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RINGKASAN

Salah satu masalah terkait penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dianggap
sebagai sungai terkotor didunia, tentu tidak terlepas dari bagaimana situasi kondisi di hulu,
tengah dan hilir yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karakteristik masyarakat yang
hidup dalam satu ekosistem tentu tidak terlepas dari sistem kontrol yang hidup dalam pranata
sosial ekonomi kesehariannya. Bagaimana keberadaan peran pranata sosial ekonomi dalam
membentuk masyarakat bersanitasi bersih khususnya yang bermukim di Hulu Sungai Citarum
Gunung Wayang, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung memberikan
kontribusi yang tidak sedikit.
Untuk dapat menciptakan kebersihan lingkungan merupakan salah satu tolok ukur kualitas hidup
masyarakat. Masyarakat yang telah mementingkan kebersihan lingkungan dipandang sebagai
masyarakat yang kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang belum
mementingkan kebersihan. Salah satu aspek yang dapat dijadikan indikator kebersihan lingkungan
pengelolaan air dan sanitasi bersih. Bersih atau kotornya suatu lingkungan tercipta melalui
tindakan manusia dalam mengelola dan menanggulangi sampah yang dihasilkan. Perilaku
manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah dapat menyebabkan munculnya masalah
dan kerusakan lingkungan. Bila perilaku manusia semata-mata mengarah lebih pada kepentingan
pribadinya, dan kurang atau tidak mempertimbangkan kepentingan umum/kepentingan bersama,
maka dapat diprediksi bahwa daya dukung lingkungan alam semakin terkuras habis dan akibatnya
kerugian dan kerusakan lingkungan tak dapat dihindarkan lagi.
Perilaku bersih merupakan rangkaian dari berbagai wujud perilaku/tindakan yang dilakukan
terhadap sampah misalnya, mencakup perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan
seperti tindakan mengotori lingkungan hingga tindakan yang bertanggung jawab seperti tindakan
memelihara dan membersihkan lingkungan selain ditentukan oleh faktor-faktor internal, juga
tidak terlepas dari faktor situasional (faktor eksternal). Perilaku tidak terbentuk dengan sendirinya
tapi terbentuk melalui proses pembelajaran. Memiliki pengetahuan dan kemampuan saja tidak
cukup, perlu disertai keinginan untuk mewujudkan perbuatan yang dimaksud. Keinginan
seseorang itu sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian, yaitu sikap, locus of control dan
rasa tanggung jawab. Individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap positif
terhadap lingkungan serta terhadap perilaku prolingkungan, biasanya memiliki intensi untuk
mewujudkan tindakan perilaku bertanggung jawab. Namun faktor situasional, seperti keadaan
ekonomi, tekanan sosial dan peluang yang tersedia, dapat menghambat atau memperkuat
kemungkinan munculnya perilaku yang dimaksud. Perilaku bertanggungjawab merupakan hasil
dari transaksi terus menerus antara faktor internal individu dengan faktor situasional.
Aspek peranan pranata sosial, meliputi penggalian acuan/pedoman masyarakat dalam : bertingkah
laku untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya; menjaga keutuhan dari disintegrasi; dan
mengadakan sistem social control. Adapun proses penguatan pranata sosial diharapkan melalui
penerapan pola hubungan sosial secara terorganisir dalam masyarakat, meliputi : enkulturasi;
sosialisasi; institusionalisasi dan internalisasi. Selanjutnya aspek penguatan pranata ekonomi,
intinya adalah pemberdayaan (empowerment). Anggota masyarakat dapat mengaktualisasikan
dirinya dalam pengelolaan lingkungan disekitarnya dan dapat memenuhi kebutuhannya secara
mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain. Hasil akhir dari penguatan pranata ekonomi
adalah adanya partisipasi masyarakat menciptakan keberlanjutan bagi kehidupan secara
keseluruhan secara ramah lingkungan. Langkah strategis yang ditempuh adalah memberikan
perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi, melalui perluasan akses masyarakat kepada
sumber daya pembangunan dengan menciptakan peluang untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan.

Keyword : Kebijakan Lingkungan, Penguatan Pranata Sosial Ekonomi, Normalisasi
Sungai Citarum

PRAKATA

Alhamdulillah atas RidhoNya Laporan Kemajuan Penelitian Produk Terapan yang
berjudul : “Model Kebijakan Lingkungan yang Holistik bagi Upaya Normalisasi
Sungai Citarum” ini dapat diselesaikan untuk diunggah pada laman dikti sebagai
laporan akhir sesuai batas waktu yang ditentukan.
Alhamdulillah sepenuhnya capaian kinerja sudah mencapai 100% diselesaikan
pada Tahap I ini, pada Tahap II dapat tersaji keluaran yang diharapkan. Semoga di
tahun kedua dapat didanai sebagaimana diharapkan, untuk mencapai keluaran
berupa tulisan di jurnal dan buku pedoman pendampingan penguatan pranata
sosial ekonomi dalam berproduksi bersih.
Tiada gading yang tak retak namun tetap kami berharap semoga karya kecil
sebagai penerapan ilmu ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan dan
stakeholders yang berkepentingan, Aamiin Yaa Robbal’Alaamiin.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Wilayah Sungai Citarum berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat

dengan luas +12.000 km², meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang,
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Cimahi dan sebagian
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor. Wilayah Sungai (WS) Citarum merupakan
WS terbesar di Provinsi Jawa Barat. Untuk skala nasional, Wilayah Sungai Citarum
merupakan bagian dari Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Ciliwung-CisadaneCitarum, yang mana WS Citarum merupakan wilayah sungai lintas Provinsi Banten-DKI
Jakarta-Jawa Barat. Tersaji pada Gambar 1 Gambar Situasi Sungai Citarum di Pulau Jawa
dan Gambar 2 Wilayah Sungai Citarum.

Gambar 1 Gambar Situasi Sungai Citarum di Pulau Jawa
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Gambar 2 Wilayah Sungai Citarum
Sungai Citarum berada dalam WS Citarum dan merupakan sungai lintas
kabupaten/kota, mengalir dari Gunung Wayang, di sebelah Selatan Kota Bandung, dan
bermuara di Laut Jawa. Panjang sungai sekitar 297 km, Sungai Citarum merupakan
sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum mempunyai peran
yang sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Barat
dan DKI Jakarta. Air Sungai Citarum digunakan sebagai sumber air baku, irigasi
pertanian, perikanan, sumber bagi pembangkit tenaga listrik tenaga air untuk pasokan
Pulau Jawa dan Bali serta sebagai pemasok air untuk kegiatan industri. Luas Daerah
Aliran Sungai (DAS) Citarum, yaitu 6.614 km2. Populasi yang dilayani sebesar 25 Juta
(15 Juta Jawa Barat, 10 Juta DKI). Populasi Penduduk di sepanjang sungai 15.303.758
(50% Urban). Ada Tiga waduk buatan didalam WS Citarum, yaitu Saguling (1986)
berkapasitas 982 juta m3, Cirata (1988) berkapasitas 2.165 juta m3 dan Jatiluhur (1963)
berkapasitas 3.000 juta m3. Pembangkit listrik tenaga air di ketiga waduk tersebut
menghasilkan daya listrik sebesar 1.400 MW.
Wilayah Sungai Citarum, meliputi 6 (enam) kabupaten/kota yang sebagian masuk
ke WS Citarum. Kabupaten/Kota yang masuk keseluruhan ke dalam Wilayah Sungai
Citarum, antara lain : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota
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Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang.
Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung.
Pemekaran tersebut terjadi di tahun 1999. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 15
Kecamatan dan 166 Desa. Pemekaran tidah hanya terjadi di tingkat propinsi ataupun
kabupaten/kota saja, tetapi di tingkat kecamatan ataupun desa.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan salah satu DAS utama di Jawa
Barat dan bersifat strategis karena menjadi penyangga ibu kota Jakarta. DAS seluas 6.614
kilometer persegi atau 22% luas wilayah Jawa Barat merupakan DAS dengan jumlah
penduduk terpadat di Jawa Barat (BPLHD Jawa Barat, Annual State of Environment
Report (ASER) 2009, hlm 12). Sungai Citarum yang merupakan sungai lintas
kabupaten/kota dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 300 km, memiliki
berbagai pemanfaatan untuk menunjang kebutuhan air di Provinsi Jawa Barat, juga
menunjang kebutuhan air baku di DKI Jakarta yang diambil dari Saluran Tarum Barat
untuk diolah di PDAM DKI Jakarta. Untuk skala nasional, Sungai Citarum termasuk
kategori sungai super prioritas (Berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri
No.19/1984;

Menteri

Kehutanan

No.059/1984

dan

Menteri

Pekerjaan

Umum

No.124/1984) dan wilayah Sungai Citarum merupakan wilayah sungai lintas provinsi
(Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum merupakan wilayah sungai lintas
Provinsi Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat) yang kewenangan pengelolaannya berada di
Pemerintah Pusat (Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun
2006). Sungai Citarum bersumber dari Gunung Wayang di Desa Tarumajaya, Kecamatan
Kertasari Kabupaten Bandung yang mengalir melalui daerah Majalaya yang banyak
industri tekstilnya. Selanjutnya sungai ini mengalir ke bagian tengah Provinsi Jawa Barat
dari selatan ke arah utara dan akhirnya bermuara di Laut Jawa di daerah Muara Gembong
dengan melewati Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Karawang. Citarum adalah daerah aliran sungai utama di Jawa Barat yang
memiliki luasan lahan kritis yang tinggi. Daerah aliran sungai ini telah rusak akibat
penggundulan lahan serta pencemaran industri dan rumah tangga, yang berdampak
terhadap banjir, kekeringan dan terhambatnya pasokan listrik di Jawa Bali. Luas lahan
yang perlu direhabilitasi dalam kawasan hutan pada daerah aliran Sungai Citarum Hulu
saat ini mencapai 1.197,78 hektar, sedangkan pada kawasan non hutan pada wilayah
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tangkapan seluas 22.326,12 hektar (BPLHD Jawa Barat, Annual State of Environment
Report (ASER) 2009, hlm 13).
Beberapa permasalahan lain adalah kualitas air yang semakin menurun, kekeruhan
air makin meningkat sehingga mengganggu instalasi pengolah air. Kadar chemis (BOD,
COD, Zn, dll) meningkat, akibat tercemar limbah permukiman, industri dan pertanian.
Sungai menjadi tempat pembuangan air, akibat pengelolaan limbah padat belum tertata
dengan baik. Aliran di musim hujan makin besar mengakibatkan banjir, musim kemarau
makin kecil menyebabkan kekeringan. Kadar erosi semakin tinggi mengakibatkan
sedimentasi di palung sungai, waduk, bahkan masuk ke jaringan prasarana air. Terjadi
tanah longsor, tanggul-tebing sungai longsor, dasar sungai tergerus, kerusakan bangunan
pengendali/pengatur aliran air. Citarum dominan akan genangan banjir, Sampah, dan
limbah industri dan domestik, Berkurangnya fungsi kawasan lindung (hutan dan non
hutan), berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik, erosi, limbah
peternakan, dan pola pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi. Pola
pemanfaatan lahan menimbulkan tingginya erosi dan air larian, perilaku masyarakat, baik
Industri ataupun rumah tangga menyebabkan buruknya kualitas air, areal genangan banjir
semakin meluas ke permukiman, industri dan infrastruktur jalan, Kini setiap tahun, luapan
Sungai Citarum menyebabkan banjir. Banjir-banjir besar di Bandung dan sekitarnya
tercatat pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1984, 1986, 1998, 2005, sejak Tahun 2010,
Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 bahkan sekarang ini di
Tahun 2016 terjadi hampir setiap tahun.
Permasalahan di Sungai Citarum tidak hanya terjadi di hulu, tengah atau hilir saja,
namun saling terkait erat satu sama lain, permasalahan terjadi di sepanjang daerah aliran
Sungai Citarum, mulai dari Hulu (Segmen 1, 2, 3 : Hulu sungai di Gunung Wayang–
Jembatan Majalaya– Jembatan Dayeuh Kolot– Ujung Saguling) terjadi Banjir,
Berkurangnya areal hutan lindung (perambahan), Berkembangnya permukiman tanpa
perencanaan yang baik, Lahan Kritis, Erosi, Sedimentasi, Limbah peternakan, Budi daya
pertanian tidak ramah lingkungan, Limbah Industri, domestik, sampah, Masalah Tata
ruang. Permasalahan di Citarum Tengah (Segmen 4: Saguling-Cirata-Jatiluhur) adalah
Sistem Operasi Waduk Cascade Belum Optimal, Keberadaan jaring apung, Pendangkalan
waduk, Pencemaran waduk sampah rumah tangga, sampah padat, industri serta adanya
penambangan pasir. Permasalahan di Citarum Hilir (Segmen 5, 6: Jatiluhur – Muara
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Citarum) adalah Prasarana Jaringan Irigasi, Menurun Fungsinya, Degradasi Prasarana
Pengendali Banjir, Banjir, pencemaran, Sedimentasi, Berkembangnya permukiman tanpa
perencanaan yang baik, Masalah konservasi di muara sungai, Kurangnya prasarana
pengendali banjir di daerah muara, Abrasi pantai di muara sungai (Data diolah dari Bahan
Rapat Menteri PU dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesra, 5 April 2010).
Keberadaan Sungai Citarum yang terancam bahaya. Pembangunan ekonomi dan
pertumbuhan penduduk telah mengancam kelestarian Sungai Citarum. Penebangan hutan
di hulu sungai telah menghancurkan ekosistem, mengakibatkan erosi tanah, pendangkalan
sungai dan banjir. Masyarakat kota, warga desa dan kalangan industri dengan segala
aktivitasnya, telah memperlakukan Sungai Citarum sebagai tempat sampah dan
pembuangan limbah. Bahkan ironis dan sangat menyedihkan, bahwa Sungai Citarum saat
ini dikenal sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Tiada upaya selain harus berubah,
yaitu saling bekerjasama untuk melestarikan dan merawat sumber alam yang berharga ini
untuk Sungai Citarum yang lebih baik menjadi satu urgensi nasional.
Harapan ini telah tertuang satu Cita Citarum yang termanifestasi dalam Roadmap
Citarum untuk membentuk Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRM)
pengelolaan secara terpadu di wilayah Sungai Citarum yang dikoordinatori Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dengan segenap stakeholders : Kementerian
Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PDAM, PLN, Pemerintah
Daerah, P3A, NGO, Donor Internasional dan Masyarakat. Bahkan hasil inventarisasi Tim
Bapenas dengan LP3ES dalam Citarum Stakeholders Analysis (2010) menyebutkan
terdapat 200 Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization) yang cukup
perhatian terhadap permasalahan Sungai Citarum ini. CSO dapat dibedakan menjadi
kelompok, antara lain, organisasi masyarakat pengguna sumber daya air, lembaga
pengembang swadaya masyarakat, asosiasi/organisasi profesi, dan akademisi/perguruan
tinggi. Dari 2004 CSO tersebut, terdapat 69 diantaranya mempunyai core of interest yang
jelas, antara lain : pertanian, aplikasi teknologi, lingkungan, pemberdayaan masyarakat,
pemerintahan, kesehatan, media lingkungan, sosial ekonomi budaya & politik, sumber air.
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1.2.

