan paku-pakuan 136 spesies. Untuk kelompok mamalia terdapat 38
spesies. Selain macan tutul, owa jawa (Hylobates moloch) dan kukang
jawa (Nycticebus javanicus) memiliki status keterancaman tertinggi.
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Sedangkan avifaunanya sebanyak 173 spesies, yang 23 di
antaranya endemik Pulau Jawa. Ada dua spesies burung dengan
status genting punah: elang jawa (Nisaetus bartelsi) dan luntur jawa
(Apalharpactes reinwardtii).
Tak kalah menarik: 44 spesies herpetofauna yang terdiri dari 23
spesies amfibi dan 21 spesies reptil. Empat spesies amfibi merupakan
endemik Jawa: kongkang jeram (Hula masonii), percil jawa (Microhyla
achatina) katak-pohon jawa (Rhacophorus javanus) dan katak-pohon
mutiara (Nytixalus margaritifer).
Ditambah lagi ada dua kupu-kupu cantik yang dilindungi:
Troides helena dan T. amphrysus juga hidup di kawasan konservasi
bersama 32 spesies lainnya. Terakhir, untuk biota air, terdapat 21
spesies nekton, 11 spesies zooplankton, 32 spesies phytoplankton.
Biota aquatik yang dilindungi adalah ketam ungu (Geocessarma sp).
Survei itu menyibak cakrawala pengetahuan: begitu banyak
catatan baru spesies flora-fauna di kawasan konservasi di hulu
Citarum. Contohnya di Cagar Alam Gunung Tilu. Dari catatan lama,
burung di Gunung Tilu hanya tercatat 13 spesies, kini bertambah
menjadi 125 spesies. Vegetasi yang semula 19 spesies, menjadi 125
spesies. Herpetofauna yang hanya 5 spesies, menjadi 34 spesies. Untuk
serangga, yang sebelumnya tanpa catatan sama sekali, kini ditemukan
43 spesies. Pun biota aquatik yang dulu belum tercatat, ternyata
ditemukan 12 spesies. Tim peneliti juga mendapati satu spesies
endemik di wilayah lain, namun ditemukan di hulu Citarum. Salah
satunya ketam ungu.
Dengan begitu, tak pelak, cagar alam, taman buru dan taman
wisata alam, punya peran ganda: melindungi kekayaan hayati
dan merawat daerah tangkapan air Citarum. Sebagai relik hutan
pegunungan di Pulau Jawa yang sesak, kawasan konservasi menjadi
tumpuan terakhir bagi pelestarian keanekaragaman hayati.
Lihat Cagar Alam Gunung Tilu yang kerap dijadikan lokasi
untuk meliarkan kembali satwa yang terancam punah. Polisi hutan
Wawan Wajihadin menuturkan bahwa Gunung Tilu kerap menjadi
tempat untuk melepasliarkan owa jawa. “Yang terakhir pada bulan
November 2015 lalu,” kata Wawan. Saat itu, tiga owa jawa kembali ke
alam bebas di cagar alam.
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Owa jawa hasil sitaan petugas dan penyerahan dari warga itu
semula dirawat di Pusat Rehabilitasi Satwa Aspinall Foundation,
Bandung. Setelah pulih, lantas dibebasliarkan buat menghirup alam
liar Gunung Tilu.
Ketiga owa jawa itu terdiri dari jantan bernama Rio dan dua
betina bernama Keni dan Inem. Owa dikenal primata yang hidup
berpasangan, bisa setia atau berganti pasangan. Sebagai penjelajah
tajuk, primata ini sangat tergantung pada pohon-pohon tinggi yang
padat. Bila hidup di hutan yang jarang-jarang, ia tak akan sintas.
Owa-owa jawa tersebut juga dipasangi alat pemancar sinyal
dengan daya pancar antara 400 sampai 600 meter. Alat ini untuk
memudahkan pemantauan daerah jelajah sang owa yang baru dilepas.
Tubuh owa jawa seluruhnya ditutupi rambut kecokelatan
sampai kelabu. Bagian atas kepalanya berwarna hitam. Wajahnya
berwarna hitam, dengan alis abu-abu serupa warna tubuh.
Ia hidup di kawasan hutan hujan tropis mulai dari dataran
rendah, pesisir, hingga pegunungan. Saat ini owa jawa terancam
punah, sehingga dilindungi pemerintah. Selain itu, spesies ini tercakup
dalam Daftar Merah IUCN dengan status genting dan tidak boleh
diperdagangkan. Selain hidup di Gunung Tilu, owa jawa menghuni
Cagar Alam Gunung Burangrang, Taman Buru Masigit Kareumbi,
Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu.
Primata lain yang kelestariannya bertumpu pada hutan
konservasi adalah lutung jawa (Trachypithecus auratus mauritus) dan
surili (Prebystis comata). Keduanya adalah endemik Jawa Barat, dan
status surili senasib dengan owa jawa.
Berbeda dengan owa jawa, lutung jawa dan surili, primata yang
satu ini sungguh menggemaskan. Namanya kukang jawa. Di seluruh
kawasan konservasi yang diteliti, kukang jawa hanya ditemukan di
Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Ciri-cirinya: warna rambut
kuning keputih-putihan, dengan selarik garis cokelat melintang dari
belakang hingga dahi, lalu merembet ke telinga dan melingkari mata.

Flora dan fauna dikawasan konservasi, merupakan
indikator dari kesehatan sebuah Daerah Aliran
Sungai. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Matanya yang bulat besar dan pemalu, sehingga ia juga
dipanggil malu-malu. Primata lemah lembut ini merupakan spesies
yang dilindungi, dan populasinya sedang terpuruk. Statusnya, semula
genting punah, lantas naik menjadi kritis. Tragisnya, di Masigit
Kareumbi, kukang hanya ditemukan satu individu.
Primata endemik benar-benar tergantung pada kawasan
konservasi di hulu DAS Citarum. Alam Jawa bagian barat dikenal
sebagai lanskap yang bergelimang kekayaan hayati tertinggi di Pulau
Jawa. Para ahli menegaskan dataran rendah yang berlimpah sumber
daya merupakan pusat kekayaan hayati di wilayah tropis.
Karena itu pula, sayangnya, populasi manusia juga terpusat
di dataran rendah. Akibatnya, pecahlah kompetisi. Dan manusia
memenangi pertarungan itu: merombak kawasan alami menjadi
lahan pertanian, perkebunan, permukiman. Hidupan liar akhirnya
menyingkir ke dataran tinggi. Itulah yang terjadi di Daerah Aliran
Sungai Citarum. Flora-fauna akhirnya menggantungkan hidup di
dataran tinggi yang dibentengi kawasan konservasi di hulu Citarum.
Tak mengejutkan, selain primata, burung-burung pun
mendekam di kawasan konservasi. Salah satunya, yang paling
kharismatik: elang jawa. Daerah jelajah burung pemangsa ini terbatas
di hutan hujan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. Elang
jawa semakin langka, dan salah satu burung pemangsa yang paling
terancam punah di dunia. Menurut kriteria IUCN, burung ini genting
punah, serta hanya boleh diperdagangkan dari hasil penangkaran
dalam jumlah terbatas. Selain elang jawa, burung luntur jawa juga
berstatus genting.
Spesies burung lain yang juga penting untuk pengelolaan
keanekaragaman hayati adalah julang emas (Rhyticeros undulatus).
Burung ini pemakan buah-buahan dengan habitat utama hutan
dataran rendah dan perbukitan. Dua ekor julang emas terlihat di
seputar Curug Pasula, Cagar Alam Gunung Burangrang. Kendati
sesekali masih terlihat di sekitar curug, penduduk setempat menjadi
saksi burung ini semakin jarang.
Untuk kelompok serangga, Taman Buru Masigit Kareumbi dan
Cagar Alam Gunung Burangrang menyimpan dua makhluk elok yang
dilindungi: Troides helena dan T. amphrysus. Ini adalah dua spesies
kupu-kupu cantik yang dilindungi.
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Kupu-kupu di kawasan konservasi, salah satu
keanekaragaman hayati yang berada di kawasan
konservasi. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Bentangan sayap Troides helena mencapai 17 cm. Tubuh dan
sayapnya berwarna gelap, dengan sayap bawah kuning keemasan
dengan bintik hitam. Kupu-kupu betina memiliki tubuh yang lebih
besar ketimbang jantan. Satu lagi, T. amphrysus yang agak mirip
dengan T. helena. Hanya saja kombinasi warna kuningnya yang lebih
banyak pada sayap bagian atas.
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HUBUNGAN erat antara fungsi daerah tangkapan
air dengan peran pelindung kekayaan hayati
terlihat dari banyaknya temuan satwa amfibi
dan biota aquatik. Dengan menyisir wilayah
perairan: kolam alam, sungai, rawa, lalu menelisik
tumpukan serasah dan lumut di pepohonan,
para peneliti menorehkan pembaharuan catatan
herpetofauna.
Sebelum dilakukan penelitian, catatan yang ada hanya menyebut
5 spesies herpetofauna. Kini, tercatat 34 spesies herpetofauna. Empat
spesies amfibi endemik kian menegaskan nilai penting kawasan
konservasi bagi pelestarian alam: kongkang jeram (Huia masonii),
percil jawa (Microhyla achatina) katak-pohon jawa (Rhacophorus
javanus) dan katak-pohon mutiara (Nytixalus margaritifer). Katakkatak endemik tersebut tercatat di seluruh kawasan konservasi yang
menjadi hulu Sungai Citarum.
Kongkang jeram merupakan spesies umum yang dijumpai di
aliran sungai yang deras dan berbatu-batu. Biasanya ia bersembunyi
di sesemakan di sempadan sungai. Status konservasi kongkang jeram
termasuk rentan punah. Amfibi endemik Jawa ini berukuran sedang,
yang jantan: 30 mm, dan betina: 50 mm. Kakinya ramping dan jenjang;
jari tangan dan kakinya memiliki piringan lebar serta terdapat lekuk
sirkum marginal pada piringannya. Kulitnya halus dengan sedikit
bintil, serta lipatan dorso-lateral yang samar. Di sekitar tympanum
dikelilingi oleh warna yang lebih gelap dari pada kulitnya.
Yang satu ini sungguh cantik: katak-pohon mutiara, yang biasa
mengendap di lubang-lubang kayu berair atau tumbuhan bawah yang
berdaun lebar. Sang betina menaruh telur-telur yang diselimuti gelatin
di dalam lubang pohon. Umumnya ia hidup di hutan dataran rendah
hingga 1.200 mdpl. Spesies ini merupakan katak endemik di Jawa
Barat.
Sedangkan katak-pohon jawa sangat umum dijumpai di Jawa
Barat. Katak kecil ini berwarna cokelat kemerahan dengan bercak40 Mastaka Citarum

bercak yang tak beraturan. Katak-pohon jawa tersebar di hutan primer
pada ketinggian 250 – 1.500 mdpl. Ia biasa hinggap di ranting-ranting
pohon di dekat sumber air.
Satu lagi katak mungil yang endemik Pulau Jawa: percil jawa.
Selain berukuran kecil, ia punya kepala dan mulut yang sempit.
Ukurannya antara 20 - 25 mm. Ia memiliki tanda khas seperti anak
panah di punggungnya. Percil jawa biasa dijumpai di hutan primer
dan sekunder, dan kadang dijumpai di areal-areal yang terganggu.
Pada sungai dan badan air di kawasan konservasi, peneliti
Komponen 1 juga menelisik kekayaan biota aquatik. Selain benthos,
zooplankton dan fitoplankton, sungai-sungai di hulu ini menjadi
tempat hidup ikan, ketam dan udang. Di Cagar Alam dan Taman
Wisata Alam Kawah Kamojang misalnya, dijumpai 12 spesies ikan, 3
spesies ketam dan 3 spesies udang. Satu spesies ketam di antaranya,
ketam ungu, dilindungi oleh undang-undang.
Sedangkan di Masigit Kareumbi, dijumpai 5 spesies ikan, 1
spesies ketam dan 3 spesies udang. Seluruh spesies ini terbilang umum
di setiap kawasan konservasi yang tercakup daerah aliran Sungai
Citarum.
KINI, tersaji daftar lengkap spesies flora-fauna untuk tujuh kawasan
konservasi, beserta status, sebaran, dan ancamannya. Daftar itu menjadi
bekal untuk pemantauan secara teratur dan berkala. Pemantauan
untuk membaca dan mengamati dinamika populasi, sebaran, dan
ancaman spesies penting dari waktu ke waktu. Hal ini memerlukan
dukungan riset lapangan untuk selalu memperbaharui data populasi,
distribusi, sifat-sifat biologi dan ekologi, serta perilaku.
Untuk memudahkan fokus pengelolaan, tahap selanjutnya
adalah menentukan spesies prioritas yang akan menuntun arah dan
tindakan konservasi keanekaragaman hayati. Penentuan spesies
prioritas mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.57 Tahun 2008 tentang Arahan Strategis
Konservasi Spesies Nasional 2008-2018.
Spesies prioritas merupakan spesies yang dinilai penting untuk
dilakukan konservasi dibandingkan dengan spesies lain. Pemilihan
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spesies prioritas akan membantu keefektifan pengelolaan karena
banyaknya jumlah spesies yang tak semuanya perlu upaya konservasi
intensif. Di samping itu, disadari pula terbatasnya sumberdaya
manusia, dana, dan lainnya. Adanya spesies prioritas sekaligus akan
membantu melestarikan banyak spesies lain.
Penetapan spesies prioritas dilakukan dengan meninjau daftar
spesies di tujuh kawasan konservasi. Lantas dilakukan diskusi di
lingkar para tenaga ahli Komponen 1. Berdasarkan spesies yang
terpilih, kemudian para tenaga ahli mendiskusikan dan menentukan
kriteria yang mendasari pemilihan spesies prioritas.
Dalam pemilihan ini, salah satu yang terpenting adalah
menelisik kondisi ekosistem yang diwakili spesies tertentu yang
memiliki sifat khusus. Keterwakilan ini dapat mencerminkan keadaan
populasi, sebaran dan ancaman.
Berikut ini beberapa spesies prioritas yang diusulkan untuk
dikelola dan dipantau di tujuh kawasan konservasi proyek CWMBC.
Di kelompok mamalia ada macan tutul, owa jawa, surili, sero ambrang
(Aeonyx cinerea), dan jelarang (Ratufa bicolor). Lantas pada kelompok
burung, ada elang jawa, ada julang emas dan ayam hutan merah (Gallus
gallus). Kelompok serangga: kupu-kupu Troides helena, tonggeret
(Cicadidae), dan capung (Libellulidae).
Sementara kelompok herpetofauna: sanca bodo (Python
molurus bivittatus) dan kabi-labi hutan (Dogania subplana). Lantas,
kelompok biota aquatik: ikan kekel (Glyptothorax platypogon), ikan
jeler (Cobitis choirorhynchos), ikan paray (Rasbora lateristriata) dan
udang batu (Macrobrachium empulipke). Dan untuk tumbuhan:
rasamala (Altingia excelsa), jamuju (Dacrycarpus imbricatus) dan
kiputri (Podocarpus neriifolius).
Selain sederet spesies tersebut, ada juga spesies prioritas yang
perlu perhatian. Spesies ini umumnya sulit dipantau di lapangan,
namun perlu perhatian khusus. Karena itu, selama survei dan
pemantauan diupayakan betul untuk mendapatkan data primer
ataupun data sekundernya.
Salah satu species Udang yang akan diteliti lebih
lanjut oleh tim ahli komponen 1. (Foto: Bambang
Agus Kusyanto)
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Contoh spesies prioritas yang butuh perhatian khusus: anggrekanggrek endemik Jawa yang kurang data, kembang edelweiss (Anaphalis
Javanica) yang sebarannya terbatas, bunga bangkai (Amorphophallus
spp.) dan kantung semar (Nephentes spp.). Atau, untuk kelompok
herpetofauna misalnya, ada kodok-pohon mutiara, kura-kura batuk
(Cuora amboinensis), kura-kura bergerigi (Cyclemys dentata), kurakura oldham (C. oldhamii).
BERBEKAL setumpuk data dan sederet spesies prioritas, tim
Komponen 1 memberikan pengetahuan baru tentang potensi
keanekaragaman hayati di hulu DAS Citarum. Data dasar ini sebagai
salah satu fondasi dalam pengelolaan kawasan jangka panjang, seperti
penelitian, pemetaan, pemantauan spesies penting. Potensi kekayaan
hayati ini sekaligus untuk meneguhkan strategi pengelolaan kawasan
dengan melibatkan berbagai pihak—semisal PT Perhutani, yang
bersinggungan langsung dengan kawasan.
Terlebih lagi, kekayaan hayati juga menjadi salah satu aspek
pertimbangan dalam penataan blok (atau zona) kawasan. Hasil
akhir penataan blok untuk memastikan manfaat kawasan konservasi
lebih optimal dan lestari. Lantaran itulah, pada kawasan konservasi
yang belum tertata, sebaiknya tidak dilakukan pengembangan dan
pemanfaatan, kecuali tindakan perlindungan dan pengamanan.
Selain potensi keanekaragaman hayati, penataaan blok juga
menimbang tingkat interaksi kawasan konservasi dengan masyarakat.
Dengan begitu, penetapan blok dilakukan secara adaptif, sesuai
potensi dan kebutuhan pengelolaan. Artinya: pembagian blok tidak
harus selalu sama dan lengkap di setiap kawasan konservasi.
Seiring dengan dinamika populasi dan sebaran spesies prioritas,
penentuan blok tentu saja tidak bersifat permanen. Tata blok cenderung
bersifat dinamis seiring berkembangnya pengelolaan kawasan, potensi,
dan interaksinya dengan masyarakat. Secara ringkas, penataan blok
selayaknya ditinjau ulang setiap tiga sampai lima tahun.
Tujuh kawasan konservasi yang berada dalam daerah aliran
sungai Citarum memiliki fungsi yang berbeda. Ada cagar alam,
ada taman wisata alam, ada taman buru. Penataan blok sudah pasti
menakar fungsi setiap kawasan. Kawasan cagar alam—seperti
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Seorang anggota tim kompoen 1 sedang
memperhatikan sarang burung yang berada di
jkawasan Cagar alam Burangrang. (Foto: Bambang
Agus Kusyanto)
Kaki seribu dengan warna mencolok, merupakan
salah satu penghuni kawasan Cagar Alam
Tangkuban Perahu. (Foto: Bambang Agus
Kusyanto)