Permasalahan Penelitian
Meskipun banyaknya keterlibatan pihak dalam pengelolaan wilayah Sungai

Citarum ini hingga sekarang seakan belum beranjak menampakkan hasil yang
memuaskan. Lembaga Donor Internasional Peduli, Warga Peduli, Perguruan Tinggi
Peduli, bahkan berbagai program pembangunan lintas instansi bergerak di masing-masing
lini, namun tampak masih bersifat tumpang tindih. Hal ini terlihat yang ujungnya ada
pada perilaku masyarakat khususnya di Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang masih
belum berubah, masih lekat dengan adat / custom yang terbiasa dilakukannya sehari-hari
sejak lama, antara lain sanitasi lingkungan yang buruk (Perilaku Membuang Sampah
Sembarangan, Hulu, Tengah hingga Hilir Sungai Citarum menjadi Tempat Pembuangan
Limbah Industri & Sampah Rumah Tangga, Aktivitas Masyarakat yang Menggunakan
Sungai Citarum Secara Langsung dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari (baik
Aktivitas Rumah Tangga maupun Aktivitas Produktif – a.l. Usaha Peternakan Sapi),
menanam tanpa teknik konservasi tanah yang mengakibatkan bertambahnya lahan kritis,
kekeringan dan pencemaran air.
Penguatan pranata sosial ekonomi yang terarah dan sesuai dengan kondisi dan
karakteristik masyarakatnya merupakan input utama dalam model kebijakan lingkungan
yang holistik bagi upaya normalisasi Sungai Citarum. Keterlibatan sepenuhnya dari warga
masyarakat dalam mengusung program pembangunan merupakan satu keniscayaan yang
tidak dapat ditawar.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku individu maupun kelompok selain secara sosiologis juga merupakan suatu
proses psikologis, dimana timbulnya suatu perilaku tidak terlepas dari adanya proses
stimulus dan respon. Seseorang mendapat stimulus yang mendorongnya untuk bereaksi
dalam bentuk respon. Perilaku secara umum dapat diartinya sebagai suatu peristiwa
psikologis dalam bentuk tertentu, akibat adanya rangsangan yang berasal dari luar
individu. Hal ini dimaksudkan, bahwa perilakau dapat berbentuk ide, konsep atau gagasan
yang belum dimanifestasikan dalam bentuk aktivitas yang nyata. Linton (1965:15)
menyebutkan, bahwa perilaku adalah semua bentuk aktivitas seseorang baik yang tampak
maupun yang tidak tampak, fisik maupun psikologis. Sementara Notoatmodjo (1994:7)
menyebutkan, bahwa perilaku merupakan tindak lanjut dari suatu pengetahuan, sikap
maupun materi yang ada pada diri seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu.
Artinya, seseorang berperilaku akan tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki
sebelumnya dan sikap yang ditampilkan dalam menghadapi objek tertentu. Setiap orang
pada intinya akan berperilaku berdasarkan sikap dan pengalamannya di masa lalu
sehingga perilaku yang ditampilkan telah menjadi suatu pola dan akan terulang apabila
menghadapi hal yang sama. Perilaku manusia menurut Homans (1986:64) memberikan
dukungan yang positif dan negatif terhadap satu sama lain dalam proses interaksi, dimana
saling mempengaruhi perilakunya. Perilaku yang menerapkan produksi sehat adalah
perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, yaitu perilaku yang serasi
dan tepat bagi diri dan lingkungan.
Berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya, Poloma (1996:16)
menyebutkan, bahwa :
Di dalam interaksi yang hakekatnya merupakan hubungan antara perilaku
manusia dengan lingkungannya, media yang digunakan adalah media
simbolik, dimana kepemilikan uang, kekuasaan dan pengaruh memiliki
kontribusi yang besar untuk menunjang kesinambungan suatu sistem yang
hidup. Media simbolik yang digunakan individu pada kelas yang berbeda
pada dasarnya berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa kelas memiliki
pengaruh terhadap pola perilaku seseorang.
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Pola perilaku pada dasarnya merupakan interaksi antarindividu yang dipengaruhi oleh
kebudayaan. Horton dan Hunt (1996:59) memperkuat pendapat tersebut, bahwa
kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia yang dimulai dengan perkembangan
masyarakat manusia. Sedangkan kebudayaan sendiri merupakan suatu istilah yang
populer memiliki arti sosiologis, Sir Edward Tylor dalam Horton dan Hunt (1996:58)
menyebutkan, bahwa kebudayaan adalah kompleks dari keseluruhan pengetahuan,
keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan
yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Hal ini secara sederhana dapat
diartikan, bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama
secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Seseorang menerima kebudayaan
sebagai bagian dari warisan sosial yang dilakukan secara turun temurun dimana pada
gilirannya dapat membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahan yang
kemudia menjadi bagian dari generasi berikutnya.
Lebih jauh lagi kebudayaan tersebut tidak terlepas dari perilaku seseorang, Horton
dan Hunt (1996:71) menyebutkan, bahwa suatu kebudayaan bukanlah hanya akumulasi
dari kebiasaan (folkways) dan tata kelakuan (mores) tetapi suatu sistem perilaku yang
terorganisasi. Kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti sehingga dikatakan,
bahwa kebudayaan bersifat normatif yang merupakan cara lain untuk menyebutkan
kebudayaan sebagai penentu standar perilaku. Masih dalam Horton dan Hunt (1996:64)
istilah norma memiliki dua kemungkinan, yaitu arti norma statistis dan norma
kebudayaan, yaitu norma statistis adalah suatu ukuran dari perilaku yang sebenarnya
disetujui atau tidak. Norma kebudayaan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan,
suatu citra kebudayaan tentang bagaimana seharusnya seseorang bersikap.
Koentjaraningrat (1990) menyebutkan, bahwa pranata sosial merupakan unsurunsur yang mengatur perilaku para warga masyarakat. Koentjaraningrat membatasi
pranata sosial hanya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada
kegiatan yang memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu
Soekanto

(1987)

menyebutkan,

bahwa

pranata

Sosial

merupakan

lembaga

kemasyarakatan yang lebih menunjuk pada suatu bentuk dan sekaligus mengandung
pengertian-pengertian abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang
menjadi ciri dari suatu lembaga.
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Oleh karenanya pranata sosial merupakan sistim hubungan sosial yang terorganisir
yang mengerjawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi
kegiatan pokok warga masyarakat. Tiga kunci dalam pembahasan pranata sosial ekonomi,
adalah : nilai dan norma; pola perilaku yang dibakukan atau disebut prosedur umum; dan
sistem hubungan sosial, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk
melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku. Unsur-unsur dalam
pranata sosial bukanlah individu manusianya itu akan tetapi kedudukan yang ditempati
oleh para individu itu beserta aturan tingkah lakunya. Artinya pranata sosial merupakan
konstruksi dari seperangkat peranan dan aturan tingkah laku yang terorganisir. Aturan
tingkah laku tersebut dalam kajian Sosiologi sering disebut dengan “norma-norma sosial”.
Tujuan utama diciptakannya pranata sosial adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup
manusia dapat terpenuhi secara memadai sekaligus untuk mengatur agar kehidupan warga
masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
Pranata ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kegiatan
produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa sehingga terwujud kesejahteraan dan
ketertiban masyarakat. Penguatan pranata ekonomi masyarakat intinya adalah
pemberdayaan (empowerment). Anggota masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya
dalam pengelolaan lingkungan disekitarnya. Masyarakat pun dapat memenuhi
kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain. Hasil akhir dari
pengembangan sosial masyarakat adalah adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang
terlibat yang terdiri dari komunitas masyarakat setempat, pemerintah dan organisasi sosial
lainnya. Bentuk partisipasi yang muncul adalah menciptakan suatu keberlanjutan bagi
kehidupan secara keseluruhan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguatan pranata ekonomi
masyarakat Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang Kabupaten Bandung, antara lain
adalah : penguatan kelembagaan masyarakat; penguatan sumber daya manusia; prioritas
aktivitas ekonomi atau pilihan jenis usaha yang menerapkan produksi bersih; akses
terhadap dana atau modal usaha; penguatan sarana dan prasarana dasar ekonomi;
keterkaitan pemasaran dengan produksi bersih.
Kegiatan

pengembangan

masyarakat,

utamanya

pengembangan

ekonomi

seyogyanya memprioritaskan pengembangan kegiatan yang produktif. Kegiatan itu
mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang
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didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi, sejak dari kegiatan
penghimpunan modal, penguasaan teknis produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan
surplus usaha. Secara umum kondisi sosial ekonomi Masyarakat Hulu Sungai Citarum
Gunung Wayang Kabupaten Bandung dapat dilihat dari setidaknya melalui 3 (tiga)
indikator, yaitu kemampuan : pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh dan
mempertahankan matapencaharian serta kemampuan menjangkau sumber sumber.
Ketiga indikator ini bersinergi untuk dapat menggambarkan kondisi dan karakteristik
eksisting perilaku masyarakat setempat. Pemetaan Masyarakat Hulu Sungai Citarum
Gunung Wayang Kabupaten Bandung berdasarkan ketiga indikator tersebut akan
memberikan input upaya penguatan pranata ekonomi yang lebih terarah dan sesuai
dengan potret eksisting sesuai profil kondisi dan karakteristik masyarakatnya.
Normalisasi adalah upaya memperbaiki kondisi Sungai Citarum dalam hal ini
konsentrasi di Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang Kabupaten Bandung, menjadikan
Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi sehat dan bersih. Upaya ini tentu saja memerlukan
pelibatan banyak pihak secara terpadu mulai dari hulu hingga hilir. Terutama upaya
normalisasi di Hulu Sungai Citarum diperlukan perilaku dan pranata sosial ekonomi
masyarakat dalam penghijauan, konservasi hutan dan berproduksi bersih dalam aktivitas
rumah tangga dan aktivitas produktif.
Langkah strategis yang perlu ditempuh adalah memberikan perhatian khusus
kepada upaya peningkatan ekonomi di Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang Kabupaten
Bandung, melalui perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan dengan
menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan
sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi daya saing
ekonominya. Dengan berbagai potensi yang ada, seperti sosial budaya, ekonomi
masyarakat setempat perlu dikembangkan kemampuannya untuk mengembangkan usaha
ekonomi yang bersifat produktif dengan menerapkan produksi bersih sehingga
masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya normalisasi Hulu Sungai
Citarum Gunung Wayang Kabupaten Bandung dengan nyata. Secara umum kondisi
ekonomi Masyarakat Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang Kabupaten Bandung dapat
dilihat

dari

setidaknya

melalui

3

(tiga)

indikator,

yaitu

kemampuan
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: pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh dan mempertahankan matapencaharian serta
kemampuan menjangkau sumber sumber. Ketiga indikator ini bersinergi untuk dapat
menggambarkan kondisi dan karakteristik Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang
Kabupaten Bandung berdasarkan ketiga indikator tersebut akan memberikan input upaya
penguatan pranata ekonomi yang lebih terarah dan sesuai dengan potret kondisi dan
karakteristik masyarakatnya.
Penguatan

pranata

sosial

ekonomi

pada

dasarnya

menerapkan

upaya

pemberdayaan dimana diharapkan pada akhirnya Masyarakat Hulu Sungai Citarum
Gunung Wayang Kabupaten Bandung akan mencapai kemandirian baik secara sosial
ekonomi secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya normalisasi
Hulu Sungai Citarum sebagai bagian dari wujud tanggung jawab bersama masyarakat
hulu hingga hilir Sungai Citarum. Memang pada prakteknya proses penguatan melalui
internalisasi ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, namun memerlukan
konsistensi, waktu secara bertahap dan kesungguhan dengan keterlibatan seluruh
stakeholders dalam membentuk Masyarakat Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang dapat
berpola kehidupan sehari-hari menuju kemandirian yang diharapkan. Secara teoritis
gambaran pemberdayaan menuju suatu tingkat kemandirian kelompok yang memiliki
kepercayaan diri, meliputi : subsistem, potential group, reliable, credible hingga
sustainable memerlukan waktu relatif selama lebih dari 5 (lima) tahun dan memerlukan
penanganan secara bertahap pula, yaitu mulai dari hibah, seed capital, revolving, credit,
partnership.
Hal utama yang diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah
penggunaan sumber daya berkesinambungan, serta bagaimana meningkatkan kualitas
lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Pembangunan dapat menghasilkan dampak
negatif selain dampak positif. Berbagai fakta dan pengalaman menunjukkan, bahwa
dampak negatif pembangunan menyebabkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan
kemandirian masyarakat menjadi terlambat atau tidak tercapai. Dalam penyusunan
kebijaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, pertimbangan lingkungan menjadi
sub sistem yang dimasukkan dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan sumber
daya manusia. Asumsinya, jika pembangunan tidak memperhatikan kualitas lingkungan
hidup, maka depresiasi sumber daya alam akan semakin nyata. Oleh karena itu
keseimbangan antara lingkungan hidup sosial, lingkungan hidup binaan dan lingkungan

12
hidup alami perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris dan objektif dalam
pembangunan yang berwawasan lingkungan (Surna, 1992).
Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang
melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan
nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan,
dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994:90). Pembangunan juga telah
didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai
proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (United
Nations, 1972). Selain pengertian tersebut, Surna (1992) memberikan pengertian tentang
pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber
daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1

Tujuan Penelitian

a.

Melakukan pemetaan perilaku dan pranata sosial ekonomi masyarakat setempat
dalam pengelolaan air dan sanitasi yang berproduksi bersih;

b.

Menguatkan pranata sosial ekonomi masyarakat setempat yang hidup melalui
advisori penerapan pola hubungan sosial secara terorganisir, meliputi enkulturasi;
sosialisasi; instutionalisasi, internalisasi dan pemberdayaan dalam perilaku
pengelolaan air dan sanitasi yang teguh menerapkan produksi bersih;

c.

Menghasilkan “Model kebijakan lingkungan yang holistik bagi upaya normalisasi
Sungai Citarum”;

3.2

Manfaat Penelitian

a.

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat disebarluaskan sehingga
dapat

meningkatkan

kualitas

proses

belajar

mengajar

dalam

kajian

pembangunan sosial sekaligus bahan penelitian lebih lanjut;
b.

Bagi praktisi diharapkan dapat menjadi masukan aktual dalam Rencana Aksi
Komunitas (community action plan) khususnya peningkatan kualitas sanitasi dan
berproduksi bersih yang berbasis masyarakat setempat dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah jangka pendek, jangka menengah maupun
jangka panjang;

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1

Diagram Alir Penelitian
Penelitian produk terapan ini dilakukan 2 (dua) tahun dengan tahapan berkelanjutan,

sebagaimana tersaji pada diagram alir Gambar 3 dan diagram alir dalam bentuk fishbone pada
Gambar 4.

TAHUN PERTAMA

PEMETAAN SOSIAL
(Perilaku & Pranata Sosial Ekonomi)

ANALISIS

POTRET KETERLIBATAN
MASYARAKAT
DALAM BERSANITASI BERSIH

KONSEP DISIMULASIKAN
TAHUN KEDUA
PENYUSUNAN MATERI
ADVISORI (PENDAMPINGAN)
UJI COBA MATERI

ADVISORI (PENDAMPINGAN)
(Penguatan Pranata Sosial Ekonomi)

MONITORING & EVALUASI

MODEL KEBIJAKAN
LINGKUNGAN
YANG HOLISTIK DALAM
UPAYA NORMALISASI
SUNGAI CITARUM

Gambar 3

Diagram Alir Penelitian

14

15
4.2

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan pola perilaku dapat diamati dengan
seksama, tim peneliti akan memperoleh penghayatan, pengalaman, persepsi pemahaman dan
pemberian pola perilaku masyarakat. Hasil penelitian deskriptif ini dilakukan untuk
mengetahui perilaku masyarakat setempat dalam pengelolaan air (baik dalam aktivitas rumah
tangga dan aktivitas produktif – pertanian, peternakan, usaha kecil) dan sanitasi.
4.3

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data kuantitatif dan

kualitatif. Berdasarkan sumber data, mencakup data primer dan data sekunder.
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa observasi
langsung dan depth interview;
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi / lembaga yang terkait dengan
tema penelitian dan memiliki dokumentasi yang dibutuhkan. Data sekunder dapat
diperoleh dari Kantor DLH Kabupaten Bandung, DISTAN Kabupaten Bandung,
DISPAKAN Kabupaten Bandung, DINKES Kabupaten Bandung, DPURR Kabupaten
Bandung, DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung maupun sumber data lainnya.
4.4

Metode Pengumpulan Data
Dilakukan cara observasi di lapangan dan pedoman wawancara yang didukung

dengan pendokumentasian.

Untuk memudahkan dalam melakukan wawancara mendalam

terhadap informan yang telah ditentukan dengan pertimbangan, antara lain :
a.

Tokoh masyarakat/agama setempat (a.l. Kyai/Ustadz, Ketua Masyarakat Tani Hutan,
para Ketua RT, para Ketua RW, Kuncen Situ Cisanti);

b.

Aparatur Desa, Aparatur Kecamatan, Aparatur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
terkait di Kabupaten Bandung, yaitu : DLH Kabupaten Bandung, DISTAN Kabupaten
Bandung, DISPAKAN Kabupaten Bandung, DINKES Kabupaten Bandung, DPURR
Kabupaten Bandung, DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung;

c.

Tokoh Organisasi Masyarakat Sipil, antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI), LSM Wahana Raksa Citarum, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna
yang ada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari;
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d.

Masyarakat : pengusaha kecil dan pegawainya, pemilik ternak dan buruh ternak,
pemilik tanah pertanian dan buruh tani, ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa;

e.

Pakar (lingkungan hidup, administrasi negara, hubungan internasional, sosiologi
antropologi, kesejahteraan sosial);

4.5

Metode Analisis Data
Keseluruhan data ataupun informasi yang diperoleh dari satu pihak dicek

kebenarannya dengan memperoleh informasi dari sumber lain (triangulasi). Pertanyaan yang
diajukan kepada informan dilontarkan pula pada unsur kontrol, misalnya anggota keluarganya
yang lain. Hal ini dilakukan agar menjamin tingkat kepercayaan data dan mencegah
subjektivitas (Nasution, 1992:11). Analisis data dilakukan dengan cara terlebih dahulu
mengkaji data sekunder dari dokumen kemudian dituangkan dalam deskripsi wilayah
penelitian. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mula-mula diklarifikasi,
diinterpretasi dan dianalisis sehingga diperoleh makna yang membentuk suatu kesimpulan.
Proses klasifikasi data dilakukan secara bertahap atas informasi para informan, hasil observasi
ketika berada di lapangan dan kemudian dilakukan interpretasi data dalam kerangka teori dan
pandangan konseptual yan telah ditentukan sesuai rencana. Data kuantitatif yang berasal dari
informan diolah dan dianalisis melalui sistem presentasi, pengolahan data dan analisis ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian.

Potret
Perilaku &
Pranata
Sosial
Ekonomi

Tahun 2017

Usulan
Penelitian
Produk
Terapan

Artikel
dalam
Proceeding
Seminar
Internasional

Tahun 2018

Advisory
Penguatan
Pranata
Sosial
Ekonomi

Pedoman
Advisory
Penguatan
Pranata
Sosial
Ekonomi

Diagram Alir Penelitian (Fishbone)

Draft Artikel
dalam
Proceeding
Seminar
Internasional

Gambar 4

·

·

·

·

17

MODEL KEBIJAKAN
LINGKUNGAN
YANG HOLISTIK DALAM
UPAYA NORMALISASI
SUNGAI CITARUM

Artikel dalam Jurnal Nasional/
Internasional;
Pemakalah di Seminar
Penelitian Nasional/
Internasional;
Pedoman Advisory Penguatan
Pranata Sosial Ekonomi;
Artikel populer di media cetak

BAB V
HASIL YANG DICAPAI

5.1

PROFIL SUNGAI CITARUM
Sungai Citarum mengalir dari hulu yang berada di daerah Gunung Wayang, di sebelah

Selatan Kota Bandung, menuju ke Utara dan bermuara di Laut Jawa. Dengan panjang sekitar
297 km. Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sungai
Citarum mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat
khususnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Air Sungai Citarum digunakan sebagai sumber air
baku, irigasi pertanian, perikanan, sumber bagi pembangkit tenaga listrik tenaga air untuk
pasokan Pulau Jawa dan Bali, serta sebagai pemasok air untuk kegiatan industri.
Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS)
terbesar di Provinsi Jawa Barat. WS Citarum seluas kurang lebih 12.000 km2 mencakup 12
wilayah administrasi kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten
Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimahi. Curah hujan tahunan di WS
Citarum rata-rata sebesar 2,358 mm. Wilayah Sungai Citarum terdiri atas 19 DAS,
berdasarkan Permen PUPR No.4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Sungai : Das Citarum 659.561,40 Ha; Das Cisedari 23.108,90 Ha; Das Cisaga 6.873,70 Ha;
Das Cibadar Dua 19.433,70 Ha; Das Cibadak 14.669,80 Ha; Das Cikarokrok 36.313,00 Ha;
Das Cibanteng 7.576,60 Ha; Das Cimalaya 43,545.70 Ha; Das Cigemari 21.106,10 Ha; Das
Ciasem 73.190,10 Ha; Das Batang Leutik 4.900,50 Ha; Das Cireungit 3.619,10 Ha; Das
Cirandu 12.826,70 Ha; Das Cipunagara 128.047,30 Ha; Das Sewo 8.774,10 Ha; Das
Sukamaju 6.837,10 Ha; Das Bugel 6.409,70 Ha; Das Cibodas 26.251,20 Ha; Das Cidongkol
29.289,40 Ha.
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Gambar 5

3 (Tiga) Cascade di Sungai Citarum

ISU/PERMASALAHAN DAS CITARUM


Pertumbuhan penduduk dan distribusi, peningkatan permintaan air untuk pertanian, rumah
tangga, dan industri ;









Kerusakan DAS : deforestasi , praktik pertanian , perumahan , dll ;
Erosi dan sedimentasi ,
Banjir, dan kekeringan ;
Polusi air (industri, pertanian , perikanan , dan limbah padat domestik ) ;
Degradasi tanah, penurunan tanah (eksploitasi air tanah);
Degradasi pesisir ;
Adaptasi penataan kelembagaan : berbagi peran, partisipasi stakeholder
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DAERAH IRIGASI KEWENANGAN BBWS CITARUM (8) :
1. Irigasi Jatiluhur

: 227.016 Ha

2. DI. Cipancuh

: 6.319 Ha

3. DI. Cileuleuy

: 5.378 Ha

4. DI. Leuwinangka

: 4.387 Ha

5. DI. Cikaranggeusan : 4.038 Ha
6. DI. Cipamingkis

: 5.139 Ha

7. DI. Cihea

: 5.485 Ha

8. DI. Cileutuh

: 4.200 Ha

Sumber : Profil BBWS Citarum Tahun 2015
KECAMATAN KERTASARI
Kecamatan Kertasari adalah salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Bandung
yang melingkupi 8 wilayah desa yaitu : Desa Tarumajaya, Cibeureum, Cihawuk, Cikembang,
Neglawangi, Santosa, Sukapura, dan Resmitinggal. Secara keseluruhan di Kecamatan
Kertasari terdapat 33 Dusun, 135 RW, dan 481 RW. Jarak pusat Kecamatan Kertasari dengan
desa/kelurahan yang terjauh adalah 15 Km yang dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam.
Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Bandung sejauh 55Km dan dapat ditempuh
dalam waktu 2 Jam. Wilayah Kecamatan Kertasari rata-rata berada di ketinggian : 1.700
mdpl dengan bentukan topografi datar sampai berombak: 10%, berombak sampai berbukit:
15%, berbukit sampai bergunung: 75%. Dengan iklim pegunungan dan didukung dengan
kondisi morfologi tanah pegunungan yang subur, kawasan Kecamatan Kertasari sangat sesuai
untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dataran tinggi. Kertasari terletak di kawasan
dengan topografi berbukit. Kawasan ini menyimpan potensi pertanian dan wisata jika dapat
terkelola dengan baik. (Lokasi : Cihawuk, Oktober 2013).
Sayangnya pengembangan kegiatan ini tidak diimbangi dengan pengelolaan lahan yang
sesuai dengan kondisi kelerengan lahan yang ada. Sebagai bagian utama dari daerah hulu dan
tangkapan air Sungai Citarum, kondisi lingkungan di kawasan ini harusnya dapat dijaga
dengan baik. Gabungan antara kondisi topografi dan pengelolaan yang tidak sesuai berakibat
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pada terjadinya longsor dan erosi di wilayah ini. Suhu maksimum / minimum di kawasan
Kertasari berkisar 18 °C - 25 °C, dengan curah hujan:
a. Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak : 121 Hari
b. Banyaknya curah hujan: 2.157,50 mm/s.Masuk ke dalam wilayah Jawa Barat,
Kertasari merupakan daerah yang hampir selalu basah dengan curah hujan berkisar
antara 1.000 - 6.000 mm, dengan pengecualian untuk daerah pesisir yang berubah
menjadi kering pada musim kemarau. Pada daerah selatan dan tengah, intensitas hujan
lebih tinggi dibandingkan dengan daerah utara.
Curah hujan tahunan rata-rata bervariasi dari 1.000 mm di daerah pesisir dan 4.000 mm
di daerah pegunungan di bagian atas dari DAS. Hampir 70% dari curah hujan tahunan terjadi
selama musim hujan. Distribusi curah hujan musiman terutama dipengaruhi oleh angin
musim. Potensi hidrologi di kawasan Hulu Citarum merupakan potensi air permukaan.
Berdasarkan pembagian water district, Kecamatan Kertasari termasuk dalam kawasan
wilayah hulu Sungai Citarum. Dalam sistem hidrologisnya, selain Sungai Citarum, di
kawasan ini juga mengalir –anak-anak sungai lainnya yang kemudian bergabung dengan
sungai utama.
Kecamatan Kertasari sebagai daerah tangkapan air mempunyai potensial sumbersumber mata air alami atau badan air lainnya yang disebut dengan situ maupun embungembung. Masyarakat setempat masih menggunakan sumber-sumber mata air yang ada untuk
kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk kegiatan pertanian dan peternakan masyarakat
menggunakan air permukaan yang diambil dari sungai maupun dari tampungan-tampungan
yang ada.
KEPENDUDUKAN
Penduduk Kertasari mayoritas bekerja di sektor pertanian, potensi alamnya yang
cukup subur menjadikan kegiatan pertanian menjadi sektor andalan.(Lokasi : Kertasari,
Februari 2012). Kecamatan Kertasari adalah daerah agraris, mayoritas penduduknya bekerja
dalam sektor pertanian dan peternakan. Namun dari 15.625 masyarakat yang bermata
pencaharian sebagai petani, sebagian besar (10.225 jiwa) hanya berkerja sebagai buruh tani.
Para buruh tani ini hanya bekerja kepada petani-petani yang mempunyai lahan. Kebanyakan
dari mereka berada di bawah rata-rata angka kemiskinan. Penduduk di Kecamatan Kertasari
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tergolong memiliki potensi penduduk yang produktif. Jumlah usia produktif, yaitu penduduk
dengan usia 19-55 tahun berjumlah 31.058 jiwa, atau 46,43% dari jumlah total
penduduk.Walapun didukung dengan kelengkapan fasilitas pendidikan yang dapat dikatakan
cukup lengkap, tingkat pendidikan masih tergolong rendah kondisi ini ditunjukkan dengan
1.365 siswa yang tidak tamat sekolah dan 712 orang tercatat buta huruf. Ketersediaan sarana
pendidikan dari mulai Taman Kanak-Kanak hingga sekolah sederajat Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA).
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
Aksesibilitas menuju Kecamatan Kertasari dilayani oleh ketersediaan moda angkutan
umum yang didukung oleh prasarana jalan aspal sepanjang 69 km. Prasarana jalan ini terdiri
atas Jalan Provinsi sepanjang 10 km, Jalan Kabupaten sepanjang 15 km dan Jalan Desa
sepanjang 44 km. Dengan topografi yang berbukit dan beban jalan yang dilalui oleh truktruk pengangkut, kondisi jalan di Kecamatan Kertasari pada umumnya rusak. Truk-truk yang
melalui kawasan ini biasanya mengangkut kebutuhan pupuk yang digunakan para petani
tanaman sayuran. Selain itu, truk-truk ini juga mengangkut hasil pertanian dan peternakan
seperti sayuran dan susu untuk dipasarkan ke luar kawasan.
Perkembangan sektor perekonomian di Kecamatan Kertasari didukung oleh adanya
beberapa pusat-pusat aktivitas ekonomi dan jasa berupa 2 buah pasar umum, 685
kios/toko/warung, 2 buah bank, dan 24 koperasi. Aktivitas perdagangan di sini perlu
difasilitasi oleh sarana perdagangan yang lebih memadai. Fasilitas listrik sudah menjangkau
kawasan Kertasari, sebanyak 18.796 sambungan PLN telah masuk ke daerah ini. Untuk air
bersih, mayoritas penduduk masih memanfaatkan sumber-sumber mata air yang terdapat di
sekitar pemukiman mereka. Kondisi sanitasi mayarakat masih di bawah rata-rata. Masih
banyak masyarakat yang menggunakan MCK sederhana dari bangunan bukan permanen
dengan bahan yang seadanya.Tidak jarang kondisinya sangat tidak memenuhi persyaratan
kebersihan dan kesehatan.
PEMANFAATAN LAHAN KERTASARI
Hulu Citarum berdasarkan fungsi yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang
wilayah Kabupaten Bandung mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung dan budidaya. Saat
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ini pola perambahan hutan lindung menjadi kawasan pertanian telah meluas secara signifikan,
dan mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi lahan yang seharusnya. Hal tersebut yang semakin
mendorong terbentuknya lahan kritis karena sistem pengelolaan lahan yang dilakukan tidak
sesuai aturan. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dalam dua dekade terakhir,
pola penggunaan lahan di kawasan hulu Citarum juga telah berubah .Prospek bisnis sayuran
yang tinggi menyebabkan masyarakat semakin melakukan perluasan lahan pertanian hingga
memasuki kawasan lindung.
Komoditi yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terus melakukan
perambahan kawasan hutan adalah pertanian tanaman sayuran dataran tinggi misalnya
kentang, daun bawang, wotel dan daun kol.Masa tanam dan panennya yang singkat dianggap
lebih cepat menghasilkan uang, menjadikan komoditas ini masih menjadi primadona petani.
Saat ini pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Kertasari didominasi oleh kegiatan pertanian
dan perkebunan yang dilakukan oleh hampir 70% masyarakat yang tinggal di kawasan
tersebut. Ekspansi warga dalam mengolah lahan pertanian inilah yang menjadi masalah
utama dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