Gunung Tilu, Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Kawah
Kamojang—ditetapkan murni untuk pelestarian alam: pemantauan
gejala alam, perlindungan ekosistem dan isinya. Fungsinya lebih
untuk pengawetan keanekaragaman hayati, perlindungan penyangga
kehidupan, serta penelitian dan pendidikan. Pendek kata, cagar alam
punya derajat perlindungan dan pengawetan yang paling ketat.
Untuk taman wisata alam, penetapannya lazim sebagai lokasi
ekowisata. Hanya saja, taman wisata alam juga tak luput dari fungsi
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perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan florafauna dan keunikan alam. Tujuan pengelolaan taman wisata alam
untuk menjamin kelestarian kawasan, penelitian, pendidikan, dan
pendayagunaan plasma nutfah.
Untuk itu, tingkat pemanfaatan di taman wisata alam lebih
longgar ketimbang cagar alam. Pada prinsipnya, pengelolaan taman
wisata alam tidak mengurangi luas dan merubah fungsi kawasan.
Sedangkan taman buru lebih untuk perburuan satwa (game)
secara teratur, tanpa mengabaikan perlindungan dan pengawetan
keanekaragaman hayati. Tujuan pengelolaannya: mengelola habitat
dan potensi satwa buru.
Secara prinsip, pengelolaan taman buru untuk memanfaatkan
kekayaan satwa buruan. Sehingga, kawasan ini lazim dibagi dalam blok
perlindungan dan pemanfaatan. Blok perlindungan untuk mengelola
habitat dan merawat populasi satwa buruan.
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Inventarisasi flora dan fauna, diperlukan untuk
mendukung pelestarian kehati di wilayah hulu
DAS Citarum. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

SETELAH melewati sejumlah tahap, mulai dari penentuan jenis
blok, kriteria, hingga tujuan peruntukannya, terciptalah blok-blok
di tujuh kawasan konservasi. Rancangan blok ini memakai teknologi
penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, dan menimbang
potensi kawasan dan penutupan hutan tahun 2013.
Kawasan Cagar Alam Gunung Burangrang tertata dalam tiga
blok: perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi. Porsi terbesar
adalah blok perlindungan, sekitar 80 persen luas kawasan. Blok ini
untuk memantau spesies penting: macan tutul, owa jawa, elang jawa
dan julang emas.
Sementara blok pemanfaatan, sekitar 19 persen luas cagar, untuk
lokasi sarana dan prasarana pemantauan dan penelitian. Dan blok
rehabilitasi, tak sampai 1 persen luas cagar, untuk upaya pemulihan
ekosistem.
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Tata blok di Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu hanya
terdiri dua blok, untuk perlindungan dan pemanfaatan. Blok pertama,
sekitar 82 persen luas kawasan, untuk pelestarian dan pemantauan
flora-fauna, seperti macan tutul dan owa jawa. Sisanya, tak kurang
dari 18 persen luas cagar, untuk blok pemanfaatan bagi sarana dan
prasarana pemantauan dan penelitian.
Persis seperti Gunung Burangrang, Cagar Alam Kawah
Kamojang juga ditata dalam tiga blok: perlindungan, pemanfaatan dan
rehabilitasi. Blok perlindungan, 57 persen kawasan, untuk pemantauan
dan pengelolaan populasi dan habitat macan tutul di hutan Gunung
Bongkok dan Gunung Rakutak. Sarana dan prasarana penelitian dan
pemantauan akan terletak di blok pemanfaatan, sekitar 42 persen luas
cagar. Dan upaya restorasi berada di blok rehabilitasi, yang tak sampai
1 persen dari luas cagar alam.
Sebagian besar Cagar Alam Gunung Tilu digunakan untuk
blok perlindungan, sedikit di atas 94 persen luas kawasan. Di blok ini
terdapat spesies penting, utamanya macan tutul dan owa jawa. Untuk
sarana dan prasarana pemantauan dan penelitian terdapat di blok
pemanfaatan yang mencakup 5 persen luas cagar. Dan tak sampai 1
persen kawasan, masuk dalam blok rehablitasi.
Begitu juga untuk Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban
Perahu dan Kawah Kamojang. Kedua taman wisata alam ini ditata
dalam tiga blok: perlindungan, pemanfaatan, dan rehabilitasi. Blok
perlindungan di Tangkuban Perahu mencakup 56 persen kawasan,
untuk pengelolaan habitat macan tutul dan owa jawa. Sementara blok
pemanfaatan, hampir 20 persen luas kawasan, sebagai pusat wisata
alam. Sekitar 24 persen kawasan masuk dalam blok rehabilitasi untuk
upaya pemulihan ekosistem.
Upaya pelestarian flora-fauna prioritas—seperti macan
tutul—di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang dilakukan di blok
perlindungan, sekitar 20 persen luas kawasan. Sebagian besar kawasan
Kamojang tercakup dalam blok rehabilitasi, sekitar 55 persen dari
luasan taman wisata. Sementara blok pemanfaatan meliputi 25 persen
lebih sedikit luas kawasan.
Begitu juga Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi yang
terbagi dalam blok perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi. Blok
perlindungan mencakup 53 persen luas kawasan untuk perlindungan
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kekayaan hayati. Blok ini untuk pengelolaan habitat dan populasi owa
jawa di hutan Kerenceng, dan kukang jawa di hutan tak jauh dari jalan
utama. Selain itu, di blok ini akan diupayakan pembinaan habitat dan
populasi satwa buru.
Untuk pembangunan sarana dan prasarana pemantauan
flora dan fauna, penelitian, pengembangan ilmu, terdapat di blok
pemanfaatan yang mencakup 35 persen kawasan. Blok pemanfaatan
ini dapat juga untuk penangkaran satwa buru. Dan sekitar 12 persen
kawasan digunakan untuk blok rehabilitasi sebagai upaya pemulihan
ekosistem, baik rehabilitasi maupun restorasi ekosistem.
Penataan blok akan menuntun pengelolaan kawasan sesuai
kriteria dan tujuan peruntukan blok. Di blok perlindungan dapat
dilakukan tindakan perlindungan dan pengamanan; pemantauan
flora dan fauna dengan ekosistemnya; pengembangan penelitian,
pendidikan dan kesadaran konservasi alam; pembinaan habitat dan
populasi hidupan liar yang asli.
Aktivitas tersebut juga bisa dilakukan di blok pemanfaatan.
Hanya saja di blok ini dimungkinkan pembangunan sarana dan
prasarana penelitian, pendidikan konservasi alam, dan akomodasi
wisata alam terbatas.
Sedangkan di blok rehabilitasi lebih menekankan aktivitas
inventarisasi dan pemantauan spesies untuk pemulihan ekosistem
dan pemberantasan spesies asing. Di blok ini juga bisa dilakukan
rehabilitasi, restorasi ekosistem, dan pemusnahan spesies invasif dan
eksotik.
Pada hakikatnya, derajat pemanfaatan paling ketat ada di
kawasan cagar alam, yang hanya untuk penelitian dan pemantauan
kehidupan alam. Sementara di taman wisata alam, meski agak
longgar untuk wisata alam, tetap saja tidak bisa meninggalkan aspek
perlindungan dan pengawetan kekayaan hayati.
TITIK akhir dari inventarisasi spesies hingga penataan blok sejatinya
untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Dengan demikian,
tahap selanjutnya adalah riset dan pemantauan jangka panjang.
Untuk itu, di Cagar Alam Gunung Tilu dikembangkan model
petak cuplik permanen (permanent sampling plot/PSP). Kalangan
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peneliti kerap menyebut dengan ringkas: PSP, yang berarti cuplikan
areal atau petak contoh di kawasan hutan dengan luas tertentu dan
permanen. Luasan petak permanen ini tergantung pada taksa yang
dipantau.
Tim Komponen 1 memberikan pilihan: untuk flora, petak
PSP berukuran dari 0,1 hingga 4 hektare. Petak permanen untuk
pemantauan mamalia, berukuran: lebar 50 meter dan panjang 1.5002.500 meter. Sementara untuk burung, plot PSP memiliki ukuran
yang hampir sama, namun bentuknya radial, dengan radius 50 meter
dan panjang sejauh 1.000-2.000 meter. Pada taksa herpetofauna lebar
jarak pengamatan 50 meter, dan panjang jarak pengamatan 800 meter
hingga 1.500 meter.
Secara umum, tujuan utama pengamatan di plot permanen
ini untuk menilai dinamika hutan, seperti suksesi, regenerasi,
pertumbuhan pohon dan kematian; untuk menyediakan data dasar
habitat, proses alami, ataupun pemanfaatan oleh manusia; dan untuk
menyediakan area yang representatif bagi penelitian.
Pembuatan model petak permanen ini untuk pemantauan dan
evaluasi keanekaragaman hayati di Cagar Alam Gunung Tilu. Kelak,
staf Balai Besar KSDA Jawa Barat akan memakai model PSP. Dengan
model di Gunung Tilu, diharapkan plot yang sama bisa diberlakukan
di kawasan konservasi yang lain.
Petak permanen ini sekaligus bisa menjadi peranti untuk
mengukur kinerja pengelolaan. Adanya plot PSP berarti harus ada
pemantauan, kajian dan evaluasi rutin. Data mentah dari lapangan
ini menjadi bekal pengelolaan untuk merespon dinamika yang terjadi
di kawasan. Dengan begitu, data mentah mesti dianalisis, lantas
dihimpun seturut standar yang telah ditetapkan.
Data-data ini diupayakan dapat tersimpan dalam bentuk cetakan
serta elektronik—tabel data mentah, data olahan dan pangkalan data.
Data survei maupun pemantauan, perlu dihimpun, ditata, disebarkan,
dianalisis untuk menjadi himpunan informasi. Selanjutnya, informasi
ini menjadi fondasi yang berguna bagi kepentingan internal maupun
eksternal pengelola.
Layaknya sebuah pesan, kumpulan informasi akan diteruskan
melalui peranti layanan yang bisa digunakan setiap saat untuk
tindakan pengelolaan. Hasil pengumpulan data lapangan, entah
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Owa Jawa sedang berayun di pusat rehabilitasi untuk dilepas liarkan.
Penataan blok akan sangat membantu pengelolaan kawasan sesuai
kriteria dan tujuan peruntukan blok. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

dari pemantauan di plot permanen maupun patroli pengamanan,
dihimpun pada lembaran data.
Dari situ, data yang terkumpul menjadi modal bagi pengelola
dalam menentukan prioritas pengelolaan kawasan. Sebagai sistem
informasi, tentu perlu adanya kesepakatan tentang aliran data, tugas,
dan pembagian peran di setiap kantor unit pengelolaan. Misalnya,
untuk resor hanya bertugas patroli dan pemantauan sambil membawa
lembar isian; lalu analisis awal hasil dari resor itu dilakukan di kantor
seksi. Kemudian, kantor bidang dan balai bertugas mengelola input
data menjadi informasi untuk arahan tugas ataupun mengambil
keputusan.
Pembagian peran tersebut akan menegaskan tanggung jawab
setiap unit pengelolaan dalam memastikan berjalannya sistem
informasi. Jadi, kelancaran aliran data dalam sistem informasi menjadi
tanggung jawab setiap unit pengelolaan. Pengumpulan dan aliran data
dalam sistem informasi sejatinya bertumpu pada pengarsipan data. Ini
pula yang menjadi penunjang kinerja Balai Besar KSDA Jawa Barat
dalam mengelola kawasannya.
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Intinya, wujud pengelolaan di tingkat tapak akan terlihat adanya
aliran data lapangan dari resor sampai Balai Besar KSDA Jawa Barat,
lantas ada respon balik hingga kembali ke lapangan. Dari aliran data,
analisis, dan lantas tanggapan, akan tecermin tata kelola internal, yang
akan berpengaruh terhadap kebaruan data dan informasi kawasan. Bila
tidak ada kebaruan data, secara praktis bisa dibilang sistem informasi
tak berjalan dan lumpuh.
SELURUH kiprah Komponen 1 di atas, dari penelitian, penataan
blok, hingga pengembangan sistem data informasi, baru menapaki
separo tahapan dalam narasi besar konservasi keanekaragaman hayati.
Sejatinya, Komponen 1 merupakan bagian dari proses yang berurutan
dalam konservasi yang terangkum dalam jargon 3P: perlindungan –
pengawetan – pemanfaatan dan juga SSU: save – study – use. Makna
3P dan SSU kira-kira seiring: melindungi, meneliti dan mempelajari,
lalu memanfaatkan keanekaragaman hayati.
Siklus itulah yang ingin ditingkatkan kualitasnya melalui
program CWMBC, karena posisi Komponen 1 baru berada di urutan
meneliti dan mempelajari kekayaan hayati. Urutannya yang ideal:
dari pengumpulan data, mengolahnya, lalu untuk pengembangkan
informasi dan pengetahuan, menentukan arah pengelolaan, membuat
aturan dan kebijakan, mengevaluasi, memperbaiki, dan seterusnya.
Seturut tahapan 3P dan SSU itu, Komponen 1 sebenarnya
membuka peluang pemanfaatan plasma nutfah. Aspek pemanfaatan,
yang menjadi salah satu aspek siklus 3P dan 3S, bernilai krusial untuk
membangkitkan kembali upaya konservasi dalam kehidupan modern.
Dalam konteks kekinian, upaya konservasi keanekaragaman
hayati tidak bisa hanya berkutat pada tataran etik ataupun estetik.
Ikhtiar konservasi tidak cukup hanya mengandalkan imbauan,
kampanye, dan pengamanan, dengan mengusung alasan etik dan
estetik dalam melestarikan flora-fauna.
Dalam peradaban modern yang cenderung pragmatis, nilai-nilai
etik (baik-buruk) dan estetik itu tak bakal mampu menjawab tantangan
zaman. Tak pelak lagi, ikhtiar konservasi juga mesti bertumpu pada
aspek pemanfaatan secara lestari, yang akan mengungkit nilai ekonomi
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kekayaan hayati. Pada tataran selanjutnya, manfaat ekonomi itulah
yang akan memantik nilai etik dan estetik konservasi.
Sejauh ini, nilai ekonomi keanekaragaman hayati baru dirasakan
langsung oleh pihak yang berwenang dalam aspek perlindungan dan
penelitian. Secara praktis misalnya, nilai ekonomi itu mewujud dalam
bentuk imbalan, honor ataupun pendapatan lain, yang diterima oleh
pengelola kawasan. Manfaat langsung juga dirasakan para peneliti,
penangkar, pemburu, pengusaha wisata alam, ataupun pedagang
satwa liar. Artinya, penerima manfaat langsung keanekaragaman
hayati adalah masyarakat yang jauh dari kawasan konservasi.
Tapi, bagi khlayak banyak, khususnya yang tinggal di sekitar
kawasan konservasi, manfaat ekonomi kekayaan hayati masih jauh
dari harapan. Buktinya, masyarakat sekitar hutan cenderung memilih
jalan pintas: merombak kawasan konservasi menjadi lahan budidaya.
Dalam bingkai perlindungan – pengawetan – pemanfaatan
itulah, CWMBC hendak membumikan upaya konservasi kekayaan
hayati di DAS Citarum. ***
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III. Amanat

Pemulihan Ekosistem
Ikhtiar mengembalikan hutan yang
terganggu dengan menjiplak ekosistem
alami. Bersama masyarakat lokal,
pemulihan untuk menghidupkan kembali
alam liar pegunungan.
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D

i perbatasan Cagar Alam Gunung Tilu dan Hutan Lindung
Perhutani, Ujang Sukmana menembus sesemakan rimbun.
Ketua kelompok Model Desa Konservasi Sugihmukti,
Kecamatan Pasir Jambu, Bandung, itu membabati tumbuhan bawah di
sekitar tanaman restorasi.
Bersama polisi hutan Wawan Wajihadin, Ujang membebaskan
tanaman muda hasil restorasi ekosistem dari kepungan semak liar
di Blok Gluduk. Wawan menuturkan, lahan yang direstorasi seluas
30 hektare dengan berbagai tanaman asli Gunung Tilu. “Satu lokasi
lain, masih di Sugihmukti adalah di Blok Kendeng. Yang direstorasi di
Sugihmukti totalnya 17 hektare,” terangnya. Restorasi juga dilakukan
di Blok Batu Belah, Desa Sukaluyu, Pangalengan. “Yang di Pangalengan
luasnya sekitar 13 hektare,” Wawan mengimbuhkan.
Restorasi ekosistem itu sebagai upaya memulihkan hutan
Gunung Tilu yang pernah dibuka oleh perambah. Di sudut Blok
Gluduk itu, Wawan dan Ujang menunjukkan hutan Gunung Tilu
yang pernah dirambah: tajuk hutan terbuka, semak tumbuh rimbun.
Sementara tumbuhan hasil penanaman restorasi sebagian baru setinggi
satu meter, sebagian yang lain masih mungil-mungil.
Ujang sempat mengunduh tiga buah terong belanda yang
tumbuh di areal itu. “Ini terong belanda yang ditanam perambah,”
ujarnya. “Ini dulu dirambah, tapi kini sudah keluar semua.” Tanaman
asing yang tumbuh ranum juga mengancam tanaman asli. Jika kelak
beranak-pinak, terong belanda disangka sebagai tumbuhan asli
Gunung Tilu.
Sebagai kawasan konservasi yang berdampingan dengan
permukiman, Cagar Alam Gunung Tilu tak terlepas dari gangguan
manusia yang dapat mengancam keaslian ekosistemnya. Lokasi
perambahan terpisah-pisah di sejumlah blok, salah satunya ada di
Blok Gluduk. “Di Desa Sukaluyu masih ada perambahan aktif sekitar
20 hektare,” jelas Dwi Hendra Kristianto, staf Pengendali Ekosistem
Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Berkat
upaya restorasi, sebagian perambah telah keluar dari kawasan cagar
alam.
Untuk memulihkan kawasan konservasi, program Citarum
Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBC)
menggelar restorasi ekosistem. Amanat restorasi untuk membalik
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Petugas BBKSDA Jabar sedang membersihkan
ilalang yang mengganggu pertumbuhan bibit
pohon Puspa untuk restorasi. (Foto: Agus Prijono)
Buah Terong Belanda muda, yang berada disekitar
areal restorasi CA. Gunung Tilu. (Foto: Agus Prijono)

keadaan: dari lahan yang terganggu, kembali menjadi kawasan
yang mendekati ekosistem asli. Istilah ekosistem asli terdengar agak
problematik, lantaran tidak mudah menerawang kondisi awal dari
areal yang telah tersentuh aktivitas manusia.
Lantaran itu restorasi memerlukan wawasan yang memadai
ihwal ekosistem asli setempat. Inilah yang membedakan restorasi
dengan program penanaman yang lazim, semisal rehabilitasi dan
reboisasi.
Kendati hasil akhirnya tetap menanam, namun proses tahap
demi tahap dalam restorasi berbeda dengan rehabilitasi. Restorasi
memerlukan pengetahuan ihwal spesies tumbuhan asli yang secara
ekologis mampu menopang kehidupan liar. Pada akhirnya, tumbuhan
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yang ditanam sebisa mungkin mendekati ekosistem asli dan bermanfaat
bagi satwa liar.
“Tujuan awalnya untuk memperbaiki habitat. Intinya, ya, tetap
menanam. Baru setelah itu, mengembalikan keberadaan satwanya.
Namun, bila hutannya sudah bagus, satwa akan kembali dengan
sendirinya. Itu otomatis,” jelas Dwi.
Tugas besar itulah yang diemban Komponen 2 Citarum
Watershed Management and Biodiversity Conservation. Kiprah
Komponen 2 untuk mengembangkan model restorasi habitat dan
rehabilitasi lahan untuk mengatasi degradasi lahan di kawasan
konservasi. Upaya restorasi juga mesti menggandeng masyarakat
untuk mengungkit ekonomi lokal.
AKTIVITAS pertama adalah pekerjaan di atas kertas: menentukan
lokasi pilot proyek restorasi dan rehabilitasi lahan. Penentuan ini
berdasarkan aspek legal formal, biofisik, dan sosial-ekonomi yang
diterjemahkan dalam kriteria dan indikator. Kriteria meliputi
beberapa hal, semisal kaitan lokasi dengan Daerah Aliran Sungai
Citarum. Ada juga kriteria seberapa besar tekanan manusia terhadap
kawasan konservasi, adanya perambahan, tingkat kerusakan vegetasi,
aksesibilitas, keadaan sosial-ekonomi, dan adanya program lain di
lokasi.
Dari delapan kriteria itu, lantas dikembangkan indikator yang
lebih rinci. Rentang nilai indikator pada setiap kriteria antara 3 – 5,
sehingga nilai terbesarnya adalah 50, dan terendah 26. Kemudian,
Komponen 2 melakukan penilaian untuk menetapkan prioritas lokasi
restorasi.
Pemilihan lokasi prioritas melewati tiga tahap. Pertama: analisis
spasial dengan berbekal peta-peta topografi, tata guna lahan, kawasan
konservasi, kerusakan lahan, tanah, iklim, perambahan hutan,
wilayah administrasi, cakupan DAS Citarum. Kedua, seabrek peta itu
ditumpang-tindihkan, yang lantas ditambahkan informasi analisis
habitat dari tim Komponen 1 yang melakukan kajian keanekaragaman
hayati.
Ketiga, dengan mengacu kriteria dan indikator, tim Komponen
2 melakukan penilaian lokasi. Dari gabungan tiga tahap itu, alhasil
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lokasi yang pantas menjadi model restorasi terletak di Cagar Alam
Gunung Tilu, Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dan Cagar
Alam Gunung Burangrang.
Dwi menuturkan bahwa terdapat empat lokasi yang dipulihkan
dalam program CWMBC. Di Cagar Alam Gunung Burangrang, seluas
10 hektare; lalu Blok Cinini, Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi
seluas 25 hektare. “Di Gunung Tilu ada dua lokasi di Blok GludukKendeng dan Blok Batu Belah. Seluruhnya 30 hektare.”
LANTAS bagaimana agar hasil restorasi mendekati ekosistem asli?
Upaya restorasi mensyaratkan gambaran kondisi akhir ekosistem yang
diinginkan. Titik akhir restorasi, kira-kira, dapat berupa ekosistem
yang kembali berfungsi seperti semula—sebelum dijamah manusia.
Atau, bisa juga mencapai kondisi optimal dengan pulihnya beberapa
aspek dalam ekosistem—semisal, hasil restorasi menumbuhkan
kembali sumber pakan untuk satwa liar.
Untuk mendapatkan profil kondisi akhir, pemulihan ekosistem
dapat mencari panduan dari ekosistem acuan atau ekosistem referensi.
“Ada proses menilai habitat asli dengan ekosistem referensi,” ungkap
Dwi. Ini juga berarti: penetapan ekosistem referensi merupakan salah
satu tahap penting dalam restorasi. Karena, ekosistem referensi itu
yang bakal menentukan tujuan akhir restorasi.
Ekosistem referensi adalah ekosistem yang dijadikan contoh
untuk menelisik kondisi alam di masa lalu. Wujudnya: profil areal yang
tak terganggu atau deskripsi bentang alam asli. Ringkasnya, restorasi
hendak menjiplak hutan yang nisbiyah masih asli.
Bisa saja letak ekosistem acuan ini berada di sekitar areal yang
akan dipulihkan, dengan syarat belum tersentuh aktivitas manusia.
Referensi juga dapat ditelisik dari laporan survei, peta, citra satelit, dan
foto udara dari lokasi restorasi sebelum mengalami perubahan.
Langkah-langkah identifikasi dan analisis plot ekosistem
referensi dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, menganalisis
data citra satelit untuk melihat bagian kawasan yang diduga masih
utuh sebagai ekosistem referensi. Lalu, melakukan cek lapangan dan
menentukan plot ekosistem referensi pada titik yang telah diperiksa
di lapangan.
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BEGITULAH. Setelah pemilihan lokasi ekosistem
referensi ditetapkan, selanjutnya pembuatan
plot ekosistem referensi dilakukan di Cagar
Alam Gunung Tilu dan Cagar Alam Gunung
Burangrang. Sementara di Taman Buru Gunung
Masigit Kareumbi, informasi tentang ekosistem
alami diperoleh dari kajian pustaka.
Di Blok Gluduk Gunung Tilu, yang hari itu disambangi Ujang
dan Wawan, plot referensi seluas 1 hektare, yang terletak tak jauh dari
lahan yang direstorasi. Begitu juga di Gunung Masigit Kareumbi dan
Gunung Burangrang, plot referensi juga didirikan untuk menelisik
ekosistem asli dua kawasan konservasi itu.
Agar mendekati kenyataan, tim Komponen 2 memirsa keadaan
lapangan pada areal plot ekosistem referensi. Di plot ini, tim melakukan
survei iklim, uji kesuburan tanah, dan yang paling serius, melakukan
analisis vegetasi serta kehidupan satwa liar.
Analisis vegetasi akan menghasilkan sederet daftar spesies
kunci yang dijadikan penanda penting penyusun ekosistem hutan
alami. Kriteria spesies kunci itu: tumbuh dominan, cepat tumbuh,
kemampuan beradaptasi tinggi, memiliki tajuk rapat, serta bunga dan
buahnya disukai binatang penyebar biji—misalnya disukai burung
atau serangga.
Plot ekosistem referensi berbentuk bujursangkar: panjang 100
meter dan lebar 100 meter, membentang di ketinggian 1.900 meter
dari permukaan laut. Hasilnya, struktur hutan alam Blok Gluduk II
tersusun atas semai, tiang, pancang, dan pohon. Sebaran rata-rata
tingkat semai 11.500 batang per hektare; tingkat tiang, 1.332 batang;
tingkat pancang, 300 batang; dan tingkat pohon, 148 batang. Kondisi
ini menandakan struktur ekosistem hutan alam yang belum mengalami
gangguan. Tandanya: sedikit pohon, namun banyak anakan tiang,
pancang dan semai.
Sementara itu, sebaran spesies endemik di Gunung Tilu untuk
jenis yang dominan pada strata tajuk atas adalah rasamala (Altingia
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Salah satu sudut kawasan CA Gunung Tilu yang
dirambah masyarakat untuk ditanami Cabe
Gendot dan Teh. (Foto: Agus Prijono)

exelsa) dan puspa (Schima walichii). Kemudian disusul jenis yang
mendominasi lapisan tajuk kedua: kiputri (Dacrycarpus neriifolius),
kijeruk (Acronychia laurifolia), manggong (Macaranga rhizinoides),
huru (Neolitsea cassiaefolia) dan tebe (Sloanea sigum). Dari analisis
vegetasi, dijumpai dua jenis endemik: rasamala dan puspa dengan
tingkat pertumbuhan yang dominan. Dengan demikian, kedua jenis
itu memenuhi kriteria sebagai jenis kunci endemik di Gunung Tilu.
Dengan prosedur yang persis sama, di Cagar Alam Gunung
Burangrang juga dilakukan pembuatan plot permanen ekosistem
referensi. Lokasi plot di Blok Pasir Buntu, Cihanjawar, Kecamatan
Bojong, Purwakarta, pada ketinggian 1.446-1.512 meter dari
permukaan laut.
Hasil analisisnya: tiga jenis endemik Gunung Burangrang
dengan daya sintas yang tinggi mulai dari semai, pancang, tiang hingga
pohon adalah puspa, huru (Uthocarpus elegans), dan taritih (Celtis
tetandra). Ketiganya memenuhi kriteria sebagai jenis kunci endemik
di Burangrang.
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Kasus agak berbeda terjadi di Gunung Masigit Kareumbi.
Di taman buru ini, plot permanen ekosistem referensi tidak dibuat
lantaran kawasan hutan alamnya berada di luar cakupan DAS Citarum.
Informasi struktur hutan alam Gunung Masigit Kareumbi diperoleh
dari tangan kedua: laporan hasil survei dan referensi lainnya. Sebaran
jenis endemik di Gunung Masigit Kareumbi pada strata tajuk atas
didominasi rasamala, puspa, pasang (Lithocarpus indutus), sedangkan
jenis dominan strata tajuk kedua: kiputri, kijeruk (Acronychia
laurifolia), huru.
PROSES mencuplik gambaran ekosistem alami tersebut baru separo
jalan upaya restorasi. Amanat lainnya: restorasi yang berbasis
pemberdayaan masyarakat. Model pilot restorasi ini menggunakan
pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan
kelembagaan multipihak.
Dengan demikian, diperlukan prakondisi bagi program
restorasi dan rehabilitasi lahan di kawasan konservasi ini. Tim
Komponen 2 menggelar forum curah pendapat terfokus atau focus
group discussion dengan masyarakat dan para pihak. Tujuan diskusi ini
untuk membangun pemahaman para pihak ihwal restorasi di kawasan
konservasi, sembari mengevaluasi dan memilih kelompok masyarakat
yang akan berpartisipasi, serta menginisiasi kerjasama kelembagaan
masyarakat—termasuk kelompok perempuan.
Di sekitar Cagar Alam Gunung Tilu, forum curah pendapat
digelar di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, dan Desa
Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu. Kedua desa dalam cakupan
Kabupaten Bandung. Sementara itu, di Taman Buru Gunung Masigit
Kareumbi diskusi terfokus dilakukan di Tanjungwangi, Kecamatan
Cicalengka, Kabupaten Bandung. Satu lagi diskusi digelar di Desa
Cihanjawar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.
Forum dari desa ke desa ini menyingkap berbagai tantangan di
sekitar tiga kawasan konservasi yang menjadi lokasi model restorasi
ekosistem. Di Desa Sukaluyu dan Sugihmukti tantangannya nyaris
serupa. Sebagian masyarakat dua desa ini masih merambah kawasan
untuk dijadikan lahan budidaya cabai, kol, kentang.
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Kelompok Model Desa Konservasi sedang mendengarkan paparan
nara sumber. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk
melakukan rehabilitasi kawasan di sekitar kawasan konservasi menjadi hal
penting yang harus terus dilakukan. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Tantangan yang kurang lebih sama juga terjadi di sekitar Taman
Buru Gunung Masigit Kareumbi. Sebagian warga Tanjungwangi
rupanya masih suka mencuri kayu, rotan, pakis serta berburu satwa
liar. Sedangkan di Cihanjawar, desa dekat Cagar Alam Gunung
Burangrang, tantangannya adalah ketrampilan bertani yang kurang
memadai menyebabkan sebagian warga tergantung pada sumber daya
hutan.
Kendati begitu, upaya restorasi justru menemukan sasaran
yang tepat untuk model pemulihan ekosistem. Forum diskusi mampu
membuka wawasan berbagai pihak yang akan terlibat dalam restorasi.
Dari catatan proses diskusi, masyarakat sekitar telah memiliki
pemahaman yang cukup tentang pemulihan hutan.
Pelibatan masyarakat dalam restorasi dan rehabilitasi lahan di
kawasan konservasi disambut baik oleh warga setempat. Dengan kata
lain, masyarakat telah siap, dan berharap dapat terlibat dalam restorasi,
sembari untuk membuka peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan
hidup.
Di sisi lain, juga tumbuh kesadaran bahwa masyarakat yang
berpartisipasi tidak akan merasakan manfaat restorasi secara langsung.
Amanat Pemulihan Ekosistem 63

Tidak ada hasil langsung yang bisa dipetik dari upaya restorasi yang
melibatkan masyarakat ini. Restorasi ekosistem memang semata
untuk memulihkan habitat satwa liar dan perbaikan fungsi tata air.
Ujungnya: menjaga kekayaan hayati dan fungsi daerah aliran sungai.
Untuk mengungkit manfaat ekonomi, program CWMBC
mengimbangi upaya restorasi dengan dengan Komponen 3
yang merintis imbal jasa lingkungan. Skema inilah yang akan
membangkitkan nilai ekonomi kawasan konservasi demi masyarakat
sekitar.
Sederhananya, siapapun yang menikmati manfaat dari hutan
mesti memberikan imbalan jasa kepada pihak yang menjaga kawasan
konservasi. Tentunya, masyarakat yang melindungi dan memulihkan
hutan secara swadaya yang layak menjadi penerima imbal jasa.
PROYEK Citarum Watershed Management and Biodiversity
Conservation (CWMBC) bersifat integratif. Hal itu terlihat dalam
upaya restorasi yang melibatkan komponen lain. Partisipasi masyarakat
dalam restorasi ekosistem mengajak kelompok Model Desa Konservasi
(MDK) yang dikembangkan oleh Komponen 4 di setiap desa.
“Seluruh pekerjaan penanaman pohon memang dilakukan
oleh MDK,” tutur Ujang Sukmana. “termasuk pemeliharaan setelah
penanaman.”
Dia menuturkan, pekerjaan restorasi itu mulai dari pembersihan
lahan, pembuatan ajir, pembibitan dan penanaman. Selain itu,
kelompok MDK juga mendapatkan pelatihan pembibitan dan
pembuatan kompos. “Bahan kompos dari sampah rumah tangga, sisa
sayuran, dan kotoran sapi. Bahkan sekarang sebagian kompos kita jual
untuk petani di Sugihmukti dan sekitarnya.”
Dwi menambahkan bahwa dari persiapan lahan, pembibitan,
penanaman sampai perawatan memang dilakukan oleh MDK. “Itu
semua swakelola. Bahkan sebelum penanaman, yang dikerjakan
adalah penguatan lembaga MDK,” terang Dwi.
Agar tanaman restorasi kelak tidak ditebang, imbuh Dwi, untuk
memenuhi kebutuhan kayu bagi masyarakat, ada upaya rehabilitasi
di lansekap produksi yang dilakukan Komponen 4. “Yang di Gunung
Tilu yang ditanam pohon kayu putih. Di wilayah lain tergantung
permintaan masyarakat,” tambah Dwi.
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Rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar
kawasan konservasi sangat memabntu pemullihan ekosistem
DAS Citarum. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Pemenuhan bibit juga dapat diperoleh melalui pembuatan
persemaian jenis endemik oleh kelompok masyarakat. Bibit-bibit
berasal dari biji dan bibit cabutan dari hutan alam setempat. Juga
dimungkinkan membeli bibit jika penanaman sangat mendesak,
sehingga tak sempat pengadaan bibit melalui persemaian. Hanya saja,
pembelian dengan syarat yang ketat, mengingat restorasi ekosistem
tidak bisa dengan jenis tanaman asing.
Kelompok MDK juga mengemban tugas menyiapkan kompos
melalui progam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus
ikhtiar meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memproduksi
kompos.
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SETELAH segalanya siap, restorasi ekosistem lantas digelar di tiga
kawasan konservasi. Buat mencapai lokasi, kadang para penanam
mesti berjalan kaki. Blok Ciseoh di Cagar Alam Gunung Burangrang
misalnya.
Lokasi blok dapat dicapai dengan kendaraan roda empat atau
roda dua, sekitar 30 menit dari ibukota kecamatan sampai Desa
Cihanjawar. Setelah itu, dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar dua
jam. Jarak blok restorasi di Desa Cihanjawar ini dari pusat kecamatan
sekitar 14 km.
Akses menuju blok restorasi berupa jalan aspal sampai dengan
jalan utama desa. Setelah itu, mesti berjalan kaki melewati persawahan
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Pembuatan persemaian restorasi dan restorasi
oleh kelompok Model Desa Konservasi.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)
Bibit tanaman di persemaian kelompok MDK
untuk kegiatan rehabilitasi di lansekap produksi,
pembibitan ini untuk mendukung upaya restorasi
dan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi
masyarakat. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

dan hutan sampai blok restorasi. Jalannya sempit, menanjak, dengan
tikungan tajam.
Di blok-blok yang telah ditentukan, kegiatan restorasi dilakukan:
dari mulai penataan batas blok, pembuatan jalur tanam, pembersihan
lahan, penggalian liang tanaman hingga penanaman.
Untuk menghindari kerusakan, warga mengangkut bibit dengan
kotak dari papan atau keranjang. Alat angkut disesuaikan dengan
keadaan jalan menuju lokasi penanaman. Waktu distribusi bibit: pagi,
sore atau malam hari dan sebelum diangkut bibit disiram terlebih
dahulu.
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Usai penanaman, pekerjaan masih berlanjut. Setelah satu bulan,
bibit akan dipelihara dan dirawat. Pekerjaan ini meliputi penyiangan,
pendangiran dan penyulaman. Jumlah bibit untuk penyulaman sekitar
10 persen dari jumlah yang ditanam.
Hampir semua kawasan yang dipulihkan ditanami bibit
rasamala dan puspa. “Rata-rata kawasan konservasi di pegunungan
memang itu spesies yang dominan,” terang Kusmara, counterpart
Komponen 2 dari Balai Besar KSDA Jawa Barat. “Tapi memang ada
beberapa jenis yang hanya ada di kawasan tertentu. Di Gunung Tilu
misalnya, harus ada tanaman untuk sumber pakan owa jawa.” Ada
juga jenis-jenis taritih, huru, mara, kihujan, baros, ki sirem, kuray,
dadap ataupun saninten.
Dari hasil pemantauan dan evaluasi, Kusmara mengisahkan,
rata-rata di atas 70 persen tanaman berhasil hidup. Secara rinci, pada
tahun kedua, keberhasilan tanaman di Taman Buru Gunung Masigit
Kareumbi mencapai 96 persen; di Gunung Burangrang, 71 persen; di
Gunung Tilu, 99 persen di Sugihmukti dan 72 persen di Sukaluyu.
Pengembangan pilot restorasi di tiga kawasan konservasi itu
menghasilkan lima model pemulihan ekosistem. Model pertama:
restorasi kawasan konservasi yang terdegradasi, yang disebabkan
kerusakan ringan. Teknik restorasinya dengan mekanisme restorasi
alami.
Model kedua: restorasi kawasan konservasi yang terganggu,
tingkat kerusakan sedang akibat perambahan untuk pertanian. Teknik
pemulihannya dengan rehabilitasi.
Model ketiga: kawasan konservasi yang terganggu spesies
invasif. Teknik pemulihannya dengan rehabilitasi. Model keempat:
restorasi kawasan konservasi hutan monokultur. Teknik pemulihannya
dengan rehabilitasi. Dan model kelima: restorasi kawasan konservasi
yang terdestruksi. Teknik pemulihannya dengan rehabilitasi.
Komponen 2 juga diamanatkan untuk menyusun peta jalan
(roadmap) restorasi di tujuh kawasan konservasi. Inilah yang akan
menjawab pertanyaan tentang data luas kawasan konservasi yang rusak,
tingkat kerusakan, seperti apa ekosistem restorasinya, bagaimana cara
merestorasi, seberapa lama serta kisaran biaya restorasi. Peta jalan ini
menjadi bekal bagi Balai Besar KSDA Jawa Barat dan para pihak untuk
melanjutkan restorasi di tujuh kawasan konservasi.***
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IV. Imbalan
Bagi Jasa Alam