LIMBAH SAPI DI DESA TARUMAJAYA
Mata air Sungai Citarum berada di kawasan Situ Cisanti yang terletak di Desa
Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Terletak sekitar 50 km di selatan
Kota Bandung, desa yang terletak di kaki Gunung Wayang ini berada di ketinggian antara
1.400 hingga 1.700 m di atas permukaan laut. Kawasan ini merupakan kawasan inti daerah
hulu Sungai Citarum.
Orang Sunda menurut Garna (2008:99) termasuk kelompok Melayu Akhir dengan ciri
Monggoloid dan beralam pikiran Melayu, yang memandang penting diri dan orang lain,
Tuhan sebagai penguasa tunggal yang kelak diyakini semua makhlukNya akan kembali
“mulih ka jati mulang ka asal“.
Orang Sunda sejak dahulu meyakini secara sadar betapa pentingnya air sebagai sumber
kehidupan, sedemikian upaya konservasi sumber air dari mata air atau dikenal dengan
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cinyusu atau hulu cai lekat dalam kehidupan sehari-hari1. Curahan air dari cinyusu biasanya
tertampung dalam sebuah danau ~ situ yang selanjutnya dapat digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan air minum, rumah tangga, kolam ikan maupun irigasi pengairan sawah penduduk
sekitarnya. Situ Cisanti seluas 10 hektar berada di Gunung Wayang menampung air yang
bersumber dari 7 (tujuh) mata air terkenal dengan nama : Pangsiraman, Cikolebere,
Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadana, Cihaniwung dan Cisanti.

Gambar 6

Situ Cisanti, Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

Gambar 7

Foto Udara Situ Cisanti dan Denah Titik Sumber Air Situ Cisanti yang Berasal
dari 7 (tujuh) Mata Air, yaitu : Pangsiraman, Cikolebere, Cikawadukan,
Cikahuripan, Cisadana, Cihaniwung dan Cisanti

1

Sebagaimana “Saur Sepuh Sunda” yang sarat memuat Teologi Lingkungan, antara lain berupa
ajakan orang tua kepada anak-anak penerusnya : gunung kaian, gawir awian, cinyusu rumatan,
pasir talunan, lebak caian, sampalan kebonan, walungan rawatan, legok balongan, dataran
sawahan, situ pulasaraeun, lembur uruseun, basisir jagaeun

25

Gambar 8

Tim Peneliti sedang Menyusuri Situ Cisanti

Sumber : Dokumen Pribadi, Januari 2017

Air dari sumber air ini tiada henti mengaliri Sungai Citarum sepanjang 269 kilometer mulai
dari titik nol kilometer hulu sungainya di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari di Gunung
Wayang hingga muara sungainya di Pantai Muara Merdeka Kecamatan Muara Gembong,
Kabupaten Bekasi (Wawa, 2011:16). Namun jika menyusuri Aliran Sungai Citarum mulai
dari Situ Cisanti hingga Muara Gembong, bahwa pencemaran sungai sudah berlangsung
sejak puluhan tahun bahkan dibiarkan begitu saja (Wawa, 2011:18) padahal sejak keluar dari
ketujuh mata air di hulu Sungai Citarum airnya tampak bersih, jernih dan bening 2. Bahkan
sungguh ironis, hanya sekitar 700 meter keluar dari Situ Cisanti air Sungai Citarum sudah
dijadikan tempat pembuangan limbah kotoran sapi (Wawa, 2011:17). Disamping itu limbah
yang menempa air di Sungai Citarum adalah akibat alih fungsi lahan yang mengganggu
konservasi daerah penangkapan air menjadi daerah pertanian semusim, seperti sayuran 3
setelah 20 km dari Kertasari di Kecamatan Majalaya di sentra industri tekstil limbah industri
dengan berbagai karakteristik, seperti : warna pekat, bau menyengat, temperatur dan
keasaman tinggi. Setelah 60 km dari hulu, tepatnya di Kecamatan Dayeuhkolot hingga
Soreang selain pencemaran industri ditambah sampah domestik yang dibuang dari
permukiman padat dan sampah kiriman dari Kota Bandung yang terbawa anak sungai turut

2

3

Menurut Pemantauan Kualitas Air Perum Jasa Tirta II, air baku dari Outlet Situ Cisanti sudah
mengandung H2S dan Chemical Oxygen Demand (COD) melebihi ambang baku mutu (BLHD,
2011:17)
Menurut Penggerak Masyarakat Peduli Sumber Daya Alam, Dede Jauhari dalam Wawa
(2011:17) di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari hampir semua merupakan pertanian
pertanian sayur (wortel, kol, kentang dan daun bawang) menggunakan pestisida & pupuk kimia;
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menjadi bagian dari percemaran di Sungai Citarum. Bahkan Sungai Citarum disamping
perannya yang strategis dihadapkan pada pencemaran yang kronis4 dan banjir 5.
Peran penting Sungai Citarum sebagai sumber air minum bagi 25.000.000 Penduduk
Jawa Barat dan DKI Jakarta dan pemasok tenaga listrik bagi Pulau Jawa dan Bali yang
merupakan separuh Penduduk Indonesia. Sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat ini
sebelum mengalir ke Laut Jawa dipergunakan untuk Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) di
Waduk Saguling (kapasitas 700-1.400 Megawatt), Waduk Cirata (1.008 MW) dan Jatiluhur
(187 MW). Disamping itu, Sungai Citarum digunakan oleh pusat budidaya perikanan air
tawar melalui jaring apung di Saguling, Cirata dan Jatiluhur serta sumber air irigasi bagi
420.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Cianjur, Purwakarta dan lumbung padi nasional Kabupaten Karawang,
Subang dan Indramayu.
Desa Tarumajaya dikelilingi oleh kawasan hutan dan perkebunan teh. Sebagian besar
kawasan di desa ini adalah kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan PTPN VIII.
Dengan panorama alam yang indah di desa ini, sekilas tidak terlihat ada masalah di sini,
hingga kita melihat aliran Sungai Citarum yang melewati desa ini.Tidak sampai 1 kilometer
dari Situ Cisanti, tempat penampungan 7 mata air yang membentuk aliran Sungai
Citarum, kandang - kandang sapi di permukiman warga menggelontorkan limbah kotoran
sapinya ke aliran ini.
Lokasi pertama permukiman warga dan kandang sapi berada di Kampung Pejaten,
Desa Tarumajaya. Setiap hari aliran Sungai Citarum yang masih kecil ini diwarnai oleh
nuansa hijau tua kotoran sapi. Dari data Kecamatan Kertasari tahun 2010, disebutkan bahwa
wilayah Desa Tarumajaya dibagi dalam 7 dusun yang meliputi 27 RW dan 106 RT. Jumlah
penduduk Desa Tarumajaya pada tahun 2010 tercatat sebanyak 14.048 jiwa yang terdiri dari
6.962 jiwa laki-laki dan 7.086 jiwa perempuan dari 4.243 kepala keluarga. Tercatat ada
sekitar 784 peternak di desa ini. Sedangkan dari kegiatan dokumentasi di aliran 10 km Sungai
Citarum yang dilakukan Cita-Citarum dan Citarum Recovery Program (CRP) bersama warga
4

5

Greenpeace (2012), menyebutkan kondisi hulu hingga hilir menempatkan Sungai Citarum
sebagai sungai paling tercemar di dunia;
Luapan Sungai Citarum menyebabkan banjir, antara lain banjir besar di Bandung dan sekitarnya
tercatat pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1984, 1986, 1998, 2005, sejak tahun 2010, 2011,
tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi terjadi hampir di setiap tahun;
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pada bulan Juni 2013 lalu, setidaknya ditemukan 24 kandang sapi dan sekitar 663 ekor sapi.
Sebagian besar peternak masih membuang limbah kotoran sapi ke sungai.

Dari para

peternak, diketahui bahwa satu ekor sapi setidaknya membuang kotoran sekitar 15 – 20
kilogram per harinya. Jika dihitung secara sederhana saja, maka setidaknya di Desa
Tarumajaya ini menghasilkan sekitar 10 ton kotoran sapi setiap harinya. Ada beberapa foto
yang dapat disajikan, sebagai berikut :

Gambar 9 Kandang Sapi disamping Rumah

Gambar10 Kohe Langsung Dibuang ke Sungai

POTENSI EKONOMI
Di banyak tempat, pendekatan penyelesaian masalah kotoran sapi biasanya mengerucut ke
dua solusi yaitu biogas dan pupuk organik dari kotoran sapi. Hal ini tidak terkecuali juga
sudah dilakukan di Kecamatan Kertasari.

Setidaknya di Desa Tarumajaya dan Desa

Cibeureum yang terletak di aliran 0 hingga 5 kilometer aliran Sungai Citarum, upaya-upaya
pemanfaatan kotoran sapi ini sudah dimulai. Hal ini disebutkan oleh salah satu tokoh
masyarakat di Desa Tarumajaya, Agus Derajat.“Program biogas sudah masuk ke desa ini
setidaknya sekitar tahun 2008 dimana pembangunan sekitar 100 unit biogas sudah dilakukan
oleh Dinas Pertanian dan Peternakan” tutur Agus Derajat.
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Gambar 11

Peneliti Memwawancara Bapak Agus Derajat

Hal itu tidak berhenti sampai di sana, di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan gencarnya
pemberitaan mengenai isu dan permasalahan di hulu Sungai Citarum, maka program-program
seputar penghijauan dan pemanfaatan kotoran sapi baik dari pemerintah maupun swasta juga
masuk ke Kecamatan Kertasari. Yang terbaru adalah rencana pembangunan sekitar 150 unit
biogas di Desa Tarumajaya yang diberikan melalui Program BIRU (Biogas Rumah),
kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah
Belanda. Rencananya akan dilakukan pada tahun 2013 ini. “Sekarang meskipun ada program
biogas, namun saya melihat ada permasalahan yang timbul antara lain karena harga susu yang
jatuh, banyak peternak termasuk saya menjual sapi. Jadi bahan baku untuk biogas kan
otomatis berkurang” Kata Isep. Peternak Kampung Pejaten.
Isep melanjutkan, “masalah kedua adalah biasanya pemberi program hanya memberi bantuan
lalu ditinggal, kurang pendampingan, sehingga bantuan akhirnya jadi monumen saja. Dalam
masalah biogas ini kan masih banyak pertanyaan tersisa, misalnya bagaimana dengan
komponen digester kalau rusak, bagaimana pemeliharaannya?” Peternak lain dari Kampung
Pejaten, Desa Tarumajaya, Yusuf Rizal, mengatakan “Sebenarnya kami para peternak juga
tidak ingin buang limbah sapi ke Citarum. Kami juga tidak ingin terus disalahkan untuk
masalah pencemaran ini. Tapi solusinya apa untuk kami? Apakah relokasi kandang sapi ini?
Atau mesti apa?”. Agus Derajat menambahkan, “seandainya boleh memilih, saya inginnya
warga didampingi dulu untuk pemanfaatan kotoran sapi, jadi pupuk organik misalnya, tetapi
didampingi hingga ke pemasarannya, sehingga bisa menambah pemasukan ekonomi. Di Desa
Cibeureum hal ini bisa dikatakan cukup berhasil, tetapi di kami belum ada. Untuk biogas,
yang perlu dilakukan adalah pendampingan dan aktivasi kembali biogas yang sudah ada.
Dimaksimalkan yang sudah ada”.

29

Gambar 12 Pengolah Kohe menjadi Biogas Terpakai

TINGKAT PENCEMARAN
Sebagian besar Masyarakat Hulu Sungai Citarum di Gunung Wayang memiliki Ternak Sapi,
dimana setiap harinya kurang lebih dari 24 ton Kotoran Hewan (Kohe) Sapi dibuang tanpa
pengolahan sehingga sepanjang Sungai Citarum memiliki kandungan pencemaran tertinggi
yang berasal dari limbah organik rumah tangga dan peternakan (60%) serta limbah berat
(30%) (BPLHD Propinsi Jawa Barat, 2011). Sebagian penduduk setempat telah mengolah
Kohe Sapi menjadi biogas, bahkan sudah dirasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan
bahan bakar gas untuk memasak tidak perlu membeli bahan bakar elpiji, namun ternyata
sebagian besar penduduk belum memanfaatkan sepenuhnya karena tetap membuang langsung
ke sungai tanpa melalui pengolahan, Septiktank komunal sudah ada, namun tetap “helikopter”
atau istilah lain pacilingan

6

tetap menjadi pilihan, pengolahan kohe menjadi biogas pun

sudah tersedia, namun tetap pada saat membersihkan sapi sebelum diperah, kohe dan
kandang dibersihkan dengan limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai.
Ketersediaan Kandang Sapi Komunal belum dimanfaatkan oleh Masyarakat Hulu Sungai
Citarum di Gunung Wayang tepatnya di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari yang lebih
menyukai dan memilih kandang sapi tetap berada disamping tempat tinggalnya. Hal tersebut
memperlihatkan gejala resistensi Penduduk Cinyusu Sungai Citarum di Gunung Wayang
terhadap sanitasi lingkungan bersih dan sehat, antara lain diperlihatkan pada beberapa
gambar.