Imbal jasa lingkungan akan menautkan
masyarakat hulu dan hilir untuk bergabung
dalam kontribusi besar pelestarian
keanekaragaman hayati.

Akhir pekan di Taman Buru Masigit Kareumbi:
puluhan mahasiswa dan mahasiswi itu
menyesaki kafetaria. Sebagian mereka terkapar
di teras, yang lain berbincang ringan di dalam
kafe. Sementara itu, rombongan yang lain telah
mendirikan tenda penuh warna di tanah lapang.
Dua-tiga orang mengail ikan di sungai yang
mengalir di belakang kafetaria.

S

iang itu, alam Masigit Kareumbi meruapkan berlimpah jasa
lingkungan yang bisa direguk para pengunjung. Hawa sejuk, air
jernih, udara bersih. Manfaatnya memang lokal.
Namun, sebatang sungai yang mengalir di taman buru ini
memberi tengara: manfaat jasa lingkungan melintasi batas-batas
kawasan. Sungai dari sub-Daerah Aliran Sungai Citarik itu menjadi
bagian dari Daerah Aliran Sungai Citarum. Dan dari Sungai Citarik
pula, air mengalir sampai jauh, melintasi desa-desa, permukiman,
persawahan.
Sungai selebar lima meter itu menjadi batas alam tiga kabupaten:
Sumedang, Garut dan Bandung. Titik batas segitiga wilayah itu
sekaligus simbol bahwa jasa lingkungan Masigit Kareumbi berputar
ke berbagai penjuru.
Barangkali manfaat jasa lingkungan itu terlihat samar. Tapi
lihatlah kiprah Citarum Watershed Management and Biodiversity
Conservation (CWMBC). Melalui aktivitas Komponen 3, program
CWMBC membuka tabir jasa lingkungan kawasan konservasi yang
menaungi Kota Bandung telah menghembuskan kehidupan ke segala
penjuru.
Anugerah alam dari kawasan konservasi memberkahi manusia
dengan berlimpah oksigen, udara bersih, dan air. Dengan demikian,
jasa lingkungan membuka peluang untuk melibatkan para penyedia
dan pemanfaatnya dalam konservasi keanekaragaman hayati.
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Para pesilat cilik sedang berlatih di kawasan air terjun Cijalu,
ketersediaan air yang cukup memerlukan upaya-upaya
untuk melestarikannya. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Dalam konteks itu, Komponen 3 berupaya mengembangkan
imbal jasa lingkungan air (IJLA, atau payment for enviroment services
[PES]) di sekitar kawasan konservasi. Upaya ini menautkan masyarakat
di hulu, tengah dan hilir untuk bergabung dalam kontribusi besar:
melestarikan keanekaragaman hayati. Komponen 3 diharapkan juga
memberikan rekomendasi berapa Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang layak untuk setiap komoditas jasa lingkungan.
UNTUK membuat gamblang jasa lingkungan dari hutan konservasi,
Komponen 3 mengkaji pemanfaatan air. Observasi dilakukan di tiga
kawasan: Cagar Alam Gunung Burangrang, Cagar Alam dan Taman
Wisata Alam Tangkuban Parahu, dan Taman Buru Masigit Kareumbi.
Kajian ini untuk membilang nilai jasa lingkungan air yang
dimanfaatkan secara non-komersial dan komersial. Kajian dilakukan
terhadap nilai ekonomi sumber air dan kesediaan untuk membayar
para pemanfaatnya (atau willingness to pay-WTP).
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Secara umum, kemauan membayar berarti kesanggupan
pemanfaat atau konsumen membayarkan sejumlah dana untuk
memperoleh barang atau jasa. Nilai ‘kemauan membayar’ adalah
harga maksimum dari barang atau jasa yang dibeli konsumen pada
waktu tertentu. Buat memahami ‘kemauan membayar’ konsumen,
titik awalnya dimulai dari azas kemanfaatan: seberapa puas konsumen
terhadap barang atau jasa pada waktu tertentu. Kesanggupan
membayar inilah yang dikaji oleh tim Komponen 3.
Di sekitar Cagar Alam Burangrang kajian dilakukan di enam
desa. Mari mengunjungi Cihanjawar. Nama desa ini berasal dari
nama sungai yang bermula dari air terjun di Cagar Alam Gunung
Burangrang. Sungai ini memasok air irigasi persawahan Cihanjawar.
Kendati debit airnya berkurang di musim kemarau, tetapi sungai
ini tak pernah kering sepanjang tahun. Debit aliran Sungai Cihanjawar
yang 285 liter per detik cukup besar untuk mengairi lahan pertanian.
Tidak mengherankan, sawah Cihanjawar rata-rata panen tiga kali
setahun.
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Bentangan lansekap di hilir Taman Buru Gunung Masigit
Kareumbi, menunjukan potensi jasa lingkungan dan
upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga
keanekaragaman hayati dan DAS sehat tetap terjaga.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)
Dua orang petani sedang mencabut gulma di petak
sawah. Ketersediaan air yang cukup diperlukan untuk
menggerakan roda perekonomian di kawasan hilir
kawasan konservasi. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Sedangkan kebutuhan air bersih masyarakat Cihanjawar dan
desa-desa lainnya dipenuhi dari mata air yang berada di luar cagar
alam. Ada enam sumber mata air utama di Cihanjawar: Cisalada,
Kubang, Cibadak, Pemandian Kuda, dan Citengah.
Masyarakat memahami Gunung Burangrang telah menyimpan
dan melanggengkan mata-mata air. Hal itu menumbuhkan perhatian
dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Cagar Alam Gunung
Burangrang.
Pengelolaan air bagi rumah tangga di sekitar Gunung
Burangrang dikelola oleh petugas khusus, yang memantau kelancaran
air bersih. Iuran air bersih umumnya Rp3.000 per bulan. Iuran ini
lebih rendah dari usulan pihak desa yang sebesar Rp5.000.
Sayangnya, kesadaran masyarakat untuk membayar iuran
masih rendah. Itu karena sebagian masyarakat masih berpenghasilan
rendah, dan terbiasa memanfaatkan air secara gratis. Kendati
ada kesadaran kelestarian air menjadi tanggung jawab bersama,
masyarakat memandang pemanfaatan air tak perlu dikenakan biaya.
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Beberapa murid SD melintasi kolam penampungan air
bersih yang dibuat warga desa Cihanjawar, kecamatan
Bojong kabupaten Purwakarta. (Foto: Agus Prijono)

Tidak mengejutkan bila gagasan pemerintah desa ihwal iuran air
Rp5.000 per bulan bertepuk sebelah tangan. Sebagian besar warga
hanya menyanggupi Rp3.000.
Tidak berbeda dengan Cihanjawar, pengelolaan air di Sakambang
juga dikendalikan oleh pengurus air. Enam sumber air menyokong
kebutuhan air Sakambang: Cimenteng, Cipondoh, Ciputat, Ciburial,
Ciandon, Sawah Lega. Setiap mata air digunakan secara merata oleh
rukun tetangga dan rukun warga.
Begitu juga Pesanggrahan. Untuk memenuhi kebutuhan air
rumah tangga, desa ini memanfaatkan mata air: Darmaga, Tajur 1 dan
Tajur 2.
Desa-desa lain, sepeti Bojong Timur, Nagrog, dan Cibuntu,
memanfaatkan mata air yang dikelola oleh pengurus. Desa terakhir,
Cibuntu, merupakan pemekaran Desa Sumurugul. Pasokan air untuk
rumah tangga berasal dari Sumurugul, yang bersumber dari Blok
Tegal Lega Cagar Alam Gunung Burangrang.
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Perusahaan Daerah Air Minum Purwakarta juga melirik
berlimpahnya sumber air dari Cagar Alam Gunung Burarang.
Perusahaan air minum itu membangun instalasi pipa yang melintasi
Cihanjawar, Sakambang, sampai pusat kecamatan di Wanayasa.
Pemanfaatan Sungai Cihanjawar itu untuk memenuhi kebutuhan air
bersih di desa-desa di dua kecamatan: Wanayasa dan Bojong.
Taksiran nilai ekonomi Sungai Cihanjawar sekitar Rp3,05 miliar
per tahun. Taksiran itu hasil perkalian nilai air tanah per meter kubik:
Rp340 kali debit tahunan Sungai Cihanjawar. Nilai ini akan lebih besar
jika memakai tarif dasar PDAM di Pasir Angin yang senilai Rp1.200
per kubik. Nilainya menjadi sekitar Rp10,8 per tahun.
KAWASAN INI lekat dengan legenda Sunda: kisah Sangkuriang.
Menjulang 2.084 meter dari permukaan laut, Tangkuban Parahu
membayang indah di utara Kota Bandung. Gunung stratovulkano ini
dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai cagar alam dan taman
wisata alam. Sebagian bentang alam Tangkuban Parahu juga berfungsi
sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perhutani.
Gemunung yang menaungi kota ini memunculkan teori bahwa
dataran tinggi Bandung merupakan sisa danau purba yang terbentuk
dari pembendungan Sungai Citarum purba oleh letusan Gunung
Sunda. Salah satu relik Gunung Sunda purba ini adalah Gunung
Tangkuban Parahu. Kenangan masyarakat Sunda terhadap kawasan
Gunung Sunda purba diyakini mengendap dalam folkore Sangkuriang.
Dataran tinggi ini tak lekang diselimuti halimun dengan kepulan
asap solfatara dari dasar kaldera. Setiap akhir pekan, wisatawan tumpah
ruah di bibir kawah Tangkuban Parahu. Wisata alam ini salah satu
wujud pemanfaatan jasa lingkungan aktivitas vulkanik. Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Tangkuban Parahu cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2007 sampai 2009, PNBP
masih di bawah Rp1 miliar per tahun. Namun sejak 2010 penerimaan
negara cenderung di atas Rp1 miliar setahun.
Selain wisata, kawasan ini juga menjadi daerah tangkapan air
bagi wilayah sekitarnya. Komponen 3 mengulik dua pengguna air
komersial di sekitar Tangkuban Parahu, yaitu PT Sinkona Indonesia
Lestari dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
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Kedua perusahaan itu mengambil air (intake) dari Sungai
Cikoneng-Cimuja. Debit air sungai ini pada bulan November sekitar
504 liter setiap detik. Sementara itu, Perum Jasa Tirta II mencatat debit
pada musim hujan: 600 liter dan pada musim kemarau, turun menjadi
200 liter setiap detik. Nilai ekonomi air Sungai Cimuja berdasarkan
survei Komponen 3 sekitar Rp4,7 miliar per tahun.
Sinkona Indonesia adalah perusahaan pengolahan kulit kina
untuk bahan obat-obatan tujuan ekspor. Bahan bakunya diperoleh dari
suplai domestik 40 persen, dan 60 persen diimpor dari Afrika. Dalam
proses produksinya, termasuk untuk kebersihan dan konsumsi, Sinkona
membutuhkan air rata-rata 166,2 meter kubik per hari. Kebutuhan ini
dapat dipenuhi sepanjang tahun dari sumber air Cikoneng-Cimuja.
Investasi yang dikeluarkan—termasuk pemeliharaan dan izin—untuk
mengalirkan air sampai dengan dapat dimanfaatkan senilai Rp212 juta
atau Rp 42,4 juta per tahun. Kerelaan membayar atau WTP Sinkona:
Rp 666,1.
Sementara itu, Perkebunan Nusantara VIII—kerap disebut
perkebunan teh Ciater, adalah perusahaan negara penghasil teh
kualitas ekspor, yang dikenal dengan nama Teh Walini. Dalam proses
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Gunung Burangrang dan Tangkuban Perahu tampak dari kejauhan di
malam hari. Potensi Wisata dan daya dukung lingkungan merupakan salah
satu aspek yang harus diperhatikan ketika menerapkan jasa lingkungan.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)