6

Istilah setempat terhadap jamban yang berada di atas aliran sungai, tinja tanpa pengolahan
langsung dibuang ke sungai;
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Tingkat pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum terkategori sangat berat.
Padahal, sungai tersebut melintasi sembilan kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bahkan, di
mata dunia, sungai sepanjang 100 kilometer lebih itu dianggap sebagai sungai ter - kotor di
dunia. Malahan, tingkat pencemaran di sungai sepanjang lebih dari 100 kilometer itu di mata
internasional didapuk sebagai sungai tercemar di dunia. Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan BPLHD Provinsi Jabar Dince S Tresna mengatakan, dengan
didaulatnya sebagai sungai terkotor, Citarum menjadi prioritas dalam penanganannya.
Bahkan, bukan saja oleh pemerintah provinsi, tapi juga oleh pemerintah pusat. “Akibat
tingkat pencemarannya sudah sangat berat, sejumlah media asing menyebutkan Sungai
Citarum sebagai sungai terkotor di dunia. Dince mengatakan, tingkat pencemaran di DAS
Citarum mulai terdeteksi sejak 1980-an. Hal tersebut setelah maraknya industri di Jawa Barat.
Sebab, penyebab kotornya sungai tersebut berasal dari limbah industri tekstil yang berada
pada segmen 0-20 kilometer.
Industri tekstil saja menyumbang limbah zat pewarna yang termasuk limbah B3 (bahan
berbahaya dan beracun),” ucapnya. Selain itu, Sungai Citarum juga mulai tercemar limbah
domestik, limbah pertanian, peternakan, maupun industri kecil di sekitar DAS Citarum.” Hal
itu

terjadi

seiring

pertumbuhan

jumlah

penduduk

yang

terus

bertambah,”

ungkapnya. Apalagi, 60 % sektor industri besar di Indonesia berada di Jawa Barat.
Seharusnya, setiap perusahaan industri itu mengolah terlebih dulu limbah sebelum dibuang.
“Kalau berdasarkan aturan, setiap perusahaan itu harus memiliki IPAL (instalasi pengolahan
air limbah) yang sendiri maupun komunal. Tapi kenyataannya, masih banyak perusahan yang
belum mengolah limbah. Hal tersebut, dikarenakan biaya pengolahan limbah yang relatif
sangat mahal. Tapi, lanjut Dince, mestinya mahalnya biaya pengolahan limbah tak dijadikan
alasan setiap perusahaan industri untuk tak mengolah limbah. “Itu sudah menjadi risiko
mereka. Rata-rata setiap perusahaan industri itu hanya mengalokasikan sekitar Rp1.000 Rp2.000 per meter kubik per hari. Padahal idealnya, biaya pengolahan limbah itu mencapai
Rp7.000 - Rp10.000 per meter kubik per hari. Paling inti adalah dampak kesehatan. Sebab,
tak sedikit masyarakat yang mengalami diare maupun gatal-gatal karena terpaksa harus
mengonsumsi air yang tercemar.” Masyarakat di daerah Kabupaten Bandung, Kota Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Purwakarta, serta Kota dan Kabupaten Bekasi yang merasakan hal itu,” paparnya.
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Dince menambahkan, salah satu penanganan pencemaran di DAS Citarum adalah program
Citarum Bestari.”Penanganan DAS Citarum dibagi beberapa segmen. Selain segmen 0-20
kilometer, tahun ini kita melaksanakan penanganan pada segmen 20-40 kilometer.
Tahuntahun selanjutnya akan ditangani hingga ke bagian hilir,” terangnya. Selain BPLHD,
Lanjut Dince, penanganan DAS Citarum juga melibatkan dinas permukiman dan perumahan
maupun dinas peternakan dan perikanan. “Kami juga punya program ecovillage sebagai
bentuk pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam beberapa kelompok. Dince
menegaskan, dirinya terus memantau industri-industri yang ada saat ini. Jika diketahui ada
pelanggaran, lembaganya lakukan pembinaan. “Tapi jika setelah dibina masih tetap lakukan
pelanggaran, akan ada penanganan secara hukum,” tegasnya. Sementara itu,Kepala BLH
Kota Sukabumi Adil Budiman mengaku kondisi air sungai yang mengalir di Kota Sukabumi
relatif masih aman. Dimana tingkat pencemarannya masih berada di bawah ambang batas.
“Pencemarannya masih di bawah ambang batas mutu. Penyebab pencemaran sendiri lebih
disebabkan limbah domestik yang berasal dari rumah tangga”.

Gambar 14 Sungai sebagai tempat Mandi
Cuci Kakus (MCK)

Gambar 15 Sungai sebagai Tempat Mandi Cuci
Kakus (MCK)

Gambar 16 WC ber septik tank terbengkalai

Gambar 17

Helikopter dan Cuci Piring dalam
Tempat yang Sama
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5.2 PENANGANAN SUNGAI CITARUM RENCANA PENANGANAN TERPADU
WILAYAH SUNGAI CITARUM 2010 – 2025
Sumber daya air Wilayah Sungai (WS) Citarum selain memberikan manfaat besar juga
mengandung potensi bencana bagi masyarakat di sepanjang Sungai Citarum tersebut.
Berbagai bencana terjadi dengan kecenderungan semakin meningkat, baikoleh faktor alam
maupun tekanan penduduk dengan segala aktivitasnya. Alih fungsi lahan resapan air menjadi
lahan permukiman terjadi begitu cepat, sehingga Sungai Citarum bermasalah tidak hanya dari
sisi kualitas air, namun juga dari kuantitas air. Memburuknya kualitas air Sungai Citarum
diakibatkan oleh air limbah industri yang tidak diolah dengan semestinya serta perilaku
masyarakat yang masih membuang sampah, limbah rumah tangga, pertanian dan peternakan
langsung ke sungai. Mengingat kompleksnya permasalahan di Wilayah Sungai Citarum,
maka diperlukan suatu kebijakan yang bersifat komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah
administrasi dan pemerintahan, dengan peran aktif masyarakat.
Wilayah Sungai Citarum
Wilayah Sungai (WS) Citarum merupakan WS terbesar dan terpanjang di Provinsi
Jawa Barat, secara geografis berada 106°51’36” - 107°°51’ BT dan 7°19’ - 6°24’ LS, dengan
jumlah penduduk sebesar 15.303.758 jiwa (Data BPS 2009). Wilayah sungai ini meliputi 5
DAS yaitu DAS Citarum, DAS Cipunegara, DAS Cilamaya, DAS Cilalanang dan DAS
Ciasem yang melalui 9 Kabupaten dan 3 Kota meliputi Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,
sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur,sebagian Kabupaten Bekasi,
sebagian Kabupaten Indramayu, serta Kota Bandung, kota bekasi dan kota cimahi. Sungai
Citarum merupakan sungai lintas Kabupaten/Kota. Sungai Citarum berawaldari mata air yang
terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang mengalir kebagian tengah Provinsi
Jawa Barat dari selatan ke arah utara sepanjang 269 km hingga akhirnya bermuara di Laut
Jawa di daerah Muara Gembong dengan melewati Kabupaten Bandung/Bandung Barat,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang/Bekasi.Sungai Citarum
mengairi ratusan ribu hektar sawah khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat
melalui jaringan irigasi Jatiluhur, sumber air bagi penduduk kota besar seperti Bandung dan
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Jakarta, serta sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk Pulau Jawa dan Bali,
menjadikan Citarum sebagai salah satu sungai terpenting diIndonesia terutama di Provinsi
Jawa Barat. Selain itu Sungai Citarum juga mengairi 3 (tiga) waduk, yaitu Waduk Saguling
(982 juta mᴈ), Waduk Cirata (2.165 juta mᴈ) dan Waduk Djuanda (3.000 juta mᴈ) dengan
menghasilkan daya listrik 1.400 MW untuk skala nasional, wilayah Sungai Citarum
merupakan

bagian

dari

wilayah sungaiCidanau-Ciujung-Cidurian-Ciliwung-Cisadane-

Citarum, yang mana WS 6 Ci’s merupakan wilayah sungai lintas provinsi BantenDKI Jakarta-Jawa Barat.
Mengingat keberadaan sungai Citarum yang sangat penting sebagai penyedia air baku
ibu kota, mempunyai dampak ekonomi serta sosial secara regional, menjadikannya sebagai
wilayah sungai strategis nasional sehingga kewenanganannya berada diPemerintah Pusat.
Total potensi air di wilayah sungai Citarum adalah sebesar 13 milyar mᴈ/tahun.Potensi air
yang sudah dimanfaatkan sebanyak 7.5 milyar mᴈ/tahun (57.9%) dan yang belum
dimanfaatkan 5.45 milyar mᴈ/tahun (42.1%). Namun kini, Sungai Citarum terancam bahaya.
Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi telah mengancam kelestarian
Sungai Citarum. Penebangan hutan di hulu wilayah sungai telah menghancurkan ekosistem
yang mengakibatkan erosi tanah serta terjadi pendangkalan sungai dan banjir. Masyarakat
kota, warga desa dan kalangan industri dengan segala aktivitasnya, telah memperlakukan
Sungai Citarum sebagai tempat sampah dan pembuangan limbah. Saat ini Sungai Citarum
dikenal sebagai salah satu sungai terkotor di dunia.
Permasalahan di WS Citarum
Permasalahan yang terjadi di wilayah sungai Citarum pada dasarnya diakibatkan oleh
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang berakibat pada meningkatnya eksploitasi
ruang dan sumber daya air. Penduduk di Cekungan Bandung tumbuh pada kisaran 3%
pertahun, sebagai pengaruh migrasi ke daerah dengan pertumbuhan yang cepat.
Tingginya tekanan kependudukan ini menyebabkan terjadinya peningkatan lahan kritis akibat
perubahan tata guna lahan sehingga Citarum termasuk DAS utama di Jawa Barat yang
memiliki luasan lahan kritis yang tinggi. WS Citarum telah rusak akibat penggundulan lahan
serta pencemaran industri dan rumah tangga yang berdampak terhadap terjadinya bencana
banjir, kekeringan, dan menurunnya kualitas air di sepanjang sungai Citarum.
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Untuk memudahkan identifikasi terhadap semua permasalahan yang ada di WSCitarum
tersebut, maka WS Citarum dibagi menjadi 3 zona wilayah yaitu:
• Zona Citarum Hulu : Hulu sungai di Gunung Wayang – Ujung Saguling
• Zona Citarum Tengah : Saguling – Cirata – Jatiluhur
• Zona Citarum Hilir : Citarum Hilir – Muara Citarum
Permasalahan di Zona Citarum Hulu
Permasalahan di daerah Citarum Hulu disebabkan oleh berkurangnya fungsi kawasan
lindung (hutan dan non hutan), berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik,
dan budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan
banyaknya lahan kritis, kadar erosi yang semakin tinggi yang mengakibatkan sedimentasi di
palung sungai, waduk, bahkan masuk ke jaringan prasarana air. Sungai tercemar limbah
permukiman, industri dan pertanian karena perilakumasyarakat, baik industri ataupun rumah
tangga yang menjadikan sungai sebagai tempatpembuangan air limbah dikarenakan
pengelolaan limbah belum tertata dengan baiksehingga sungai Citarum dominan akan
genangan banjir, sampah, dan limbah industri dandomestik.
Permasalahan utama lainnya di bagian hulu WS Citarum meliputi degradasi fungsi
konservasi sumber daya air seperti luas lahan kritis mencapai 26.022,47 ha, yang
mengakibatkan run off aliran permukaan sebesar 3.632,50 juta m3 /tahun serta sedimentasi
sebesar 7.898,59 ton/ha. Permasalahan lainnya adalah tingkat pengambilan air tanah yang
diluar kendali dimana sebagian besar pengambilan air tanah tidak terregistrasi. Diperkirakan
pengambilan air tanah mencapai tigakali lipat dari jumlah yang dilaporkan oleh pemerintah.
Diperkirakan 90% penduduk dan 98% industri diCekungan Bandung menggantungkan
kebutuhan air sehari - hari pada air tanah.Pengambilan air tanah yang berlebih dan tidak
terkendali dapat mengakibatkan penurunanmuka tanah dan kerusakan struktur pada bangunan
gedung serta memperbesar potensidaerah rawan banjir. Semua permasalahan di Citarum Hulu
tersebut berakibat hampir setiap tahun luapan Sungai Citarum menyebabkan banjir. Banjirbanjir besar di Bandung dan sekitarnya tercatat pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1984,
1986, 1998, 2005, 2010 dan akan tetap terjadi pada tahun berikutnya bila tidak segera
dilakukan penanganan.
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Permasalahan di Zona Citarum Tengah
Tingginya pertumbuhan penduduk di Cekungan Bandung berdampak terhadap
bertambahnya pembuangan limbah domestik tanpa pengolahan, pembuangan sampah dan
limbah industri yang menambah beban pencemaran ke Sungai Citarum. Berdasarkan
kebersihan Kota Bandung rata-rata produksi sampah sebesar 6.500 mᴈ per hari, dimana1500
mᴈ diantaranya tidak dikumpulkan dan dibuang secara benar. Dengan demikian sampah yang
tidak terkumpul dengan benar akan masuk ke sistem drainase dan sungai sebesar 500.000 mᴈ
pertahun. Berdasarkan kantor pengelola Waduk Saguling diperkirakan jumlah sampah yang
masuk ke Waduk Saguling adalah sebesar 250.000 mᴈ per tahun. Kualitas air yang masuk ke
Waduk Saguling memiliki rata-rata kandungan BOD lebihdari 300 mg/liter. Pada tahun 2004
dilaporkan konsentrasi BOD sebanyak 55 mg/liter danmeningkat menjadi 130 mg/liter pada
musim kemarau.
Pencemaran waduk akibat sampah rumah tangga, sampah padat, dan industri, serta
adanya penambangan pasir menyebabkan terjadinya pendangkalan waduk akibat adanya
sedimentasi. Selain itu, maraknya usaha keramba jaring apung memperburuk pencemaran air
diWaduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur yang disebabkan oleh pemberian makanan ikan
jaringapung yang tidak tepat dan berlebihan sehingga menambah beban limbah yang
menumpukdi dasar waduk serta membahayakan kelangsungan instalasi PLTA akibat korosif.
Permasalahan lainnya di zona Citarum Tengah adalah belum optimalnya sistemoperasi
waduk cascade antara Saguling-Cirata-Jatiluhur, dimana diperlukan sistem operasi apabila