produksinya, perkebunan membutuhkan air untuk mencuci daun teh
petikan. Air yang dibutuhkan rata-rata 93,32 meter kubik per hari.
Investasi yang dikeluarkan untuk mengalirkan air sampai di pabrik
sebesar Rp53 juta atau Rp10,6 juta per tahun. Nilai kesanggupan
membayar atau WTP perkebunan teh ini adalah Rp314,58.
Menariknya, kedua perusahaan ini memperoleh izin
pemanfaatan air dari Perum Jasa Tirta III, dan membayar retribusi
air kepada Kabupaten Subang. Kepada tim Komponen 3, manajemen
Sinkona dan perkebunan teh Ciater menyatakan bersedia berkontribusi
untuk penyedia jasa lingkungan air.
MASIGIT KAREUMBI bagaikan etalase yang bisa menunjukkan
secara kasat mata jasa lingkungan air yang merembet langsung dari
kawasan konservasi. Ekosistem taman buru ini menyangga kehidupan
di tiga kabupaten: Garut, Sumedang dan Bandung. Sungai Citarik,
yang melintasi taman buru, mengalir jauh, melewati permukiman,
kawasan industi, perkotaan dan persawahan.
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Dengan begitu, selain mengayomi aneka jenis tumbuhan dan
satwa, Masigit Kareumbi sudah pasti merupakan daerah tangkapan air
bagi daerah sekitarnya. Di dalam kawasan ini terdapat sekitar selusin
sumber air serta aliran Sungai Cideres, Citarik dan Cimulu.
Posisinya yang termasuk dalam hulu Sungai Citarum, membuat
Masigit Kareumbi menjadi kawasan penting bagi pembangunan.
Sayangnya, sesuai kajian Komponen 3, populasi manusia mengepung
Masigit Kareumbi.
Di samping tekanan penduduk, lahan kritis dan kerusakan
lingkungan mendera daerah tangkapan air Masigit Kareumbi
dan sekitarnya. Hal itu makin menegaskan betapa penting upaya
konservasi daerah tangkapan air di kawasan konservasi untuk menjaga
keseimbangan lingkungan.
Kajian Komponen 3 menemukan bahwa masyarakat di bagian
hilir, di Sindang Pakuon, Cimanggung, Kabupaten Sumedang,
memanfaatkan Sungai Citarik untuk air bersih desa. Pengelolaannya
dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Desa (Pamdes) Tirta Pakuon.
Sementara itu, warga Desa Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten
Sumedang, memanfaatkan mata air Bihbul, yang daerah resapannya
berasal dari Masigit Kareumbi. Pengelolaan air diemban oleh dua
lembaga: Pamdes Maju Makmur dan Mitra Sejahtera.
Pengembangan lembaga perusahaan air desa ini didukung
oleh Corporate Social Resposibility (CSR) Coca-cola, Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan
dana bantuan lainnya. Dukungan dana bagi pengembangan lembaga
pengelola air itu menandakan air menjadi kebutuhan utama bagi
masyarakat setempat.
Memang, di balik pemanfaatan air itu terselip riwayat muram
paceklik air. Sebelum ada perusahaan air minum desa, selama puluhan
tahun masyarakat Sindang Pakuon dan Cihanjuang selalu kesulitan
air saat musim kemarau. Upaya membuat sumur gali tak banyak
menolong. Selain telah tercemar limbah, pada musim kemarau sumursumur juga mengering. Paceklik itu membuka inisiatif: warga ingin
menangguk air bersih di daerahnya. Untuk itu, warga mencari sumber
air yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Alhasil, dua desa itu
memanfaatkan mata air Bihbul dan Sungai Citarik.
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Air yang melimpah dari sungai disekitar kawasan Cagar
Alam Burangrang, merupakan potensi jasa lingkungan
yang harus dikembangkan dengan sebaik mungkin.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Dari penuturan kepala desa Sindang Pakuon dan Cihanjuang,
menunjukkan pernah terjadi konflik dalam pemanfaatan air dengan
desa lain yang menjadi lokasi sumber mata air. Konflik air ini ditengarai
dari adanya gangguan-gangguan pada instalasi air bersih.
Perseteruan ini menandakan adanya kompetisi pemanfaatan air.
Ini terjadi karena debit air terus berkurang untuk memasok berbagai
kebutuhan: domestik, industri dan pertanian. Namun, pada saat yang
sama, konflik juga membuka momentum penyadaran bagi semua
pihak untuk menjaga daerah tangkapan air.
Pengalaman paceklik dan konflik air menumbuhkan kesadaran
masyarakat untuk mempertahankan daerah resapan di bagian hulu.
Hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Kepala Desa Cihanjuang
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Kepengurusan Pamdes Maju Makmur.
Warga di dua desa itu memang berkeinginan untuk
berkontribusi terhadap penyedia jasa yang berdiam di wilayah hulu.
Menariknya, para pemanfaat air ini berada di luar kawasan, namun
menyadari aliran air berasal dari hutan konservasi Masigit Kareumbi.
Niat berkontribusi itulah bekal awal untuk imbal jasa lingkungan air.
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IMBAL JASA lingkungan merupakan mekanisme pembayaran dari
pemanfaat kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Berbekal hasil
valuasi jasa lingkungan air, Komponen 3 mencoba mengembangkan
lembaga imbal jasa lingkungan air di kawasan penyangga Masigit
Kareumbi.
Dalam mengembangkan imbal jasa ini, yang menentukan
adalah keberadaan pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan. Tanpa
ada pemanfaat dan penyedia yang saling berkomitmen, mekanisme
imbal jasa mustahil dapat dikembangkan.
Dari Masigit Kareumbi, diharapkan muncul sebuah model imbal
jasa lingkungan bagi kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar
KSDA Jawa Barat. “Kawasan ini unik. Masigit Kareumbi dikelilingi
32 desa dari sembilan kecamatan di tiga kabupaten. Sementara di
kawasan lain tidak sebanyak itu. Bayangkan saja, jasa lingkungan dari
kawasan konservasi seluas 12.000 hektare bisa menghidupi 32 desa,”
papar Eri Midranaya, Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar KSDA
Jawa Barat.
Untuk itu, Komponen 3 menyisir data sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat di sepanjang Sungai Citarik. Pada 2013 tim
Komponen 3 telah menghasilkan peta jasa lingkungan air yang
menggambarkan hubungan hulu-hilr.
Pada tahun itu juga dilaksanakan prakondisi, yang disusul
pematangan hasil kajian pada 2013. Dan, pada 2014 dilakukan
pematangan konsep pengembangan imbal jasa di daerah penyangga
Masigit Kareumbi.
Berbekal kegatan 2014, dalam mengembangkan imbal jasa
lingkungan, pada 2015 dilakukan orientasi lapangan di daerah hilir
Sub-DAS Citarik yang berhulu di Masigit-Kareumbi. Salah satu
kegiatannya: memetakan para pihak pemanfaat air.
Selain tiga pemanfaat air: Tirta Pakuon, Maju Makmur dan
Mitra Sejahtera, di DAS Citarik terdapat pihak lain yang memanfaat
air dari Masigit Kareumbi. Salah satunya PT Coca Cola Amatil
Indonesia yang berdiri pada 1980-an di Cihanjuang. Perusahaan
minuman ini memanfaatkan air sebagai bahan baku utama dalam
proses produksinya.
Pasokan air bakunya berasal dari air tanah dengan rencana
debit mencapai 50.000 meter kubik setiap bulan. Namun, rencana itu
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baru terealisasi sekitar 20.000 meter kubik. Sebagian besar porsi air
digunakan untuk bahan baku produksi minuman ringan dan sanitasi.
Sisanya, sekitar 13 persen air untuk pasokan masyarakat di sekitar
pabrik.
Air tanah ditangguk dari dua titik pengeboran, yang sayangnya
mulai mengalami pencemaran—khususnya unsur logam. Akibatnya,
proses produksi minuman makin sulit, yang pada akhirnya
meningkatkan biaya produksi.
Selain itu, debit air tanah relatif kecil dibandingkan dengan
kebutuhan air baku. Untuk mencukupi kebutuhan air bakunya, PT
Coca Cola akhirnya memanen air permukaan dari Sungai Cimande.
Daerah tangkapan air Sungai Cimande ini membentang di kawasan
Masigit Kareumbi dan sekitarnya.
Tim Komponen 3 sempat berbincang dengan manajemen PT
Coca Cola Amatil Indonesia. Perusahaan transnasional ini sebenarnya
terikat dengan komitmen Coca Cola Atlanta. Komitmen itu
mengamanatkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pelestarian
sumber air dan berperan dalam mengelola tanggung jawab sosial.
Partisipasi yang telah dilakukan selama ini, di antaranya, baru
berupa dukungan pelestarian lingkungan bersama pihak lain, seperti
penanaman pohon.
Terkait imbal jasa lingkungan bagi daerah hulu, perusahaan ini
merespon cukup positif. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemangku
kawasan hutan dan desa-desa yang menjadi resapan air. Secara
informal, Komponen 3 telah melakukan pembicaraan informal dengan
Coca Cola Indonesia ihwal peluang kontribusi bagi pelestarian Masigit
Kareumbi. Responnya cukup positif.
Selain Coca Cola, masih banyak pabrik-pabrik
yang
memanfaatkan air permukaan dari aliran sungai yang berasal
dari Masigit Kareumbi. Dengan demikian, penerima manfaat jasa
lingkungan air tersebut perlu dikelola dengan baik.
Pemanfaatan air dari kawasan taman buru juga menyokong
perkembangan pertanian. Sungai Citarik dimanfaatkan sebagai
sumber air irigasi bagi beberapa daerah. Cakupannya luas, mengairi
persawahan di dua kabupaten: Bandung dan Sumedang.
Salah satunya pengguna irigasi adalah Perkumpulan Petani
Pemakai Air Ciranjeng. Daerah irigasi Ciranjeng memanfaatkan
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Seorang anggota kelompok MDK desa Cihawuk sedang
mengontrol air yang disalurkan ke warga masyarakat di
desa Cihawuk. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

air Sungai Citarik dengan sistem bendungan air di Sindang Pakuan.
Daerah irigasi ini mampu mengairi lahan pertanian sedikitnya
64 hektare: 14 hektare di Kabupaten Sumedang dan 50 hektare di
Kabupaten Bandung.
Kualitas air irigasi sepanjang dua kilometer setelah Bendung
Ciranjeng masih lumayan bagus. Namun setelah melewati pabrik
pemintalan PT Sunsilon air mulai tercemar.
Pada saat musim kemarau debit air Sungai Citarik turun sampai
80 persen dari debit normal. Alhasil, luas lahan pertanian yang terairi
hanya 50 hektare. Fluktuasi debit sungai ini dipengaruhi daerah
tangkapan air di bagian hulunya. Lantaran itu, konservasi daerah
resapan air bagian hulu harus dilakukan dan menjadi bagian dari
tanggung-jawab para pemanfaat di hilir.
Mekanisme imbal jasa lingkungan dari pemanfaat kepada
kawasan hulunya menjadi pilihan bentuk kontribusi terhadap
konservasi wilayah tangkapan air.
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PERLAHAN-lahan, makin terang benderang para
pihak yang memanfaatkan air dari Taman Buru
Masigit Kareumbi. Kini, mari menyisir penyedia
jasa lingkungan air.
Tentu saja, pihak utama penyedia jasa adalah Balai Besar
KSDA Jawa Barat. Tugas Balai Besar KSDA adalah menyelenggarakan
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasankawasan konservasi yang ada di Jawa Barat.
Hanya saja, Eri Midranaya mengingat, pada prinsipnya, dalam
imbal jasa, Balai Besar KSDA Jawa Barat tidak bisa menerima benefit
langsung. “Tidak boleh, dan cara pandangnya tidak mencari dana.”
Jadi, papar Eri, yang diharapkan adalah kontribusi dari
pemanfaat yang menyadari bahwa pasokan jasa lingkungan berasal
dari kawasan konservasi. “Lantas, pemanfaat memberikan kontribusi
itu kepada masyarakat di hulu. Nah, masyarakat hulu diharapkan dapat
sejahtera. Yang terpenting sebenarnya ada nilai bantu dari masyarakat
hilir.”
Pendek kata: imbalan dari masyarakat hilir bakal diterima
masyarakat hulu, yang lantas digunakan untuk pengembangan
ekonomi dan pelestarian kawasan konservasi. “Sederhana saja, kita
hanya berharap tiga kontribusi dari masyarakat hulu: melestarikan
keanekaragaman hayati, mengamankan kawasan, menjaga mata air
dan sungai. Yang dibutuhkan pemerintah adalah kontribusi aksi,
karena kita tidak bisa menerima uang,” papar Eri. Dengan demikian,
bila ada kontribusi dari masyarakat hilir, yang pantas menerima adalah
komunitas di hulu.
Dan, yang diterima masyarakat hulu bukan uang receh. Ketika
imbal jasa berjalan, papar Eri, dana akan masuk ke masyarakat
hulu dan dibagi merata. “Uangnya tidak berbentuk receh, namun
berbentuk penanaman kayu keras yang bisa dipanen. Itu hanya satu
contoh, bentuknya bisa macam-macam asal ramah lingkungan dan
berkelanjutan,” urai Eri.
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KINI, saatnya membangun mekanisme mengalirkan imbalan dari
masyarakat hilir ke hulu. Komponen 3 menyusun nota kesepakatan
imbal jasa lingkungan untuk pembiayaan konservasi yang berkelanjutan.
Skema ini dilatar-belakangi terbatasnya dana konservasi, sementara
laju deforestasi dan degradasi lahan berlangsung cepat.
Nota kesepakatan ini menautkan antara pemanfaat dengan
penyedia jasa lingkungan air di daerah penyangga kawasan
konservasi di hulu DAS Citarum. Dengan begitu, mekanisme ini
mensyaratkan adanya kesepakatan antara penyedia jasa lingkungan
dan pemanfaatnya.
Pengembangan imbal jasa lingkungan difokuskan di Taman Buru
Gunung Masigit Kareumbi dan daerah penyangganya. Komunikasi
juga dilakukan untuk membangun jaringan kerja dengan instansi
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, khususnya yang terkait
dengan imbal jasa lingkungan. Penerapan nota kesepakatan imbal
jasa ini tidak akan terlepas dari Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai
pengelola kawasan.
Desa-desa yang menjadi penyedia jasa lingkungan di sub-DAS
Citarik, adalah Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, dan
Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka, Bandung. Dua desa ini masih
memiliki lahan pertanian yang lumayan luas. Namun, pemanfaatan
lahannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Akibatnya,
lapisan tanah subur tergerus aliran air. Di dua desa ini sudah ada tapak
kinerja atau lokasi untuk mewujudkan komitmen penyedia dalam
mekanisme imbal jasa lingkungan air.
Sementara itu, pemanfaat jasa adalah warga Cihanjuang dan
Sindang Pakuon. Dua desa ini menyadari air yang mereka manfaatkan
dipengaruhi tata guna lahan di bagian hulu. Atas dasar pemahaman
tersebut, dua desa pemanfaat ini berkomitmen menganggarkan dana
konservasi air dengan melestarikan kawasan Masigit Kareumbi.
Setelah ada penyedia jasa lingkungan dan pemanfaatnya, dalam
nota kesepakatan dituangkan kesediaan kedua pihak. Jadi, dalam nota
kesepakatan imbal jasa lingkungan harus tertuang adanya pemanfaat,
penyedia jasa lingkungan, dan tapak kinerja (lahan milik anggota
kelompok penyedia jasa). Untuk itu, sebelum penulisan rancangan
nota kesepakatan, perlu klarifikasi terhadap kondisi lapangan, lembaga
penyedia, dan lembaga pemanfaat.
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Sebagai bentuk komitmen kedua pihak, dirancang nota
kesepakatan sebagai wujud solidaritas lingkungan. Tujuannya untuk
merehabilitasi lahan pertanian melalui wanatani di desa penyangga
kawasan konservasi; pelestarian mata air; perbaikan kondisi ekonomi,
sosial dan kelembagaan masyarakat di daerah penyangga, dan
pelestarian kawasan Masigit Kareumbi.
Masing-masing kepala desa Cihanjuang dan Sindang Pakuon,
mengamanatkan untuk menganggarkan 2 persen dan 7 persen dari
keuntungan untuk konservasi tanah dan air.
Sementara itu, penyedia jasa bersedia menyusun rancangan
teknis rehabilitasi lahan milik masyarakat; merehabilitasi lahan;
merumuskan dan menyepakati aturan main kelompok; pelestarian
mata air; perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan kelembagaan
masyarakat.
Satu hal yang unik dan menjadi salah satu ciri menonjol dari
imbal jasa lingkungan air adalah tapak kinerja. Artinya, imbalan
dari pemanfaat hanya akan diberikan setelah penyedia memenuhi
komitmennya di tapak kinerja yang disepakati. Tapak kinerja jasa
lingkungan dalam nota kesepakatan ini adalah kelestarian Taman
Buru Gunung Masigit Kareumbi dan lahan pertanian milik warga
yang tinggal di hulu Sungai Citarik.
Akhirnya, pada 14 Agustus 2015, bertempat di kantor Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang, Ketua BPAB Mitra Sejahtera
Desa Sindangpakuon, Supendi, dan Ketua kelompok MDK Sindulang,
Hendra Purnama, menandatangani nota kesepakatan pemanfaat dan
penyedia jasa lingkungan air.
Penandatangan nota kesepakatan juga dilakukan antara
pemanfaat Pamdes Maju Makmur dari Desa Cihanjuang, yang diwakili
ketuanya, Tarmidi, dan penyedia yang diwakili Ketua Kelompok
Lestari, Cimanggung, Aon Sumantri. Lantas, disusul oleh Ketua KSM
Tirta Pakuon, Ogi Diana Yusup, meneken nota kesepakatan dengan
Asep Saepudin sebagai Ketua Kelompok MDK Tanjung Wangi.***
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V. Menyangga
Kawasan Konservasi

Merawat dan memupuk modal sosial
bagi pelestarian di desa-desa penyangga.
Intervensi usaha alternatif untuk
menggeser ketergantungan masyarakat
pada kawasan konservasi.

M

alam mengendap di Cihanjawar. Desa yang bertengger
di lembah dan punggung perbukitan ini diselimuti hawa
dingin. Dari lahan persawahan, suara jengkerik memecah
keheningan malam. Pegunungan yang membentuk Cagar Alam
Gunung Burangrang membayang lamur di batas desa.
Di saung mungil milik kepala desa, malam itu, Iis Rohati dan
Taufik Faturohman menuntaskan malam. Tawa lantang Iis menyela
kesunyian. Perempuan berjilbab ini berwajah tirus, suaranya serak,
tawanya lepas. Dua batu mulia menghiasi jari-jemarinya.
“Kami biasa ngecamp di rumah milik Pak Lurah ini,” tutur Iis.
“Kami biasa silahturahmi di tiga desa, Cihanjawar, Pasanggrahan dan
Kasambang. Kalau kita saling kenal dan akrab, tidak susah untuk
makan. Ada saja yang menolong dan membantu.”
Iis dan Taufik adalah dua fasilitator Komponen 4 Citarum
Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBC).
Iis yang dari Subang mendampingi Desa Cihanjawar; sementara Taufik
yang dari Bandung mendampingi Desa Pasanggrahan.
Sebagai fasilitator Komponen 4, yang mengarusutamakan
keanekaragaman hayati di lanskap produksi, Iis dan Taufik punya
banyak tugas: membuat laporan, memantau, bekerjasama dengan para
pihak, memastikan pekerjaan rampung. Intinya, kata Iis, mendampingi
dan memfasilitasi program Model Desa Konservasi.
Cihanjawar dan Pasanggrahan hanya dua desa yang menjadi
Model Desa Konservasi di sekitar kawasan konservasi dalam program
CWMBC. Dari tujuh kawasan konservasi di hulu Daerah Aliran Sungai
Citarum, ada 12 Model Desa Konservasi. Setiap desa didampingi
seorang fasilitator, dengan tugas persis seperti yang diemban Iis dan
Taufik.
MODEL DESA Konservasi adalah desa percontohan bagi desa lain
dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Tujuannya: membangun wilayah sekitar kawasan konservasi yang
berwawasan lingkungan dan mendukung konservasi kekayaan hayati.
Upaya konservasi di lanskap produksi mewujud dalam beberapa
kegiatan. Aktivitasnya berupa pengembangan Model Desa Konservasi;
rehabilitasi di lanskap produksi; mendorong usaha alternatif untuk
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Beberapa anggota kelompok MDK desa Cihanjawar sedang melakukan
Partisipatory Rural Appraisal, didampingi oleh fasilitator yang
ditugaskan oleh BBKSDA Jawa Barat. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