terjadi kondisi ekstrim.
Permasalahan di Zona Citarum Hilir
Permasalahan di Citarum Hilir dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan dari lahan
pertanian menjadi permukiman akibat berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang
baik. Terjadinya degradasi prasarana pengendali banjir,menurunnya fungsi prasarana jaringan
irigasi, kurangnya prasarana pengendali banjir di muara, dan terjadinya abrasi pantai di
muara. Semua hal tersebut menyebabkan daerah Citarum Hilir pun merupakan daerah rawan
banjir. Banjir terakhir yang terjadi di bagian hilir Sungai Citarum disebabkan oleh curah
hujan tinggi yang berlangsung terus menerus, Waduk Jatiluhur tidak mampu menampung
debit banjir sehingga limpas di pelimpah dengan tinggi maksimum 141 cm. Akibatnya aliran
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keluar dari waduk mengalir ke Sungai Citarum adalah sebesar 700 mᴈ/detik. Bersamaan
dengan meluapnya Sungai Cikao di Purwakarta mengakibatkan banjir Sungai Cibeet di
Karawang yang mengalir ke Sungai Citarum, sehingga alur Sungai Citarum di Karawang
tidak mampu lagi menampung debit banjir dari hulu, sehingga terjadi banjir di Telukjambe,
Karawang Kulon, Karawang Wetan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.
Kebijakan Penanganan WS Citarum
Solusi penanganan WS Citarum dilakukan melalui pendekatan struktural dan nonstruktural serta sosio-kultural simultan hulu-hilir dengan sinergi multi sector bersama
masyarakat secara terintegrasi dalam wadah koordinasi badan strategis pengelolaan WS
Citarum. Pendekatan non-struktural meliputi manajemen hulu DAS, penataan ruang,
pengendalian erosi dan alih fungsi lahan, perijinan pemanfaatan lahan, pemberdayaan
masyarakat kawasan hulu, manajemen daerah rawan banjir, sistem peringatan dini ancaman
dan evakuasi banjir, peningkatan kapasitas kelembagaan danpartisipasi masyarakat untuk
penanggulangan banjir, pengendalian penggunaan air tanah, pengelolaan dan perbaikan
kualitas air sungai.
Pendekatan struktural meliputi normalisasi sungai, tanggul penahan banjir, kolam
penampungan banjir, sistem polder dan sumur-sumur resapan, pembangunan waduk
danembung, penyediaan prasarana air baku, pengembangan sistim penyediaan air minum
danair kotor, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan pembangkitan tenaga listrik. Sejak
beberapa tahun lalu, sejumlah instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat
berpartisipasi dalam serangkaian dialog yang menghasilkan Citarum Roadmap yaitu suatu
rancangan strategis berisi hasil identifikasi program-program utama untuk meningkatkan
sistem pengelolaan sumber daya air terpadu dan memperbaiki kondisi disepanjang Wilayah
Sungai Citarum.
Citarum Roadmap disusun melalui pendekatan yang komprehensif, multi sektor dan
terpadu untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks seputar pengelolaan air dan
lahan di sepanjang aliran Citarum. Komponen program di dalam Citarum Roadmap untuk
mencapai suatu visi “Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama demi terciptanya sungai
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yang bersih, sehatdan produktif serta membawa manfaat yang berkesinambungan bagi
seluruh masyarakat diwilayah sungai Citarum”.
1. Kelembagaan dan Perencanaan
Integrated Water Resources Management (IWRM)
Komponen ini berhubungan dengan penguatan kelembagaan, termasuk kedalamnya
adalah peningkatan kapasitas lembaga, pengembangan kebijakan diantaranya kebijakan yang
mengatur penggunaan dan pembagian air, pengelolaan limbah, pengelolaan pengairan secara
partisipatif, dan lain sebagainya. Kegiatan yang termasuk dalam komponen ini meliputi:
I.

Restrukturisasi organisasi

II.

Pengembangan kapasitas organisasi

III.

Pengembangan kebijakan

IV.

Pelaksanaan kerangka pengaturan

V.

Perencanaan IWRM (termasuk perencanaan finansial)

VI.

Regulasi (termasuk lisensi penggunaan air dan pembuangan limbah cair)

VII.

Penetapan tarif air

VIII.

Partisipasi kelembagaan dalam manajemen irigasi

Tujuan yang akan dicapai dalam komponen ini adalah :
a. Mencapai kerangka kerja organisasi yang efektif, penetapan tanggung jawab dan
bentuk kerjasama yang jelas antar stakeholders dalam WS Citarum, meliputi aspek ”in
stream” maupun”off stream”
b. Mencapai mekanisme koordinasi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya
air WSCitarum
c. Mencapai kerangka

hukum

yang

komprehensif

dan

harmonis

untuk

pengelolaan sumberdaya air yang efektif dalam WS Citarum
d. Membangun mekanisme perencanaan sumber daya air yang transparan, efektif
danholistik dalam hubungannya dengan perencanaan tata ruang dan fiskal, dengan
mengoptimalkan aspirasi dan kebutuhan stakeholders
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e. Mencapai mekanisme pengaturan (lisensi) yang efektif secara operasional untuk
pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, serta pembuangan limbah cair
(termasuk tarif).
f. Lembaga pengelola sumber daya air memanfaatkan teknologi tepat guna dalam
mencapai pengelolaan sumber daya air yang berkesinambungan.
g. Pengambil keputusan, pakar teknis dan stakeholders kunci lainnya memiliki kapasitas
dan kemampuan yang efektif untuk melaksanakan tanggung jawab dalam
perencanaan dan pengelolaan sumber daya air WS Citarum.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Fokus utama komponen ini berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan
infrastruktur sumber daya air yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air,
sertameningkatkan penggunaan air secara efisien. Kegiatan yang termasuk dalam komponen
ini adalah :
a. Perencanaan proyek, termasuk“master planning” (perencanaan yang berfokus pada
pembangunan infrastruktur dan dibedakan dari pengembangan WS secara luas).
b. Pembangunan infrastruktur untuk penyimpanan dan distribusi air (waduk, saluran,
dan sistem perpipaan)
c. Operasi dan pemeliharaan infrastruktur
d. Mempromosikan penggunaan air secara efisien dan efektif (irigasi, hydropower,
airminum and sanitasi, aquaculture, rekreasi, dll.)
e. Pembuatan sumur penggunaan air bawah tanah.
Tujuan yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah :
a. Mencapai peningkatan sumber

air

atau sumber

baru

untuk

irigasi, industri,

hydropower, rumah tangga, aquaculture , rekreasi dan penggunaan lain yang
konsisten dengan ketersediaan dan kesinambungan air.
b. Seluruh masyarakat di WS Citarum memperoleh akses yang memadai terhadap
airminum dan sanitasi.
c. Seluruh bangunan air mampu beroperasi sesuai dengan kapasitas rencana.
d. Melaksanakan pengelolaan aset yang berkesinambungan untuk seluruh prasarana
air diWS Citarum.
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3. Penggunaan dan Pembagian Air
Komponen ini meliputi proses hak penggunaan air, perlindungan dan konservasi air,
serta alokasi air yang adil bagi penggunaan berbagai sektor seperti irigasi pertanian, domestik
dan industri, atau pembagian air secara geografis meliputi bagian hulu, hilir ataulintas
batas.Tujuan yang akan dicapai pada komponen ini adalah :
a. Menyusun

pengaturan

pemanfaatan

air

secara adil

antara pemakai

di hulu

dan hilir WSCitarum, serta pemakai lintas batas sumber daya air (penyediaan air
ke Jakarta)
b. Menetapkan secara jelas dan tegas hak penggunaan air bagi seluruh pemakai air.
c. Menyelesaikan berbagai konflik dalam penggunaan sumber daya air WS Citarum
secaracepat dan memuaskan semua pihak.
4. Perlindungan Lingkungan
Kegiatan yang berhubungan dengan konservasi hutan dan kawasan hulu DAS,
perlindungan dan konservasi sumber air (sungai, danau, rawa), serta pemulihan atau
perbaikan lingkungan yang rusak.Tujuan yang akan dicapai pada komponen ini adalah :
a. Merencanakan

penggunaan

lahan

yang

komprehensif

dengan

pertimbanganminimalisasi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan.
b. Melaksanakan

perlindungan

hutan

dengan

sasaran

tidak

terjadinya

lagi penguranganlahan hutan, dari kondisi saat ini.
c. Memprioritaskan peningkatan daerah tangkapan air melalui
penerapanpemanfaatan

lahan

serta

praktek

pertanian

penghijauan dan
secara

tepat yang

meminimumkan terjadinyaerosi.
d. Menjaga

dan

apabila

mungkin meningkatkan

keanekaragaman hayati

tanpa

degradasilebih lanjut.
e. Meminimalkan tingkat polusi rumah tangga, industri dan pertanian yang dibuang
kebadan sungai.
f. Menyediakan kecukupan air untuk keperluan pemeliharaan ekologi (misalnya:
penggelontoran), menjaga intrusi air laut, akumulasi sedimentasi dan polusi di sekitar
pantai, melakukan proteksi perikanan sungai dan pantai.
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5. Pengelolaan Bencana
Pengelolaan bencana meliputi pengelolaan bencana banjir atau banjir lumpur dan
kekeringan. Kegiatan ini meliputi perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali
banjir dan aliran lumpur seperti pembangunan tanggul, bendungan atau waduk,
pengembangan dan implementasi mitigasi bencana, manajemen Daerah Aliran Sungai
(DAS), dan sistem peringatan dan peramalan banjir, serta penyediaan informasi mengenai
resiko bencana/banjir ke masyarakat.Tujuan yang akan dicapai pada kegiatan yang termasuk
pada komponen ini adalah :
a. Menyusun rencana kesiapan menghadapi bencana banjir dan aliran lumpur yang
efektif.
b. Membangun prasarana yang tepat untuk meminimalkan dampak fisik dari kejadian
banjirdan aliran lumpur.
c. Melaksanakan rencana pengelolaan

kekeringan yang

efektif

apabila ketersediaan

airmusiman berada pada level di bawah rencana
6. Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dapat dikatakan merupakan pondasi dasar dan
jiwa dari seluruh komponen program. Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
i.

pendidikan, peningkatan kesadaran, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan
individu mengenai isu-isu pengelolaan air,

ii.

Diseminasi informasi kepada semua yang membutuhkan mengenai pengelolaan
sumber daya air,

iii.

Memfasilitasi kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
dan pengelolaan air dan

iv.

Pengembangan program-program kemandirian masyarakat penyediaan dan perbaikan
pasokan air, lingkungan, dan kualitas air.

Tujuan yang akan dicapai pada kegiatan yang termasuk pada komponen ini adalah :
a. Pencapaian kesadaran yang

tinggi

dari masyarakat

setempat

terhadap

permasalahankonservasi, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam (termasuk
hak dantanggung jawab mereka) di WS Citarum.
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b. Masyarakat setempat memperoleh kesempatan dan

ruang

untuk

berpartisipasi

secaranyata dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air WS Citarum.
c. Menciptakan kondisi

yang

baik

dalam

hal

kelembagaan,

keuangan dan

kapasitas)masyarakat setempat untuk terlibat dalam penyediaan air minum dan
layanan sanitasi,pengelolaan daerah tangkapan air (watershed ) dan pengelolaan
limbah.
7. Data, Informasi dan Dukungan Kebijakan
Data dan informasi yang akurat merupakan dasar dari seluruh aspek pengelolaan sumber
daya air. Kegiatannya meliputi pengumpulan, validasi, penyimpanan, pengelolaan dan
diseminasi data sumber daya air, sosial ekonomi, penggunaan lahan, populasi, dan datalain
yang relevan, serta penelitian-penelitian yang dapat mendukung stakeholder dalam
pengambilan kebijakan. Kegiatan yang termasuk dalam komponen ini bertujuan :
a. Tersedianya data base lengkap tentang tanah dan sumber daya air dan format akses
yang mudah bagi semua pihak, dalam rangka memfasilitasi kesinambungan
pengelolaan sumber daya air dalam WS Citarum.
b. Menerapkan metode partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dan verifikasi data
(bila memungkinkan).
c. Tersedianya pola pengelolaan efektif dengan cara “custodianship ” atas data set
mengenai air dan daerah tangkapan air yang berbeda.
d. Tersedianya pengelolaan data bersama yang efektif antar berbagai lembaga di dalam
WS Citarum dan dengan lembaga pusat.
e. Tersedianya pengembangan dan dioperasikannya model-model dan alat bantu
pengambilan keputusan (decission support tools) yang tepat dalam pengelolaan
sumber daya air.
f. Tersedianya program penelitian untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai
proses dan berbagai skenario terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
8. Program Manajemen
Program manajemen ini termasuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
yangefektif dalam pelaksanaan program-program sehingga sesuai dengan rencana dan
tepatwaktu. Aspek penting dalam program manajemen adalah mengembangkan mekanisme
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konsultasi efektif dan pertukaran informasi diantara stakeholder sehingga tercipta efektivitas
dan peningkatan kinerja.
Tujuan kegiatan yang akan dicapai dalam komponen ini adalah :
a. Tercapainya hubungan yang efektif antar stakeholder dan tim yang melaksanakan
sub-komponen proyek, sehingga manfaat akan sejalan dengan kebutuhan.
b. Tercapainya koordinasi yang efektif antar semua sub komponen program untuk
mempromosikan kerjasama dan pertukaran informasi, memperbaiki kinerja program
secara keseluruhan dan meminimalkan usaha yang sia-sia yang disebabkan oleh
tumpang tindihnya kegiatan.Tercapainya pemantauan dan pelaporan yang akurat dan
tepat waktu dari kinerja program dan investasi. Pemantauan dan evaluasi akan
dimasukan dalam pembentukan sistem pengelolaan kinerja Roadmap (Roadmap
Performance Monitoring System) dan sistem pengelolaan kinerja program investasi
(Investment Program Performance Management System). Pelaksanaan program ini
dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi antar parapemangku kepentingan, serta
mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas, rancangan hingga
pelaksanaan.

Rekomendasi Penanganan WS Citarum
Rekomendasi penanganan WS Citarum, meliputi aspek kelembagaan, sosial ekonomi dan
budaya, pengawasan dan pengendalian serta rehabilitasi dan pemulihan.
A. Rehabilitasi dan Pemulihan
1. Reboisasi

dan

rehabilitasi

lahan

kritis

bersama

pemangku

kepentingan

(multi stakeholders) dengan sistem insentif
2. Pembelian lahan untuk memperluas lahan konservasi (land banking ) dan
pengembangan hutan koloni (Contoh : membeli lahan rakyat dengan dana deviden
BUMN atau buat Citarum Conservation Fund)
3. Optimalisasi pemanfaatan HGU terlantar lebih kurang 12.000 Ha terletak di hulu
Sungai Citarum,
4. Pembangunan sumur resapan di Citarum Hulu
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5. Normalisasi Sungai Citarum hulu segmen Sapan - Nanjung dan 9 anak sungainya
6. Pembuatan 2 kanal banjir di Citarum Hulu (utara dan selatan)
7. Rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi penggunaan air rigasi
8. Penataan kawasan permukiman dan industri di sempadan sungai
9. Pembentukan kawasan – kawasan pertumbuhan baru
10. Program operasi dan perbaikan keamanan bendungan.