meningkatkan kesejahteraan sembari mengurangi tekanan terhadap
kawasan konservasi; dan kampanye penyadaran untuk mendukung
pengelolaan DAS Citarum yang lestari.
Salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah memfungsikan
lembaga lokal, sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat
agar tak bergantung pada kawasan konservasi. Pada saat yang sama,
Model Desa Konservasi juga untuk menciptakan dampak positif bagi
kelestarian kawasan konservasi.
Dalam konteks itulah Komponen 4 coba mengenali kawasan
yang bisa dijadikan pintu masuk dalam mengarusutamakan konservasi
keanekaragaman hayati kepada para pihak. Dengan demikian,
pengembangan Model Desa Konservasi mesti melibatkan pihak-pihak
yang berperan dalam pengelolaan lanskap produksi dan kawasan
konservasi.
Lantas, dibentuklah 12 Model Desa Konservasi. Di sekitar
Cagar Alam Gunung Burangrang, selain Desa Cihanjawar dan
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Desa Pasanggrahan, Kecamatan Bojong, MDK juga dibangun di Desa
Sakambang, Kecamatan Wanayasa. Ketiga desa tersebut berada di
Kabupaten Purwakarta.
Sementara itu, di seputar Cagar Alam Gunung Tilu, Model
Desa Konservasi dibangun di Desa Sukaluyu dan Desa Margamulya,
Kecamatan Pangalengan, lalu di Desa Mekarsari dan Desa Sugih Mukti,
Kecamatan Pasir Jambu. Keempat desa itu berada di Kabupaten Bandung.
Kemudian, di sekitar Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi ada
dua Model Desa Konservasi: di Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung,
Kabupaten Sumedang dan Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cicalengka,
Kabupaten Bandung. Di sekitar Cagar Alam Kamojang, Model Desa
Konservasi dikembangkan di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari,
Kabupaten Bandung.
Sedangkan Model Desa Konservasi di seputar Cagar Alam
Tangkuban Parahu ada di Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang,
Kabupaten Subang. Terakhir, di Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu,
Model Desa Konservasi dibangun di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang,
Kabupaten Bandung Barat.
KAWASAN konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Jawa Barat
dikelilingi oleh lanskap produksi, seperti hutan produksi, lahan
pertanian, perkebunan, atau permukiman. Beberapa kawasan hutan
lindung—yang dikelola Perhutani—juga menjadi wilayah penyangga di
beberapa kawasan konservasi.
Peran lanskap produksi dalam melindungi keanekaragaman
hayati akan berdampak positif bagi kelangsungan manfaat kawasan
konservasi. Komponen 4 menggelar berbagai aktivitas yang mendukung
pengelolaan DAS Citarum di lahan produksi secara partisipatif. Desadesa yang berbatasan dengan kawasan konservasi di hulu DAS Citarum
memang lekat dengan isu konservasi keanekaragaman hayati.
Di Cihanjawar misalnya. Sebagian warga biasa memanen rumput
songket sebagai bahan baku sapu. Industri rumahan ini rupanya masih
bertumpu pada pasokan songket yang diambil dari Cagar Alam Gunung
Burangrang. “Juga masih ada yang membuka lahan di kawasan. Dibilang
banyak nggak, tapi kalau dibiarkan, ya, bisa menular ke bagian lain di
Burangrang,” tegas Iis.
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Petani memanen buah tomat yang ditanam di lansekap produksi, peningkatan
keberdayaan kelompok masyarakat sekitar kawasan konservasi menjadi salah
satu aspek utama pada kegiatan pengarusutamaan Kehati di lansekap produksi.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Bahan baku sapu songket memang banyak terdapat di dalam
kawasan Burangrang. “Yang mengambil bukan perajinnya, tetapi
pemasok bahan bakunya.” Selain songket, sebagian orang merambah
Burangrang untuk mencari jamur hutan, rotan dan tak jarang satwa
liar. “Nah, kelompok MDK diharapkan bisa mengajak perambah
insaf,” terang Iis mengingatkan kembali.
Sedangkan di Pasanggrahan, desa tetangga Cihanjawar, masih
terjadi perambahan dan pembukaan hutan untuk bercocok tanam.
Begitu juga perburuan flora yang dilindungi. Sejatinya, dari catatan
polisi hutan yang bertugas di Cagar Alam Gunung Burangrang,
masyarakat Pasanggrahan telah sadar ihwal pelestarian cagar alam.
Selain patroli rutin dua kali sepekan, polisi hutan bersama
kepolisian dan pemerintah desa kerap mengkampayekan cagar alam.
Perambahan memang masih terjadi, terutama di kampung Depok
RT 04 yang berbatasan langsung dengan cagar alam. Modusnya:
perambah menanam sayuran di dekat perbatasan antara cagar alam
dengan tanahnya.
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Kasus agak berbeda terjadi di Desa Sukaluyu, di sekitar Cagar
Alam Gunung Tilu. Masyarakat Sukaluyu telah memahami fungsi
pelestarian kawasan Gunung Tilu. Meski begitu, sebagian masyarakat
masih merambah kawasan untuk lahan budidaya—kira-kira seluas 10
hektare. Ini terjadi karena Cagar Alam Gunung Tilu berbatasan dengan
kawasan Perhutani yang dikelola dengan sistem Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat. Sebagian warga memandang bahwa Perhutani
tidak merata dalam pembagian lahan garapan. Dampaknya, masyarakat
terpaksa merambah kawasan konservasi.
Sementara itu, di Desa Sugihmukti, masih di sekitar Gunung
Tilu, sebagian warga masih menebang pohon untuk dijadikan arang.
Pembuatan arang ini untuk memenuhi pasokan bahan bakar industri
pandai besi.
Kendati pemerintah desa sudah melakukan penyadaran, agaknya
aktivitas memanfaatkan hasil hutan merupakan naluri masyarakat
pegunungan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Masyarakat juga
menggantungkan kebutuhan hidupnya dari hasil hutan, khususnya kayu
dan rumput.
Begitulah. Dari dua kawasan konservasi itu saja telah
menggambarkan tantangan dan isu pelestarian keanekaragaman hayati
di hulu DAS Citarum. Ringkasnya, kawasan konservasi menghadapi
tantangan perambahan, pembalakan liar dan perburuan flora-fauna. Dari
tantangan itu, terbitlah gagasan untuk mengarusutamakan konservasi
keanekaragaman hayati di sekitar cagar alam, taman wisata alam dan
taman buru.
INTERVENSI AWAL pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan untuk
tokoh masyarakat yang disebut kursus kepemimpinan desa. Peserta kursus
mencakup pemimpin formal dan informal. Ada kepala desa, ada Badan
Perwakilan Desa, karang taruna, ibu-ibu PKK dan tokoh masyarakat.
Tujuan kursus untuk meningkatkan kepedulian dan membangun
komitmen terhadap konservasi keanakeragaman hayati di desa setempat.
Selain itu, juga untuk menumbuhkan forum musyawarah Model Desa
Konservasi.
“Minimal, peserta suspim bisa memimpin dirinya sendiri, bisa
mengambil kesimpulan, dan keputusan. Misalnya saja, sekarang tradisi
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Tenaga Ahli komponen 4 sedang memberikan materi
pada kursus kepemimpinan desa. Tujuan kursus untuk
meningkatkan kepedulian dan membangun komitmen
terhadap konservasi keanakeragaman hayati di desa
setempat. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
Diskusi kelompok masyarakat menjadi awal dari
perwujudan kebersamaan untuk membangun dan
mengembangkan desa dan masyarakat. (Foto: Bambang
Agus Kusyanto)

gotong royong mulai pudar. Dari situ, kursus kepemimpinan melatih
bagaimana idealnya menjadi pemimpin, agar yang bekerja bukan
hanya ‘jari telunjuknya’ saja,” jelas Iis.
Forum kursus kepemimpinan ini sebagai langkah awal untuk
menjangkau partisipasi masyarakat desa. Dari para peserta kursus,
lantas dilahirkan kelompok Model Desa Konservasi. Fasilitator
hanya mendampingi dan memfasilitasi pembentukan kelompok.
Harapannya, kelompok terbentuk sebagai wujud musyawarah dan
mufakat forum kursus kepemimpinan.
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Kelompok Model Desa Konservasi desa Mekarsari
kecamatan Pasir jambu, Ciwidey, kabupaten Bandung,
berfoto bersama selepas pelatihan kursus kepemimpinan
desa. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Kelompok Model Desa Konservasi ini diharapkan berisi orangorang yang bisa mempengaruhi warga lain. Bersama kepala desa,
forum lantas memilih orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan
untuk upaya mengarus-utamakan konservasi di lanskap produksi.
Hasil akhirnya: menentukan anggota kelompok yang terdiri 30 orang
sebagai perwakilan dari berbagai pihak yang ada di desa.
Iis menambahkan bahwa dari 30 anggota kelompok itu,
setidaknya bisa menjadi ‘virus’ positif bagi warga yang lain. “Setidaknya
yang 30 orang ini bisa mengkampanyekan agar perambah tidak lagi
masuk ke hutan.”
Kelompok itu sekaligus menjadi sasaran bagi penguatan
kapasitas masyarakat Model Desa Konservasi. Untuk mengurangi
ketergantungan warga terhadap kawasan konservasi dilakukan
pelatihan kewirausahaan, pertanian organik, pembuatan kompos dan
persemaian.
Hakikat pelatihan wirausaha untuk memberikan kesadaran
bagi anggota kelompok agar mampu berwirausaha secara tangguh.
Kewirausahaan juga untuk melecut para anggota Model Desa
Konservasi bisa memilih dan memiliki usaha alternatif.
96 Mastaka Citarum

“Bantuan kewirusahaan kelompok itu untuk usaha alternatif,
agar masyarakat tidak lagi masuk ke hutan,” Iis memaparkan. “Kita
berharap ada satu atau lebih anggota kelompok yang bisa mengajak
insaf para warga yang masih suka masuk Burangrang.”
UNTUK mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan
konservasi, Komponen 4 mengajak kelompok MDK melirik usaha
alternatif. Dari seluruh kegiatan kelompok, semuanya diniatkan untuk
meningkatkan kapasitas kelompok Model Desa Konservasi.
Para anggota kelompok di desa-desa dengan lembaga Model Desa
Konservasi menjalani berbagai forum musyawarah dan curah pendapat
. “Diskusi kelompok atau FGD untuk menguatkan kelompok tentang
apa yang akan dilakukan MDK dan menggali potensi desa,” terang Iis.
Selama ini, lanjut Iis, masyarakat berpandangan bahwa modal
selalu berbentuk uang. “Padahal banyak potensi desa dan sumber daya
manusia yang masih terpendam.” Program Model Desa Konservasi
telah menggugah kesadaran kelompok dalam memahami modal sosial
dan lingkungan yang ada di desanya.
Kini, perlahan ada perubahan di tingkat kelompok MDK
Cihanjawar. Untuk memenuhi pasokan bahan baku sapu, anggota
kelompok kini menanam songket di lahan produksi. Ini untuk mencegah
pemasok mencari songket di kawasan cagar alam. “Bahan bakunya
sekarang ditanam di kebun masing-masing. Sebenarnya songket
banyak tumbuh di sekitar desa, hanya saja, harus beli. Kalau mencari di
kawasan Burangrang pan gratis. Selain itu, gagang sapu sekarang dibuat
dari bambu, bukan rotan yang biasa diambil dari kawasan.”
Sebagian anggota MDK Cihanjawar memilih menggeluti
pembuatan gula aren. “Lantaran sejumlah orang masih mengambil
aren dari kawasan, usaha alternatifnya pembuatan gula aren untuk
mengurangi tekanan terhadap Cagar Alam Gunung Burangrang. Kalau
tidak, makin banyak orang yang mengambil aren di kawasan.”
Aren, papar Iis, mampu menyerap air dengan bagus. Tapi
kalau sudah produktif, aren ditebang oleh pemiliknya untuk diambil
tepungnya—ini semacam memanen tepung di batang sagu. “Lantas,
kelompok membeli pohon aren milik warga dengan sistem bagi hasil.
Ada beberapa ratus pohon aren masyarakat yang dibeli dan tidak boleh
ditebang,” ungkap Iis.
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SIANG ITU, Syarif Hidayat memasuki kandang
ayam MDK Cihanjawar. Kandang yang berdiri di
atas empang itu berselimut terpal biru. Ayamayam sebesar kepalan tangan menghambur
ke sana-sini. Suaranya riuh-rendah. Kandang
kelompok ini berkapasitas 800 ekor ayam, papar
Syarif, “Tapi untuk saat ini kita isi 600 ekor.”
Anak-anak ayam ini baru berusia 24 hari, dan akan dipanen
setelah 70 hari. Tak jarang, belum sampai 70 hari, rumah-rumah
makan telah memesan ayam ternakan MDK Cihanjawar. “Kadang
belum sampai 70 hari sudah dipesan. Penjualannya, per kilogram
ayam Rp34 sampai Rp35 ribu. Atau dijual per ekor, yang akhirnya
harganya sama saja.”
Sejak merintis usaha ternak, Syarif dan kelompoknya telah tiga
kali panen. Bibit ayam atau DOC dibeli dengan sistem kemitraan dari
Sukabumi, Jawa Barat. Harga satu ekor bibit Rp6.000. Penjualan hasil
panen pun telah bermitra dengan rumah makan dan para penjual
ayam di pasar-pasar sekitar. “Kita memang belum memasok restoran
secara penuh, karena ayamnya belum banyak,” ungkap Arif yang juga
ketua MDK Cihanjawar
Peternakan ayam kampung ini sebagai bentuk usaha alternatif
bagi kelompok MDK Cihanjawar. Syarif menuturkan, perkembangan
ternak ayam kampung itu telah menular ke sejumlah warga. Sebagian
warga yang tertarik telah berdiskusi dengan pemerintah desa.
“Alhamdulillah sudah banyak yang ingin mengembangkan ternak
ayam. Hanya saja kendalanya modal awal.” Dan, dari hari ke hari,
makin banyak warga yang datang untuk melakukan studi banding
beternak ayam kampung.
“Alhamdulillah ada untungnya, kira-kira Rp5.000 per ekor, dan
kita sudah bikin kandang baru, tapi belum diisi,” terang ayah satu
anak ini. Kandang baru itu terletak di lembah desa yang dikelilingi
persawahan. Sejauh ini memang belum ada pembagian keuntungan.
“Memang ada yang mengerjakan sendiri, empat orang, yang juga
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Syarif ketua kelompok MDK desa Cihanjawar, kec. Bojong, kab. Bandung sedang
memberi air bagi ayam-ayam kampung yang dikembangkan oleh kelompoknya.
Pengembangan usaha alternatif menjadi upaya peningkatan pemberdayaan
masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (Foto: Agus Prijono)

anggota kelompok. Sekarang kandang ada dua. Nantinya akan kita
bicarakan soal pembagian keuntungan.”
Penentuan usaha alternatif itu hasil diskusi bersama anggota
kelompok dan Balai Besar KSDA Jawa Barat. “Kita melihat potensi
desa, lalu kita memilih gula aren dan sapu songket. Dan baru pada
tahun 2014, kita buka peternakan ayam kampung.”
Hasil usaha sapu songket dan gula aren, tuturnya, memang
belum terlalu menggembirakan. Dulu bahan sapu songket diambil
dari kawasan, ujar Syarif, “Tapi setelah ada MDK, rumput ditanam
di kawasan produksi. Kini gagang sapu yang dari rotan juga diganti
dengan kayu dan bambu.”
Untuk merintis peternakan ayam, Syarif bersama anggota
yang lain lantas menjalani pelatihan beternak ayam di Sukabumi.
“Kita diajak ke Sukabumi, mencari ilmu beternak selama dua hari.
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Kemudian, baru bikin kandang dengan bekal ilmu dari Sukabumi.
Hasil ternak angkatan pertama dan kedua lancar. Tidak susah, karena
kita sudah biasa dengan ayam broiler.”
Usaha alternatif juga dikembangkan di Pasanggrahan. Di sana,
Ketua MDK Pasanggrahan Mamat Rahmat bersama kelompoknya
mengembangkan pembibitan berbagai jenis pohon. “Saat pertama kali,
kita menyemaikan sengon, manggis, cengkeh dan suren. Alhamdulillah,
sengon sudah habis, sementara cengkeh masih ada sekitar 5.000 bibit.
Dan kita menggulirkan terus persemaian ini,” ungkap Mamat.
Areal pembibitan kelompok terbentang di lembah yang
dikelilingi perbukitan. Hari itu, sejumlah pemuda mengangkuti bibit
cengkeh dengan pikulan. Dua pembeli memilih bibit cengkeh, yang
lalu dibawa ke tepian jalan.
Di saung pembibitan, anggota kelompok sedang menyantap nasi
liwet. Nasi putih, lauk-pauk dan sayuran tersaji di lembar-lembar daun
pisang.
“Kita memang menyemaikan bibit, lalu dijual. Sekarang ini
sedang memindahkan bibit cengkeh dari bekong atau polibag kecil
ke yang besar. Sekarang juga ada yang beli cengkeh untuk ditanam di
Ciwidey, sekitar 500 bibit,” urai Mamat tentang terus bergulirnya usaha
pembibitan.
Selain pembibitan, MDK Pasanggrahan juga mengembangkan
usaha gula aren. “Alhamdulillah usaha gula aren juga berkembang.
Pada awalnya, beranggotakan 15 orang, sekarang menjadi 21 orang.”
Kelompok memenuhi kebutuhan peranti pembuatan gula aren.
“Terus terang saja, ada bantuan dan penjelasan tentang manfaat hutan
dalam MDK. Otomatis perajin gula aren, yang dulu mencari bahan
bakar di hutan, menjadi mengerti,” jelas Mamat.
Awalnya, kayu bakar diambil dari hutan. “Sekarang dari kebunkebun masyarakat. Pada tahun 2013, kita merehabilitasi lahan produksi
dengan 5.000 bibit sengon. Kita sebagai anggota MDK berpartisipasi
menyumbang 4.000 bibit. Jadinya 9.000 bibit sengon yang ditanam.”
Baik di Pasanggrahan maupun Cihanjawar memang dilakukan
rehabilitasi di lahan-lahan produksi. Berdasarkan hasil studi, wilayah
di luar kawasan konservasi memang terdapat lahan kritis. Hal itu
tejadi karena pola pengelolaan lahan yang tidak bijaksana, sehingga
menimbulkan kerusakan dan bencana bagi ekosistem dan manusia.
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Pelatihan rehabilitasi lahan diberikan kepada kelompok Model
Desa Konservasi sebagai upaya menanggulangi lahan kritis di
sekitar kawasan konservasi. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Dengan begitu, dibutuhkan upaya penanggulangan untuk
mengurangi lahan kritis dengan rehabilitasi. Agar rehabilitasi berhasil
dan mengungkit ekonomi setempat, Komponen 4 melibatkan
pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.
Penanaman dilakukan di lahan kritis dekat kawasan, ujar
Maman, “dan bibit juga diberikan kepada perajin aren dan orang yang
punya kebun di dekat Cagar Alam Gunung Burangrang.”
Selain tanaman keras, rehabilitasi juga menanam 9.000 pohon
yang bermanfaat ganda, seperti manggis dan cengkeh. “Jumlah bibit
yang diterima perajin aren tergantung luas tanahnya. Ada yang 100,
dan sampai 400 bibit,” ungkap Mamat.
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Kini, dalam wawasan Mamat, sekitar 80 persen pembuat
gula aren tidak lagi mengambil kayu bakar dari hutan Burangrang.
“Alhamdulillah lumayan sukses. Sekarang juga telah berkembang
simpan pinjam. Ya, kalau cuma perlu biaya Rp2,5 juta saja, kelompok
sudah bisa memenuhinya. Perajin lalu mencicil pinjaman dari hasil
gula aren.”
USAHA ALTERNATIF untuk mengurangi tekanan terhadap
keanekaragaman hayati dilakukan di tujuh kawasan konservasi.
Bentuknya macam-macam. Selain produksi gula aren, ternak ayam,
ada juga ternak kelinci, budidaya bunga hebras. Intinya, wujud usaha
alternatif tersebut sebagai hasil curah pendapat setiap kelompok
Model Desa Konservasi.
Mari kunjungi Model Desa Konservasi di Sindulang, yang
terletak tidak jauh dari Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Di
desa ini, kelompok menjalankan budidaya bunga anggrek. Setakat
ini, budidaya anggrek berjalan baik, lantaran Sindulang memang
dikenal sebagai penghasil anggrek. Tak mengherankan, Sindulang
telah memiliki bekal ketrampilan dan pasar. Anggota kelompok juga
memilih usaha kursus menjahit. Kursus ini terus berkembang, yang
lulusannya mampu mengembangkan usaha mandiri.
Demikian pula aktivitas kelompok Model Desa Konservasi di
Desa Sugihmukti. Kelompok di salah satu desa di sekitar Cagar Alam
Gunung Tilu ini mengembangkan pengelolaan sampah komunal,
pembibitan dan ternak kelinci. Pengelolaan sampah komunal itu terus
bergulir, dengan mendaur ulang barang bekas menjadi kerajinan
tangan dan produk baru.
Sementara itu, sampah organik yang berasal dari kotoran
sapi dan sampah domestik dimanfaatkan sebagai kompos. Sampah
domestik itu dikumpulkan dari rumah-rumah dengan kendaraan
roda tiga, bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
Hanya saja, tak semua usaha di Sugihmukti berjalan sesuai harapan.
Usaha beras online misalnya, menghadapi tantangan banyaknya
pembeli yang menunggak pembayaran.
Rintisan usaha alternatif juga menyentuh desa-desa lain yang
ada lembaga Model Desa Konservasi. Hakikat beragam usaha ekonomi
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Pembuatan kompos oleh kelompok Model Desa Konservasi untuk
membantu kebutuhan akan pupuk organik dan digunakan sebagai
pupuk bagi bibit tanaman yang ditanam oleh kelompok.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)