B. Pengawasan dan Pengendalian
1. Stop semua pembalakan di WS Citarum
2. Moratorium perizinan konversi lahan khususnya di daerah tampungan air
3. Larangan pertanian semusim di kelerengan lebih besar dari 30 persen
4. Penertiban pemanfaatan kawasan lindung,
5. Penertiban garis sempadan sungai
6. Pengendalian limbah domestik, industri, peternakan dan pertanian
7. Pengendalian penggunaan air tanah, pembuatan sumur resapan dalam
8. Operasionalisasi kerjasama TNI dalam pelestarian lingkungan
9. Pembentukan satuan polisi lingkungan.
C. Sosial Ekonomi dan Budaya
1. Alih mata pencaharian yang lebih kondusif bagi penduduk peladang di kawasan
konservasi
2. Relokasi kawasan permukiman melalui pembangunan rumah susun
3. Revitalisasi permukiman akrab banjir
4. Relokasi industri secara selektif dan bertahap
5. Menghidupkan kembali nilai - nilai positif kearifan local
6. Orientasi pembangunan ke arah pedesaan.
D. Kelembagaan
1. Pembuatan Rencana Induk Pengelolaan WS Citarum secara terintegrasi sebagai
rujukan semua pihak,
2. Penguatan kelompok dan kader masyarakat peduli lingkungan
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3. Pembentukan Badan Strategis Rehabilitasi WS Citarum yang menangani pengelolaan
WS secara terpadu.
4. Kaji ulang pengaturan, dan penyusunan pengaturan, kebijakan, pedoman dan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan WS secara terpadu. (seperti perizinan, tarif).
E. Pengembangan sarana prasarana sumber daya air dan prasarana lainnnya
1. Pengembangan prasarana sistim penyediaan air baku untuk air minum, industri,
2. Pembangunan waduk-waduk, polder/retensi,
3. Pengembangan prasarana sistim penyediaan air minum,
4. Pengembangan prasarana sistim pengelolaan limbah domestik dan limbah industri,
5. Pengembangan pembangkitan listrik tenaga air,
6. Pengembangan sistim perencanaan terpadu dan penyusunan program, sistim informasi
pengelolaan sumber daya air.
F. Data dan Informasi
1. Pengembangan Sistem Informasi untuk dukungan pengambilan keputusan untuk
pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai Citarum
2. Meningkatkan monitoring untuk kualitas air sungai dan wadukwaduk, meningkatkan jaringan monitoring air tanah
3. Meningkatkan pengelolaan dan diseminasi data air dan sumber daya alam,
benchmarking pengumpulan data sumber daya air dan pengelolanya.
4. Mengembangkan laporan dan tahunan status dan kondisi WS Citarum.
Rencana Penanganan Terpadu WS Citarum
Rencana penanganan Terpadu WS Citarum dibagi dalam tiga kelompok yang terdiri:
a. Rencana Program dan Kegiatan Terpadu Prioritas Tahun 2010 – 2015 yang perlu
disepakati dan diprogramkan pendanaannya oleh instansi terkait untuk penanganan
banjir dan peningkatan kualitas air.
b. Rencana Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum Tahun 2010 – 2015 yang
pendanaanya telah diprogramkan melalui ICWRMIP-P1, DOISP, Rehabilitation of
Upper Citarum, Urgent Flood Control and Management in Selected Cities (termasuk
Bandung), dan lain-lain;
c. Rencana Program dan Kegiatan Terpadu Tahun 2015 – 2025 (lanjutan).
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5.3

Potret Perilaku Masyarakat Hulu Sungai Citarum dalam Bersanitasi

Gambar 18 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung
Secara geografis Kecamatan Kertasari terletak pada 106° 29 ' - 106° 39' Bujur
Timur dan 6° 19' - 6° 6 ' Lintang Selatan, sedangkan berdasarkan topografinya sebagian
besar wilayah di Kecamatan Kertasari merupakan pegunungan atau daerah perbukitan
(Kawasan Bandung Selatan) dengan ketinggian diatas permukaan laut bervariasi dari
1.200 m sampai 1.800 m. Beberapa desa terletak ditepian hutan, tetapi ada juga desa
diluar kawasan hutan. Kecamatan Kertasari juga dialiri oleh Beberapa Sungai yaitu
Sungai Citarum dan ada situ cisanti , keberadaan sungai dan situ ini menguntungkan dari
sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu di Kecamatan Kertasari cukup banyak
pengembangan daerah pertanian, namun apabila curah hujan cukup tinggi di daerah- daerah
tertentu akan terjadi Tanah Longsor.Luas wilayah Kecamatan Kertasari tercatat seluas
155.52 Km atau 15.551,80 Ha. Luas Wilayah ini dibagi menjadi beberapa kategori
diantaranya luas lahan pertanian sawah, luas lahan pertanian bukan sawah dan luas
lahan non pertanian. Pada tahun 2015 curah hujan 1.500 mm/tahundengan rata-rat 4,12
mm/bulan curah hujan tertinggi tercatat terjadi di bulan Februari terendah pada bulan juli,
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sedangkan iklim suhu udara sangat sejuk berkisar antara 13°-23° celcius. Statistik
Geografi di Kecamatan Kertasari Uraian

Satuan

2015 Topografi Wilayah

Desa

8

Keberadaan Wilayah Ketinggian Meter 1.600 Luas km2 155.52 Jarak ke Ibukota Propinsi
Km 66 Jarak ke Ibukota Kabupaten kilometer 54 (Sumber : Profil Desa, 2015).
Kecamatan Kertasari

merupakan sebuah wilayah administratif , Pada tahun 2015

Terjadi Pemekaran desa yaitu Desa Resmi tinggal dari Desa Sukapura. Kecamatan
Kertasari memiliki 8 Desa, 493 RT dan 140 RW.
Batas wilayah Kecamatan Kertasari adalah :

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Garut

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pacet dan Pangalengan Kabupaten
Bandung

Gambar 19

Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung

Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung 2016
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Pada level pemerintahan desa/kelurahan satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil
adalah Rukun Tetangga (RT) yang dibawahi oleh Rukun Warga (RW). Sementara

itu

desa/kelurahan merupakan implementasi APBD di lepel bawah pemerintahan desa.
Penerimaan angaran,Pengeluaran anggaran rutin dan Pengeluaran anggaran pembangunan
di kecamatan Kertasari pada tahun 2015 Penerimaan anggaran terkecil Desa Santosa
Rp.1.096.224 - Penerimaan anggaran terbesar Desa Cihawuk Rp1.780.962
Penduduk di tahun 2015 Kecamatan Kertasari adalah 69.793 Jiwa, yang terdiri
atas 35.156 laki-laki

dan 34.637 perempuan, dengan sex ratio penduduk Kecamatan

Kertasari adalah sebesar 101,50 yang artinya jumlah penduduk laki-laki satu persen lebih
banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Dengan

luas

wilayah

Kecamatan Kertasari sekitar 155.52 kilometer persegi yang didiami oleh 69.793 jiwa, maka
rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kertasari adalah sebanyak 449 jiwa per
kilometer persegi, dimana Desa Resmitingal menjadi desa dengan tingkat kepadatan
penduduk paling tinggi dan Desa Neglawangi menjadi desa dengan tingkat kepadatan
penduduk paling rendah.

Gambar 20 Monografi Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari, 2015
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Gambar 21 Peneliti dan Aparatur Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari
Tabel Statistik Penduduk Kecamatan Kertasari Tahun 2015
2015

Uraian
Jumlah Penduduk

69.793

Jumlah Penduduk Laki-laki

35.156

Jumlah Penduduk Perempuan

34.637

Sex Rasio (L/P) (%)

101.50

449
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Kertasari, 2015
Dengan luas wilayah Kecamatan Kertasari sekitar 155.52 kilometer persegi yang
didiami oleh 69.793 jiwa, maka

rata-rata

tingkat

kepadatan

penduduk

Kecamatan

Kertasari adalah sebanyak 449 Jiwa per kilo meter persegi, dimana Desa Resmi tinngal
menjadi desa dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dan Desa Neglawangi
menjadi Desa dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah. Penduduk di desa
tarumajaya merupaka penduduk asli yang sudah lama tinggal dan menetap, berdasarkan turun
temurun, sedangkan untuk pendatang hanyalah sebagaian kecil saja itupun pendatang
berprofesi sebagai pedagang di pasar
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Penduduk Desa Tarumajaya berjumlah 4.602 kepala keluarga, mayoritas penduduk bekerja
sebagai buruh tani 2850 orang, sedangkan yang memiliki lahan pertanian 409 orang. menurut
data Monografi Kecamatan Kertasari 2015 (hasil Wawancara dengan Kades Bapak Ayi
Iskandar), pertanian sayur semusim merupakan keunggulan bagi mayoritas masyarakat
tarumajaya Perkebunan di Tarumajaya adalah perkebunan Teh, namun saat ini sedang di
kembangkan Perkopian dan Alpukat, namun pengembangannya dilahan milik dan lahan
perhutani. Kegiatan lainnya adalah peternak sapi baik sapi perah maupun sapi potong
berdasarkan data yang kami dapat darihasil wawan cara jumlah peternak sapi di Desa
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Tarumajaya berkurang draktis dari jumlah 58 ekor untuk sapi potong 2.788 ekor sapi perah
pada tahun 2015, sekarang tinggal 1500 ekor, hal ini disebabkan karena biaya oprasional
untuk makanan dan biaya pengurusan sapi lebih mahal dengan banding dari hasil penjualan
susu (wawancara dengan Pak Agus pegawai dari Drs.Asep yang merupakan pemilik
peternakan sapi). Situ Cisanti berlokasi di Gunung Wayang. Letaknya 1.800 meter di atas
permukaan laut (mdpl). Situ ini berada sekitar 60 kilometer (km) di selatan Kota Bandung,
tepatnya di kampung Pejaten, Situ Cisanti menjadi titik sentral kehidupan jutaan warga Jawa
Barat (Jabar). Keberadaannya sangat penting lantaran menjadi hulu Sungai Citarum yang
mengalir hingga mencapai hilirnya di Pantai Muara Bendera, Kecamatan Muara Gembong,
Kabupaten Bekasi. Sungai Citarum memiliki peran penting sebagai jalur perdagangan dan
peradaban manusia sejak awal Hindu-Budha hingga Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4.
Sekarang, setidaknya dari 45 juta penduduk Jabar sesuai sensus Badan Pusat Statistisk (BPS)
2012, sebanyak 15 juta warga menggantungkan hidupnya dari sungai ini.

Gambar 22

Situ Cisanti

Pencemaran air mulai terlihat 10 km dari Situ Cisanti, air sungai sudah mulai keruh.
Penggundulan hutan membuat sedimentasi tanah di pinggir sungai mengalami erosi akibat
derasnya aliran air.

tidak hanya pengundulan hutan

saja yang memepengaruhi mulai

tercemarnya air Sungai Citarum namun, limbah rumah tangga dan saluran pembuangan
limbah kotoran sapi pun turut andil dalam pencemaran air di daerah hulu Sungai Citarum.
Menurut Pa Agus salah satu pengelola peternakan sapi yang kami temui mengatakan
bahwa kotoran sapi terpaksa di alirkan ke kali citarum dikarena, permasalahannya tidak
adanya penampungan atau bak (safetytank) penampungan kotoran sapi, Sebagian

besar
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peternak masih membuang limbah kotoran sapi ke sungai. Dari para peternak, diketahui
bahwa satu ekor sapi setidaknya membuang kotoran sekitar 15 – 20 kilogram per harinya.
Jika dihitung secara sederhana saja, maka setidaknya di Desa Tarumajaya ini menghasilkan
sekitar 10 ton kotoran sapi setiap harinya. Kalau dulu ada beberapa pengusaha ternak sapi
mempunyai bak untuk menampung kotoran sapi, yang dapat dimanfaatkan untuk pembuat
biogas yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga terutama untuk kebutuhan
memasak, sedangkan ampas dari kotoran sapi dapat dijadikan pupuk untuk tanaman palawija
karena masyarakat di Desa Tarumajaya pada khususnya dan masyarakat kertasari pada
umumnya banyak yang mengandakan kehidupan dari sektor pertanian. Keberadaan biogas
yang ada di Desa Tarumajaya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat Desa
Tarumajaya, karena disamping faktor biaya yang cukup mahal untuk pembuatan tempat dan
alat pengolahan kotoran cukup mahal ditambah sebagaian masyarakat Desa Tarumajaya
belum terlalu mengerti atau tidak paham dalam pengoprasian biogas, pemeliharaannya
bagaimana terus kalau rusak mesti bagaimana hal ini inilah yang membuat biogas yang ada di
desa tarumajaya dihentikan, bukan hanya hal tersebut saja, namun faktor perijinan pun masih
sulit didapat dan mungkin inilah salah satu alasan kenapa peternak sapi membuang kotaran
sapinya ke Sungai Citarum.

Gambar 23 Kandang Sapi Komunal Desa Tarumajaya

Gambar 24 Air Selokan yang Hitam

Hal inilah yang dapat menimbulkan pencemaran air disepanjang kali Citarum, belum lagi di
tambah dengan banyaknya bermuncul pabrik pabrik yang ada di wilayah Ciparay, Majalaya
dan masih banyak pabrik yang masih memanfaatkan kali citarum sebagai tempat
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pembuangan limbah pabrik,walaupun jumlahnya tidak banyak, namun hal ini pula yang dapat
menimbulkan pencemaran air di kali citarum
Pada tahun 2015 melalui aparat desa dalam hal ini kepala Desa Tarumaja (Pak Ayi
Iskandar), mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan sapi yang ada dibantaran kali
Citarum untuk memindahkan kandang sapi jauh dari bantaran sungai citarum, hal ini
dilakukan untuk mengurangi pencemaran air di bantaran hulu citarum yang diakibatkan oleh
pembuangan kotoran sapi ke sungai. Namun pemindahan peternakan sapi yang ada
dibantaran sungai citarum ternyata tak semudah membalikan telapak tangan, karena menurut
kepala desa Tarumaja, bahwa sapi sapi yang ada di Desa Tarumajaya merupakan sapi milik
beberapa orang yang dikelola dalam satu lokasi

dengan cara pengelolaan bersama

(Pengelolaan Komunal), dan sudah barang tentu ini perlu dikomunikasi dengan beberapa
pemilik sapi agar dapat memahami tentang permasalah pemindahan kandang. Karena sapi
sapi yang ada desa merupakan gabungan dari bapak pemilik tentu ini membutuhkan waktu
dan biaya hal ini yang memperlambat proses pemindahan sapi sapi jauh di antaran sungai.
Pengelolaan sapi secara pengelolaan bersama (komunal) bertujuan agar tercipta kerapihan
dan kesehatan masyarakat.
Perilaku sehat dan tidak sehat dalam kultur Masyarakat Sunda adalah produk dari saling
keterkaitan keseimbangan di alam semesta ini yang harus berada dalam kondisi harmonis (makro dan
mikro kosmos). Setiap ketidakseimbangan yang terjadi di alam semesta ini yang dilakukan oleh
anggotanya akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Namun demikian meskipun Orang
Sunda sudah memiliki pegangan hidup dalam berperilaku sehat ternyata masih resisten terhadap
penerapan program pembangunan, khususnya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Hal ini
tercermin dari keseharian yang tidak sejalan dengan kultur yang diusungnya, tanpa bersalah tetap
bersanitasi mencemari sungai terlihat pada Masyarakat Hulu Sungai Citarum di Gunung Wayang
Kabupaten Bandung. Bahkan dampak negatif berupa banjir menjadi rutinitas tahunan di Kabupaten
Bandung menunjukkan ketidaksadaran masyarakat setempat bersanitasi sehat.