itu untuk mengajak kelompok membuka peluang pekerjaan tanpa
dampak negatif terhadap kawasan konservasi yang tercakup dalam
CWMBC. Perlahan tapi pasti, keberhasilan kelompok-kelompok MDK
diharapkan menggugah minat warga yang lain untuk tidak merambah
dan membuka kawasan konservasi.
SELURUH IKHTIAR tersebut untuk memberikan model atau
contoh dalam pembangunan wilayah di sekitar kawasan konservasi
yang menopang hulu DAS Citarum. Lantaran berada dalam wilayah
administratif, masa depan pembangunan lanskap produksi mau tak
mau mesti menggandeng pemerintah daerah.
Apapun gagasan pemerintah daerah, dalam membangun
wilayah sekitar kawasan konservasi mesti berwawasan lingkungan.
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Ada tiga aspek penting dalam membangun wilayah desa di sekitar
kawasan konservasi.
Pertama, aspek lingkungan. Masyarakat sekitar kawasan
diharapkan mampu menyangga hutan konservasi dari berbagai
gangguan; merawat habitat hidupan liar; serta dapat menambah
daerah resapan air. Kedua: aspek sosial, yang menyangkut peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, sehingga bersikap positif
dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Ketiga, aspek
ekonomi: meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengalirnya
investasi ke perdesaan.
Tentunya gerak maju desa konservasi mesti didukung oleh
semua pemangku kepentingan terkait, baik pengelola kawasan
maupun pemerintah daerah. Di masa datang, pemerintah daerah akan
berperan penting dalam membangun desa-desa konservasi ini.
Menyadari hal itu, program Komponen 4 CWMBC menggelar
lokakarya desa untuk menghasilkan masterplan atau rencana induk
desa. Rencana induk ini awalnya disusun oleh anggota MDK, lantas
dilakukan konsultasi publik. Lokakarya di tiap-tiap desa dihadiri
tokoh masyarakat, penyuluh kehutanan, pertanian, peternakan di
tingkat kecamatan.
Lokakarya desa ini untuk mengintegrasikan rencana induk
Model Desa Konservasi ke dalam dokumen Rencana Jangka Menengah
Desa. Pada kesempatan ini, kepala desa, camat dan BBKSDA
menandatangani dokumen rencana induk. Penandatanganan secara
simbolis ini menunjukkan dokumen itu telah menjadi milik desa,
dan akan menjadi rujukan bagi kegiatan masyarakat, dengan anggota
MDK sebagai motor penggeraknya.
Berbekal rencana induk desa, Komponen 4 CWMBC berupaya
menautkan program Model Desa Konservasi dengan pemerintah
kabupaten. Sejak awal mula, pada 2013, program CWMBC telah
menggelar lokakarya MDK di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Mengusung tema “Integrasi Pengelolaan Hulu DAS Citarum
melalui Program Model Desa Konservasi”, lokakarya untuk
memaparkan masterplan setiap desa, yang lantas dipadukan dengan
program pembangunan kabupaten maupun provinsi. Dengan
paparan dan integrasi program itu, pemerintah daerah, utamanya
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Pertemuan dengan para stakeholder merupakan upaya untuk
mengarusutamakan konservasi keanekaragaman hayati di
lansekap produksi. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, diharapkan
memberikan dukungan penuh terhadap MDK.
Forum lokakarya juga merupakan tahapan dari desain
pengembangan MDK yang mengacu rancangan Balai Besar KSDA
Jawa Barat. Rancangan tersebut telah disetujui Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Desain ini merupakan lokus
pemberdayaan masyarakat yang bersinergi dengan pihak-pihak lain
untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan penanganan gangguan
kawasan konservasi melalui pendekatan sosial.
Kendati masih memerlukan aksi nyata, dinas-dinas terkait
di tingkat kabupaten telah mendukung masterplan desa konservasi.
Dalam kegiatan ini, kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa juga mengesahkan masterplan desa.
Dengan demikian, bermula dari tingkat desa dengan kegiatan
MDK, pengarusutamaan konservasi akan berlanjut ke tingkat
kabupaten dan provinsi. Selain kesadaran dan perubahan perilaku
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yang lebih sadar konservasi, upaya Komponen 4 juga diukur dari
adanya rencana-rencana formal di tingkat desa hingga provinsi
untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan melindungi
lanskap produksi yang penting bagi kenakeragaman hayati dan fungsi
DAS. Rencana-rencana itu mulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) desa, kabupaten, dan provinsi.
Berbekal kegiatan dan hasil MDK, mulai akhir 2014 dilakukan
berbagai forum pertemuan untuk mengintegrasikan konservasi ke
dalam RPJM desa, kabupaten dan provinsi. Upaya untuk merintis
hal tersebut dilakukan secara intensif dengan Badan Pemberdayaan
masyarakat dan pemerintah Desa (BPMPD) di kabupaten dan
provinsi.
SELAMA pendampingan Model Desa Konservasi, dari 2013 sampai
2015, salah satu tantangannya adalah akses pasar bagi produk-produk
usaha alternatif. Untuk itu, Komponen 4 mengembangkan jaringan
dan forum kemitraan usaha dengan para pihak bagi kelompok MDK.
Dalam rangka itu, pada 2015, Komponen 4 melakukan
pendampingan bagi pengembangan forum kemitraan untuk kelompok
MDK Cihanjawar dan Pasanggrahan. Upaya ini sebagai bagian dari
strategi pengakhiran atau exit strategy program, lantaran tahun 2015
merupakan batas akhir proyek CWMBC. Dengan melebarkan sayap
jaringan, diharapkan kelompok MDK mampu mandiri dan bermitra
dengan para pihak.
Sebagai acuan bergerak, kelompok MDK dibekali panduan
pengembangan jaringan usaha. Pengembangan kemitraan ini terdiri
dari tahap persiapan, inisiasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Dalam tahap persiapan, kelompok memetakan potensi mitra
dan menyusun rencana pengembangan kemitraan. Sebagai tahap
awal, calon mitra diprioritaskan pada dinas-dinas di Kabupaten
Purwakarta, yang diharapkan dapat membantu mencapai tujuan
program Model Desa Konservasi.
Berdasarkan hasil pemetaan mitra, terdapat sejumlah instansi
kabupaten menjadi prioritas, seperti Dinas Pertanian, Dinas
Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Kehutanan,
dan Dinas Koperasi.
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Kedua kelompok MDK telah beraudiensi ke dinas-dinas itu,
bersama fasilitator desa dan tenaga ahli Komponen 4. Selain itu,
kelompok juga berencana beraudiensi ke bupati Purwakarta.
“Kita sudah panen ayam tiga kali dan ingin berkembang.
Sekarang ini rukun tetangga yang lain juga ingin membuat kandang
baru. Akhirnya, kita berkunjung ke dinas-dinas terkait di Kabupaten
Purwakarta. Kita ingin menunjukkan ada usaha yang telah dirintis oleh
BBKSDA, dan sekarang saatnya pemerintah daerah untuk mengambil
bagian,” jelas Iis. “Alhamdulillah, dinas mengusulkan untuk membuat
surat dari desa untuk dinas-dinas agar tersambung dengan Unit
Pelaksana Teknis Daerah.”
Iis memaparkan, setelah program selesai, bantuan usaha
alternatif MDK akan didukung oleh pemerintah daerah setempat.
“Kita sudah membawa kelompok MDK ke dinas-dinas untuk
menginformasikan berbagai usaha dan pemberdayaan masyarakat.
Kelompok sudah ke Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian. Jadi tidak
mubazir ada MDK di sini. Pemerintah daerah juga berterima kasih.”
Sejak awal program CWMBC, untuk pengembangan MDK,
Balai Besar KSDA Jawa Barat menjalin kesepahaman (MoU) dengan
empat pemerintahan kabupaten: Sumedang, Bandung Barat, Subang,
dan Purwakarta. Inti kesepahaman: pengembangan model desa
konservasi akan dikawal selama 5 tahun. Selama kurun itu, diharapkan
desa telah mampu mandiri. Untuk tiga tahun pertama, Balai Besar
akan mengawal MDK dengan dukunag dana CWMBC, dan dua tahun
sisanya bakal dilanjutkan oleh pemerintah daerah dengan anggaran
APBD.***
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VI. Siklus

Menuju Keberlanjutan
Merawat dan memupuk modal sosial
bagi pelestarian di desa-desa penyangga.
Intervensi usaha alternatif untuk
menggeser ketergantungan masyarakat
pada kawasan konservasi.

J

embatan Batujajar bergetar keras saat berbagai kendaraan melintas
dan menderu. Di bawah jembatan itu, menghampar perlakuan
manusia terhadap Sungai Citarum: tumpukan sampah gosong
yang menguarkan bau kebakaran.
Berbagai remah sampah memang telah lenyap di telan api.
Namun hal itu tidak memusnahkan jejak peradaban yang dalam
mencampakkan sungai terpanjang di Jawa Barat itu. Di bawah
jembatan itu, debit Citarum surut jauh, yang hanya mengaliri
seperempat lebar sungai. Air yang tinggal sedikit itu pun tak pantas
dilihat: berwarna hitam dengan bau busuk. Sementara itu, bagian
sungai yang mengering, tanahnya retak-retak.
Keseimbangan telah meninggalkan Citarum. Saat kemarau,
airnya surut; saat hujan, airnya berlimpah ruah. Citarum tersudut di
dua titik ekstrem, antara kebanjiran dan kekeringan. “Menurut versi
kita, Citarum merupakan DAS yang diprioritaskan untuk dipulihkan.
Artinya, memang berpredikat buruk,” ungkap Junaediyono, dari Balai
Pengelolaan DAS Citarum dan Ciliwung.
Rumitnya masalah di Daerah Aliran Sungai Citarum menuntut
penanganan yang terpadu. Artinya, tak ada institusi tunggal yang bisa
menepuk dada mampu membenahi tantangan yang melingkupi aliran
Citarum. Sayangnya, untuk mengaitkan satu institusi dengan institusi
yang lain juga tidak mudah. Yang sering terjadi adalah bentrok
kepentingan.
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Sampah menumpuk di bawah jembatan Batujajar. Perilaku
membuang sampah sembarangan akan mempercepat kerusakan
Daerah Aliran Sungai Citarum. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)

Selama ini, Junaediyono menuturkan, Balai Pengelolaan DAS
Citarum dan Ciliwung memiliki pengalaman dalam merancang
rencana pengelolaan DAS terpadu Citarum—dan Ciliwung.
Untuk meningkatkan daya dukungnya, pengelolaan DAS Citarum
berdasarkan Rencana Pengelolaa DAS terpadu dan menjadi acuan
rencana pembangunan sektor dan pembangunan wilayah.
Untuk itu, Balai Pengelolaan DAS memfasilitasi pemerintah
daerah dan pihak-pihak lain duduk bersama untuk berdiskusi dan
berkoordinasi dalam mengembangkan rencana pengelolaan terpadu
DAS Citarum. Institusi itu macam-macam: ada Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah, Bappeda, Dinas Kehutanan, dan pihakpihak lain yang punya kepentingan dan kewenangan di DAS Citarum.
Peran Balai Pengelolaan DAS adalah mewadahi inisiatif,
kegiatan ataupun program dari instansi lain, yang dituangkan dalam
rencana pengelolaan DAS terpadu itu. Dengan begitu, dalam dokumen
rencana pengelolaan tercantum rincian program sesuai tugas dan
wewenang institusi masing-masing.
Pendek kata, Balai Pengelolaan DAS berperan dalam fasilitasi,
perencanaan dan evaluasi. Sementara pelaksana rencana pengelolaan
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Seorang petani menyabit rumput di pinggir sungai Citarum yang
tanahnya retak retak di musim kemarau yang mengakibatkan
debit sungai turun drastis. (Foto: Agus Prijono)

DAS adalah lembaga terkait—semisal dinas-dinas pemerintah daerah,
pemangku kawasan hutan, kalangan swasta maupun masyarakat.
Pendek kata, ujar Junaediyono, rencana pengelolaan DAS terpadu
melibatkan semua unsur dan lintas-kabupaten.
Sayangnya, tidak mudah memegang komitmen institusi
yang menjadi pelaksana kegiatan dalam rencana pengelolaan DAS.
“Dokumen rencana pengelolaan memang selesai, dan pihak-pihak
terkait menandatanganinya. Namun aplikasinya belum tentu terjadi,”
ungkapnya.
Junaediyono menamsilkan: “Seandainya yang direncanakan
100, yang akan dilaksanakan tidak akan sebesar itu.” Dia memaparkan
tantangan yang dihadapi dalam menjalankan rencana pengelolaan
terjadi hampir di semua tataran. “Di tataran ekskutif atau pemerintah
daerah diperlukan anggaran. Dan itu belum tentu gol di Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah.” Bahkan di lembaga legislatif daerah,
tantangan jauh lebih besar. “Karena belum tentu bisa menerjemahkan
program dan memahami nilai penting upaya pengelolaan DAS.”
Kendati begitu, BPDAS menggelar program quick win (capaian
segera) untuk menangani pemulihan Citarum. “Kami menyebutnya
program quick win, namun sebenarnya bentuknya upaya rehabilitasi
hutan dan lahan,” lanjutnya. Bentuknya di lapangan berupa upayaupaya pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir. “Ada galian plat,
sumur resapan dan agroforestry untuk pemberdayaan masyarakat.”
Hakikatnya: konservasi tanah dan air. Upaya itu seturut Rencana
Pengelolaan DAS terpadu yang menjadi acuan rencana pembangunan
sektor dan pembangunan wilayah.
Melihat pembelajaran dari program CWMBC, Junaediyono
menyarankan agar ke depan dukungan hibah digunakan untuk
mengelola konflik sosial di DAS Citarum. Dukungan pendanaan
jangka panjang akan memungkinkan konflik sosial lebih terkelola,
sehingga upaya pemulihan Citarum berjalan efektif. Setakat ini,
anggaran pemerintah yang berjangka pendek tak akan efektif dalam
mengurai konflik sosial. Alhasil, ungkap Junaediyono, kendala dalam
program-program DAS Citarum lebih banyak bersifat nonteknis.
Dia memandang bahwa daerah aliran sungai bagaikan
sehamparan medan penuh konflik kepentingan. Bentuk aneka
kepentingan itu mewujud dalam tata guna lahan yang macam-macam,
dengan status lahan yang berlainan pula. “Sehingga, daerah aliran
sungai lebih merupakan hamparan konflik kepentingan. Di Citarum
hulu misalnya, konflik sosialnya terasa lebih kental. Konfliknya luar
biasa. Dan itu menjadi masalah nonteknis yang kami hadapi,” lanjut
Junaediyono.
Berbagai kepentingan itulah, menurut Project Manager
CWMBC Cherryta Yunia yang menyebabkan berbagai upaya di
Citarum terkesan tidak signifikan. “Ada yang bilang sudah terlalu
banyak proyek di Citarum, tapi hasilnya tidak signifikan. Bukan tidak
signifikan sebenarnya, tetapi memang setiap stakeholder berjalan
sendiri-sendiri,”
Cherryta menegaskan bahwa Integrated Citarum Water
Resources Management and Investment Program (ICWRMIP) adalah
program terpadu. “Sayangnya, memang belum terpadu betul. Kalau
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ingin bagus, mesti terpadu,” ungkap Cherryta. Dia mengingatkan
bahwa selama program CWMBC misalnya, masih ada pihak-pihak
lain yang belum terlibat.
Dia mencontohkan Kementerian Perindustrian. Di DAS
Citarum terdapat tak kurang 1.500 pabrik yang membuang limbah ke
anak sungai ataupun Sungai Citarum. Pabrik sebanyak itu menyokong
20 persen produksi industri nasional dan 60 persen produksi tekstil
Jawa Barat. “Pabrik-pabrik tekstil itulah yang membuang limbah. Itu
jelas mencemari, yang sayangnya kementerian terkait belum terlibat
dalam proyek ini.”
Pada tahap-tahap selanjutnya, Cherryta menyarankan, program
ICWRMIP selayaknya menggandeng pihak-pihak yang selama ini
belum terlibat. “Kalau ada tahap selanjutnya, harus diubah polanya.
Program harus lebih terpadu di tingkat stakeholder. Mengajak semua
pihak terkait terlibat langsung, sehingga semuanya bergabung dalam
satu program. Jadi, ada sub-komponen yang melibatkan pemerintah
daerah dan kementerian lain yang terkait.”

PROGRAM CWMBC telah meletakkan fondasi bagi pengelolaan
kawasan konservasi dalam konteks pengelolaan DAS Citarum yang
lestari. Kiprah empat komponen memberikan kebaruan data, informasi
dan pengetahuan di kawasan konservasi. Dari perkembangan itu,
Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat Sylvana Ratina berharap adanya
sumbangsih bagi rencana pengelolaan di tujuh kawasan konservasi
yang tercakup dalam DAS Citarum.
Sylvana menuturkan, selama ini Balai Besar KSDA Jawa
Barat kekurangan data dasar yang berguna dalam menentukan
arah pengelolaan kawasan. Dari hasil kajian Komponen 1 memang
telah tersaji data-data dasar tentang habitat, persebaran, spesies
prioritas. Data potensi keanekaragaman hayati itu juga terpetakan
dan terintegrasi dalam sistem informasi. Dari data dasar itu, dia
menyatakan, “Nantinya diharapkan ada dokumen rencana pengelolaan
kawasan konservasi. Sehingga, BBKSDA Jawa Barat bisa melakukan
pengamatan, monitoring dan pengawasan. Itulah yang menjadi tugas
kami.”
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Di masa depan, BBKSDA Jawa Barat akan lebih mengembangkan
Model Desa Konservasi di sekitar kawasan konservasi. Selama program
CWMBC, upaya Komponen 4 telah berhasil mengembangkan MDK
di sepuluh desa.
“Sepuluh MDK ini sifatnya model. Artinya, percontohan dan
kita akan mengembangkan MDK di desa-desa lain, dengan fasilitator
yang terampil yang mampu menciptakan kader konservasi,” imbuhnya.
Setelah CWMBC tuntas, Sylvana menegaskan, “Kita akan
mengantarkan MDK ke kabupaten setempat. Kita telah punya MoU
dengan empat kabupaten yang ada kegiatan MDK. Kita sudah
menunjukkan kepedulian dengan pengembangan ekonomi alternatif
untuk menggeser mata pencaharian masyarakat agar tidak tergantung
pada kawasan konservasi.”
Sejak awal program CWMBC, untuk pengembangan MDK,
Balai Besar KSDA Jawa Barat menjalin kesepahaman (MoU) dengan
empat pemerintahan kabupaten: Sumedang, Bandung Barat, Subang,
dan Purwakarta. Inti kesepahaman: pengembangan model desa
konservasi akan dikawal selama 5 tahun. Selama kurun itu, diharapkan
MDK telah mampu mandiri. Untuk tiga tahun pertama, Balai Besar
KSDA Jawa Barat akan mengawal MDK dengan dukungan dana
CWMBC, dan dua tahun sisanya bakal dilanjutkan oleh pemerintah
daerah dengan anggaran APBD.
Setelah program selesai, Sylvana memaparkan, saatnya
pemerintah daerah mengambil peran dalam pengembangan MDK agar
kawasan konservasi tetap aman. “Supaya masyarakat tidak lagi mencari
nafkah di hutan, namun tetap peduli terhadap kawasan konservasi.
Dengan demikian, hubungan timbal balik antara kelestarian kawasan
konservasi dan pengembangan ekonomi alternatif tetap terawat.”
Salah satu sumbangsih program CWMBC adalah Model
Desa Konservasi, yang berkaitan erat dengan pengembangan wilayah
pedesaan. Selama pengembangan MDK, akhirnya, dirasakan perlu
untuk memfasilitasi penyusunan rencana induk atau masterplan MDK.
Kini, telah tersusun rencana induk MDK di 13 desa yang bermanfaat
sebagai rujukan bagi kegiatan di desa.
Dokumen ini berisi rencana kegiatan pembangunan desa yang
berkaitan dengan pengelolaan DAS Citarum dan kawasan konservasi.
Kelak, seiring diterapkannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun
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2014, rencana induk itu diharapkan dapat menjadi bagian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Rencana induk itu sebagai wujud komitmen jangka panjang
dalam pengembangan MDK. Penyusunan rencana induk bisa
dipandang sebagai peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam
merespon undang-undang desa yang mensyaratkan adanya RPJM
desa. Pendek kata, di akhir program CWMBC, rencana induk MDK
mulai terintegrasi ke dalam konteks pembangunan desa.
Program pengembangan MDK juga mengajak kelompok
untuk merancang tata ruang desa. Rencana tata ruang desa untuk
menyelaraskan pembangunan desa dengan kawasan hutan. Selama
ini, disadari kawasan konservasi rentan terhadap perkembangan
pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang
perdesaan. Alhasil, pembangunan desa menjadi tidak beraturan yang
akan mengganggu kemantapan kawasan konservasi.
Dengan demikian, RPJM desa sangat berkaitan dengan rencana
tata ruang desa. Sementara pada tataran yang lebih tinggi, tata ruang
desa harus sejalan RTRW kabupaten. Dan, RTRW kabupaten bisa
disahkan, jika sejalan dengan tata ruang Kehutanan.
Dengan penalaran seperti itu, rencana tata ruang desa tidak
bakal bertubrukan dengan tata kawasan hutan. (Misalnya saja,
pengembangan pertanian di wilayah desa tidak akan dilakukan di
kawasan hutan—sehingga mencegah perambahan hutan.) Di sisi lain,
pembangunan desa yang seturut kaidah konservasi akan mendorong
Balai Besar KSDA Jawa Barat membangkitkan personel di lapangan
memfasilitasi dan mengajak masyarakat menjaga kawasan konservasi.
KINI, upaya CWMBC berada di ujung waktu. Menyadari hasil penting
CWMBC, Balai Besar KSDA Jawa Barat mempersiapkan exit strategy
atau strategi pengakhiran program. Upaya-upaya yang telah dilakukan
dalam program CWMBC telah menggalang modal sosial di desa-desa
MDK. Modal sosial inilah yang mesti dirawat dan ditingkatkan.
Ketua tim Sekretariat Pelaksana CWMBC M. Yusuf Indrabrata
menyatakan pada tahun pertama program, Balai Besar KSDA Jawa
Barat telah menjalin kesepahaman (MoU) dengan empat kabupaten:
Bandung, Purwakarta, Sumedang dan Subang. “Itu sebagai dasar
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Temu kerja salah satu aspek untuk memonitoring
dan mengevaluasi program CWMBC secara efektif.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)

hukum kegiatan MDK di 12 desa, yang mendapatkan bantuan
program,” kata Yusuf, yang juga kepala bagian Tata Usaha Balai
Besar KSDA Jawa Barat. “Pada tahun terakhir, skemanya kita sengaja
mengajak para pihak untuk membahas exit strategy. Tujuannya untuk
mendukung keberhasilan program CWMBC.”
Artinya, keberhasilan program bisa dipelihara dan
dipertahankan oleh pihak terkait, sambil tetap berupaya memperbaiki
kekurangan program. Untuk menjaga keberlanjutan, pihak-pihak
terkait diharapkan memanfaat capaian program CWMBC sesuai tugas
dan tanggung jawabnya. Tentu saja, ungkap Yusuf, tanpa tergantung
dari pihak luar, baik hibah maupun bentuk pendanaan yang lain.
Tujuan dari strategi pengakhiran program untuk memastikan
keberlanjutan dampak kegiatan setelah program tuntas.
Untuk itulah, Balai Besar KSDA Jawa Barat menggelar forum
pembahasan strategi pengakhiran program dengan menggandeng
SKPD kabupaten dan provinsi, kalangan swasta dan pihak-pihak lain.
Forum ini untuk wadah curah pendapat bagi saran dan masukan
pengakhiran program. “Kami mengharapkan masukan para pihak
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Pertemuan antar stakeholder menjadi elemen penting pelaksanaan
program CWMBC, sebagai salah satu ruang agar pelaksanaan program
perwujudan DAS Citarum yang sehat dapat berjalan dengan optimal.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)

untuk keberlanjutan program. Ini program tahun ketiga atau yang
terakhir, yang selayaknya tidak asing bagi instansi SKPD dan pihak
lain yang relevan,” papar Yusuf, sembari mengingatkan adanya MoU
dengan bupati setempat.
Bahkan, sejak awal mula, pada 2013, CWMBC telah menggelar
lokakarya MDK di tingkat Provinsi Jawa Barat. Mengusung tema
“Integrasi Pengelolaan Hulu DAS Citarum melalui Program Model
Desa Konservasi”, lokakarya untuk memaparkan rencana induk setiap
desa, yang lantas dipadukan dengan program pembangunan daerah.
Dengan paparan dan integrasi program itu, pemerintah daerah,
utamanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan
memberikan dukungan penuh terhadap MDK.
Forum lokakarya juga merupakan tahapan dari desain
pengembangan MDK yang mengacu rancangan BBKSDA Jawa Barat.
Rancangan itu telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Desain ini merupakan lokus pemberdayaan masyarakat
yang bersinergi dengan pihak-pihak lain untuk meningkatkan
ekonomi rakyat sembari menjaga kawasan konservasi.
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Untuk keberlanjutan program ke depan Balai Besar KSDA
Jawa Barat merekomendasikan pelibatan pemerintah daerah dalam
Integrated Citarum Water Resources Management and Investment
Program (ICWRMIP). “Jika dilanjutkan, sebaiknya melibatkan
pemerintah daerah dalam perancangan dan pelaksanaan proyek
secara konkrit.”
Balai Besar KSDA Jawa Barat telah menyiapkan tiga tahap
pengakhiran program. Yang pertama fase pengurangan (phase down)
bagi dukungan secara perlahan-lahan. “Artinya, sedikit demi sedikit
kita kurangi, sambil tetap menjaga keberhasilan program.” Tahap
pengurangan program ini memanfaatkan sumber daya dan organisasi
setempat untuk mempertahankan dan melanjutkan program
bersamaan dengan berjalannya sebagian program. Fase ini sekaligus
persiapan bagi fase selanjutnya.
Sebelum benar-benar berakhir, tim Komponen 4
mengembangkan jaringan dan forum kemitraan usaha dengan para
pihak bagi kelompok MDK. Selama 2015, Komponen 4 melakukan
pendampingan bagi pengembangan forum kemitraan untuk
kelompok MDK—terutama di Cihanjawar dan Pasanggrahan. Dengan
memperluas jaringan, diharapkan kelompok MDK mampu mandiri
dan bermitra dengan para pihak.
Fasilitator desa Cihanjawar Iis Rohati memaparkan, “Kita sudah
membawa kelompok MDK ke dinas-dinas untuk menginformasikan
berbagai usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok sudah ke
Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta.”
Selama masa transisi itu, Balai Besar KSDA Jawa Barat masih
melakukan monitoring dan pendampingan. Selama fase pengurangan,
Balai Besar KSDA Jawa Barat berfokus pada peningkatan kapasitas,
utamanya institusi lokal dan masyarakat.
Fase yang kedua (phase out), lanjut Yusuf, “Kita menghentikan
sama sekali dukungan program dengan melihat adanya perubahan
positif yang terjadi. Lalu fase yang terakhir, phase over, kita mengalihkan
kegiatan ke institusi lokal. Bila sudah siap, secara mandiri lembaga
lokal bisa melanjutkan capaian dan keberhasilan program.”
Dalam forum diskusi exit strategy itu terungkap masukan
dan kritik dari berbagai pihak. Saran ini menunjukkan adanya
sambutan baik terhadap kiprah CWMBC, terutama yang terkait
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dengan pembangunan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pembangunan Desa Jawa Barat misalnya mengapresiasi program
MDK sebagai peluang untuk pembangunan desa yang ramah
lingkungan. Dengan melanjutkan kegiatan MDK akan mempermudah
pendanaan, dan lebih efektif. Desa-desa dengan kelompok MDK bisa
mengembangkan ekonomi yang berbasis lingkungan, mengingat
CWMBC telah meletakkan fondasi ekonomi alternatif.
Di sisi lain, Balai Besar KSDA Jawa Barat diharapkan
menindaklanjuti kesepahaman dengan para bupati yang telah
dilakukan pada awal program. Tindak lanjut ini penting untuk
diteruskan ke institusi pemerintah daerah yang terkait. Tanpa
upaya itu, memorandum kesepahaman itu tidak akan menjamin
keberlanjutan kegiatan yang telah dirintis oleh program CWMBC. Di
Kabupaten Bandung misalnya. Program PNMP Mandiri yang mampu
memberikan sumbangsih positif, akhirnya diadopsi pemerintah
Bandung untuk pembangunan daerah.
Sumbangan pemikiran juga diberikan oleh pihak swasta yang
berkecimpung di DAS Citarum. Salah satunya adalah saran perlunya
memadukan CWMBC dengan program lain di Citarum. Selain untuk
mencegah kegiatan berbagai pihak berjalan sendiri-sendiri, integrasi
program juga akan memperbesar dampak positif dari seluruh upaya
pemulihan Citarum.
Aspek lain adalah konservasi keanekaragaman hayati.
Kalangan swasta yang akan menerapkan tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) memerlukan data keanekaragaman hayati. Ini
untuk menentukan bentuk sumbangsih bagi konservasi spesies yang
langka dan terancam. Dengan pendekatan ekologi lanskap, sejumlah
kalangan juga menyarankan untuk menautkan upaya konservasi di
tujuh kawasan konservasi yang tercakup dalam CWMBC dengan
kawasan hutan yang lainnya.
Seluruh kegiatan program CWMBC telah tuntas dengan
meninggalkan keberhasilan dan kekurangan. Fondasi inilah yang
menciptakan peluang bagi peningkatan dan perbaikan dari pihakpihak lain. Kendati menghadapi tantangan dan kendala, program
selama tiga tahun ini makin menegaskan tuntutan untuk bergerak
secara serentak dan terpadu.***
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Suasana pagi di Desa Sukalayu, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung,
tampak di kejauhan kepulan asap dari eksplorasi panas bumi di
gunung Wayang – Windu. Masih banyak potensi alam yang bisa
dikembangkan bagi keberdayaan masyarakat di sekitar kawasan
konservasi. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Beberapa tumbuhan jamur dan paku tumbuh pada
batang pohon Ki Hujan di kawasan Cagar Alam Gunung
Tilu. (Foto: Agus Prijono)
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Seekor bunglon muncul diantara semak di Cagar Alam
Tangkuban Parahu. Reptil yang termasuk ke dalam suku
(familia) Agamidae ini merupakan salah satu kekayaan
Kehati kawasan Cagar Alam dan TWA Tangkuban Parahu.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Bunga Fairy Lily (Zepyranthes) atau bunga Lily Hujan
banyak bermekaran di sepanjang jalan desa Sindulang
Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dan sepanjang jalan
menuju Taman Buru Gunung Masigit dan Kareumbi.
Pengelolaan lingkungan yang lestari akan mendorong
perwujudan masyarakat sekitar kawasan yang sejahtera.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Bulbopyhllum macranthum sedang mekar di Cagar
Alam Gunung Tangkuban Parahu. Ini merupakan
anggrek yang dapat dilihat di hutan tropis Jawa
Barat. Keanekaragaman hayati di kawasan konservasi
memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan
tertata dengan baik. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Mencari ikan merupakan bagian dari kehiduan masyarakat
di sekitar Situ Cisanti, Kab. Bandung. Tampak seorang
bapak berenang mencari ikan yang banyak dijumpai di
Situ Cisanti, Hulu Citarum. (Foto: Agus Prijono)
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Bentang alam di pinggir kawasan Taman Buru Masigit
Kareumbi, pengelolaan lansekap produksi yang efektif
dan terintegrasi akan dapat membantu menjaga wilayah
daerah aliran sungai Citarum tetap sehat dan terjaga.
(Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Capung jarum (Zygoptera) hinggap di rerumputan di atas
aliran sungai Citarum, keberadaan capung jarum merupakan
salah satu indikator dari kesehatan daerah aliran sungai di
wilayah tersebut. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Ganoderma applanatum (Jamur Kayu) tumbuh subur
berkelompok pada batang kayu lapuk di Cagar Alam
Tangkuban Parahu. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Pengunjung Curug Cijalu sedang menikmati keindahan alam
dan bermain air di sekitar air terjun. Air terjun yang aliran
airnya berasal dari Cagar Alam Burangrang ini menjadi daya
tarik wisata bagi masyarakat di sekitar Subang, Bandung dan
daerah lainnya. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Situ Cisanti, kabupaten Bandung. Danau yang terletak di kaki gunung
Wayang ini merupakan salah satu dari hulu Daerah Aliran Sungai Citarum.
Upaya untuk mengembalikan kondisi DAS Citarum agar dapat dimanfaatkan
dengan baik sesuai peruntukannya, memerlukan kerjasama antar pihak yang
sangat erat dan berkesinambungan. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Seorang pemuda sedang mengangkat galon air bersih
di pinggir sungai Citarum, Muara Gembong. Air bersih
menjadi persoalan utama bagi warga yang berada di
hilir DAS Citarum, air yang mengalir di hilir sungai sudah
tidak layak untuk dikonsumsi. (Foto: Agus Prijono)
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Dua orang ibu sedang membersihkan gulma di sawah
yang mereka garap. Keberadaan air dari kawasan
konservasi menjadi penyokong utama usaha pertanian
di wilayah tersebut. (Foto: Bambang Agus Kusyanto)
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Seorang petani sedang memanen sawi putih di kebun yang
bersebelahan dengan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.
Pembentukan Model Desa Konservasi menjadi salah satu aktifitas
masyarakat untuk menjaga keberadaan kawsan konservasi dan
kekayaan alamnya tetap lestari. (Foto: Agus Prijono)
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Aktifitas napi pare atau memisahkan gabah isi dengan yang kosong
dibantu angin di desa Cihanjawar kec. Bojong Kab. Purwakarta,
aktifitas ini dilakukan setelah aktifitas ngagebug yaitu sebuah istilah
untuk memisahkan butir-butir padi dari batangnya dengan cara
memukul-mukulkan padi pada kayu yang dibuat khusus untuk
meluruhkan butir-butir padi sampai terlepas. (Foto: Agus Prijono)
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