Gejala resistensi Masyarakat Hulu Sungai Citarum di Gunung Wayang tepatnya di
Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dalam menerapkan sanitasi
bersih dan sehat, menunjukkan satu resistensi sosial7 berupa tindakan membandel8 sebagai
7

Sebagaimana diperkenalkan Scott (2000) resistensi sebagai bentuk perlawanan sehari-hari
dalam bentuk tindakan-tindakan kecil, diam-diam dan tidak bernama / anonimitas; resistensi
sosial merupakan bentuk tindakan yang menggejala secara umum;
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wujud respon menolak secara diplomatis atau tanpa konfrontatif dari Masyarakat Hulu
Sungai Citarum terhadap perilaku bersanitasi lingkungan bersih dan sehat. Masyarakat yang
tinggal di sekitar mata air9 tersebut adalah komunitas petani10 yang sebagian besar
penggarap11 tinggal dan menggantungkan kebutuhan air untuk konsumsi sehari-hari dari Situ
Cisanti. Masyarakat setempat mayoritas berkultur Sunda dalam istilah setempat disebut
Urang Sunda dengan bahasa sehari-hari menggunakan Bahasa Sunda. Orang Sunda menurut
Garna (2008:99) termasuk kelompok Melayu Akhir dengan ciri Monggoloid dan beralam
pikiran Melayu, yang memandang penting diri dan orang lain, Tuhan sebagai penguasa
tunggal yang kelak diyakini semua makhlukNya akan kembali “mulih ka jati mulang ka
asal“. Orang Sunda sejak dahulu meyakini secara sadar betapa pentingnya air sebagai
sumber kehidupan, sedemikian upaya konservasi sumber air dari mata air atau dikenal
dengan cinyusu atau hulu cai lekat dalam kehidupan sehari-hari12. Curahan air dari cinyusu
biasanya tertampung dalam sebuah danau ~ situ yang selanjutnya dapat digunakan untuk
pemenuhan kebutuhan air minum, rumah tangga, kolam ikan maupun irigasi pengairan sawah
penduduk sekitarnya. Situ Cisanti seluas 10 hektar berada di Gunung Wayang menampung
air yang bersumber dari 7 (tujuh) mata air terkenal dengan nama : Pangsiraman, Cikolebere,
Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadana, Cihaniwung dan Cisanti.

8

9

10

11

12

Istilah Bahasa Sunda “keukeuh”~ “ngalawan ku punduk” mengandung pengertian sudah
diberitahu berkali-kali tetapi tetap saja kembali pada perilaku sehari-hari yang sudah menahun
(custom);
Sumber air berupa mata air dalam istilah Bahasa Sunda dikenal “hulu cai“ atau “cinyusu”;
Menurut Penggerak Masyarakat Peduli Sumber Daya Alam, Dede Jauhari dalam Wawa
(2011:6) Kertasari dihuni oleh 70.000 penduduk atau 12.000 kepala keluarga yang hampir
seluruhnya bekerja sebagai petani;
Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Tarumajaya Kecamatan Kertasari, Agus
Drajat masih dalam Wawa (2011:34) mayoritas warga adalah penggarap karena dari 12.000
kepala keluarga hanya 3.000 jiwa saja yang merupakan pemilik lahan di Kecamatan Kertasari;
Sebagaimana “Saur Sepuh Sunda” yang sarat memuat Teologi Lingkungan, antara lain
berupa ajakan orang tua kepada anak-anak penerusnya : gunung kaian, gawir awian, cinyusu
rumatan, pasir talunan, lebak caian, sampalan kebonan, walungan rawatan, legok balongan,
dataran sawahan, situ pulasaraeun, lembur uruseun, basisir jagaeun
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Gambar 27

Situ Cisanti, Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

Gambar 28

Sumber Air Situ Cisanti yang Berasal dari 7 (tujuh) Mata Air, yaitu : Pangsiraman,
Cikolebere, Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadana, Cihaniwung dan Cisanti
Sumber : Dokumen Pribadi, Januari 2017

Air dari sumber air ini tiada henti mengaliri Sungai Citarum sepanjang 269 kilometer mulai
dari titik nol kilometer hulu sungainya di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari di Gunung
Wayang hingga muara sungainya di Pantai Muara Merdeka Kecamatan Muara Gembong,
Kabupaten Bekasi (Wawa, 2011:16). Namun jika menyusuri Aliran Sungai Citarum mulai
dari Situ Cisanti hingga Muara Gembong, bahwa pencemaran sungai sudah berlangsung
sejak puluhan tahun bahkan dibiarkan begitu saja (Wawa, 2011:18) padahal sejak keluar dari
ketujuh mata air di hulu Sungai Citarum airnya tampak bersih, jernih dan bening13. Bahkan
sungguh ironis, hanya sekitar 700 meter keluar dari Situ Cisanti air Sungai Citarum sudah
dijadikan tempat pembuangan limbah kotoran sapi (Wawa, 2011:17). Disamping itu limbah
yang menempa air di Sungai Citarum adalah akibat alih fungsi lahan yang mengganggu

13

Menurut Pemantauan Kualitas Air Perum Jasa Tirta II, air baku dari Outlet Situ Cisanti sudah
mengandung H2S dan Chemical Oxygen Demand (COD) melebihi ambang baku mutu (BLHD,
2011:17)
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konservasi daerah penangkapan air menjadi daerah pertanian semusim, seperti sayuran14
setelah 20 km dari Kertasari di Kecamatan Majalaya di sentra industri tekstil limbah industri
dengan berbagai karakteristik, seperti : warna pekat, bau menyengat, temperatur dan
keasaman tinggi. Setelah 60 km dari hulu, tepatnya di Kecamatan Dayeuhkolot hingga
Soreang selain pencemaran industri ditambah sampah domestik yang dibuang dari
permukiman padat dan sampah kiriman dari Kota Bandung yang terbawa anak sungai turut
menjadi bagian dari percemaran di Sungai Citarum. Bahkan Sungai Citarum disamping
perannya yang strategis dihadapkan pada pencemaran yang kronis 15 dan banjir 16.
Peran penting Sungai Citarum sebagai sumber air minum bagi 25.000.000 Penduduk
Jawa Barat dan DKI Jakarta dan pemasok tenaga listrik bagi Pulau Jawa dan Bali yang
merupakan separuh Penduduk Indonesia. Sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat ini
sebelum mengalir ke Laut Jawa dipergunakan untuk Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) di
Waduk Saguling (kapasitas 700-1.400 Megawatt), Waduk Cirata (1.008 MW) dan Jatiluhur
(187 MW). Disamping itu, Sungai Citarum digunakan oleh pusat budidaya perikanan air
tawar melalui jaring apung di Saguling, Cirata dan Jatiluhur serta sumber air irigasi bagi
420.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Cianjur, Purwakarta dan lumbung padi nasional Kabupaten Karawang,
Subang dan Indramayu.
Sebagian besar Masyarakat Hulu Sungai Citarum di Gunung Wayang memiliki Ternak
Sapi, dimana setiap harinya kurang lebih dari 24 ton Kotoran Hewan (Kohe) Sapi dibuang
tanpa pengolahan sehingga sepanjang Sungai Citarum memiliki kandungan pencemaran
tertinggi yang berasal dari limbah organik rumah tangga dan peternakan (60%) serta limbah
berat (30%) (BPLHD Propinsi Jawa Barat, 2011).

Sebagian penduduk setempat telah

mengolah Kohe Sapi menjadi biogas, bahkan sudah dirasakan manfaatnya dalam memenuhi
kebutuhan bahan bakar gas untuk memasak tidak perlu membeli bahan bakar elpiji, namun
14

15

16

Menurut Penggerak Masyarakat Peduli Sumber Daya Alam, Dede Jauhari dalam Wawa
(2011:17) di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari hampir semua merupakan pertanian
pertanian sayur (wortel, kol, kentang dan daun bawang) menggunakan pestisida & pupuk kimia;
Greenpeace (2012), menyebutkan kondisi hulu hingga hilir menempatkan Sungai Citarum
sebagai sungai paling tercemar di dunia;
Luapan Sungai Citarum menyebabkan banjir, antara lain banjir besar di Bandung dan sekitarnya
tercatat pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1984, 1986, 1998, 2005, sejak tahun 2010, 2011,
tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi terjadi hampir di setiap tahun;
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ternyata sebagian besar penduduk belum memanfaatkan sepenuhnya karena tetap membuang
langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan, Septiktank komunal sudah ada, namun tetap
“helikopter” atau istilah lain pacilingan

17

tetap menjadi pilihan, pengolahan kohe menjadi

biogas pun sudah tersedia, namun tetap pada saat membersihkan sapi sebelum diperah, kohe
dan kandang dibersihkan dengan limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke sungai.
Ketersediaan Kandang Sapi Komunal belum dimanfaatkan oleh Masyarakat Hulu Sungai
Citarum di Gunung Wayang tepatnya di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari yang lebih
menyukai dan memilih kandang sapi tetap berada disamping tempat tinggalnya. Hal tersebut
memperlihatkan gejala resistensi Penduduk Cinyusu Sungai Citarum di Gunung Wayang
terhadap sanitasi lingkungan bersih dan sehat, antara lain diperlihatkan pada Gambar 29 s.d
Gambar 38.

Gambar 29 Helikopter di atas Sungai

Gambar 31 Helikopter tanpa Air

17

Gambar 30 Kohe Dibuang ke Sungai

Gambar 32 Kandang Sapi disamping Rumah

Istilah setempat terhadap jamban yang berada di atas aliran sungai, tinja tanpa pengolahan
langsung dibuang ke sungai;
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Membilas

Gambar 33 Sungai sebagai tempat Mandi
Cuci Kakus (MCK)

Gambar 34 Sungai sebagai Tempat Mandi
Cuci Kakus (MCK)

Gambar 35 WC ber septik tank yang
terbengkalai

Gambar 36 Pengolah Kohe menjadi Biogas
Terpakai
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Gambar 37 Helikopter dan Cuci Piring
dalam Tempat yang Sama

Gambar 38 Kandang Sapi Komunal
Dibiarkan Tidak Terpakai

Sanitasi merupakan salah satu isu penting, khususnya bagi negara berkembang
termasuk Indonesia.

Berdasarkan data BPS Nasional (2012) jumlah rumah tangga di

Indonesia yang telah memiliki sanitasi layak, baru mencapai 55,65 persen, sementara di
daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak tersebut baru
mencapai 72,54 persen. Sedangkan di pedesaan jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak
baru mencapai 38,97 persen. Jika disandingkan dengan target MDG bidang sanitasi tahun
2015, maka nilai tersebut masih berada dibawah target MDG. Untuk sektor sanitasi,
kesepakatan target MDG tahun 2015 menetapkan proporsi rumah tangga perkotaan dengan
akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, yaitu sebesar 76,82 persen sedangkan untuk di
perdesaan target proporsi rumah tangga yang ditetapkan sebesar 55,55 persen. Meninjau
perbandingan target MDG dengan kondisi capaian saat ini, tampak bahwa masih diperlukan
upaya yang besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kondisi sanitasi di Indonesia.
Persoalan buruknya sanitasi dan perilaku hidup sehat hampir dihadapi dunia18 juga
terjadi di semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung.
Kurangnya dukungan infrastruktur sanitasi yang memadai serta masih rendahnya kesadaran
masyarakat menerapkan pola hidup sehat menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas
dan kuantitas sanitasi, baik dalam hal air limbah, persampahan maupun

drainase

permukiman. Hingga Tahun 2012, kondisi sanitasi Kabupaten Bandung masih berada jauh di

18

Samuelson (2012), Reis & Mollinga (2012);
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bawah target MDG, bahkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (2013)
cakupan akses pelayanan Sistem Penyaluran Air Limbah (SPAL) di Kabupaten Bandung
pada Tahun 2012 baru mencapai 37,23 persen. Sedangkan dalam hal persampahan, wilayah
pelayanan kebersihan eksisting di Kabupaten Bandung pada tahun yang sama baru mencapai
13,21 persen. Begitupula dalam hal drainase permukiman, banjir tahunan yang kerap terjadi
di Kabupaten Bandung menunjukkan masih buruknya sistem drainase permukiman eksisting.
Hasil studi Environmental Health and Risk Assessment (EHRA) Tahun 2013 pun,
bahwa khususnya dalam sektor air limbah domestik, persentase Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) di Kabupaten Bandung masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 84,94
persen, sektor pelayanan persampahan baru mencakup 13,65 persen. Berdasarkan data dari
Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung Tahun
2013, bahwa 13.960 rumah tangga tidak memiliki jamban. Kebiasaan Buang Air Besar
(BAB) dilakukan warga yang tidak memiliki jamban pribadi dan jauh dari jamban umum
yang melakukan aktivitas tersebut di sungai, kebun, kolam dan sawah. Pemerintah
Kabupaten Bandung melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
khususnya menerapkan pada Masyarakat Daerah Aliran Sungai untuk merubah perilaku
higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki lingkungan
rumah, mengelola air bersih, kakus, menangani sampah dan menjaga kelestarian alam.
Sanitasi adalah bagian dari sistem pembuangan air limbah, yang khususnya
menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga, kantor, hotel, pertokoan, air buangan
dari WC, air cucian dan lain-lain. Selain berasal dari rumah tangga, air limbah juga dapat
berasal dari sisa proses : industri, pertanian, peternakan dan rumah sakit (sektor kesehatan)
(Notoatmojo, 2009:12). Sementara Program Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM)
adalah satu Program Nasional di bidang sanitasi yang bersifat lintas sektoral. Program ini
telah dicanangkan sejak Bulan Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI. STBM merupakan
pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi lingkungan melalui pemberdayaan
masyarakat. Strategi Nasional melalui STBM memiliki indikator outcome, yaitu menurunnya
kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan
sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikator output-nya sebagaimana tercantum dalam Sekilas
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada http://id.wikipedia.org/wiki/Sanitasi diunduh 10-092017, adalah sebagai berikut :
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1.
2.
3.
4.
5.

Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar
sehingga terwujud komunitas bebas dari buang air di sembarang tempat;
Setiap rumahtangga menerapkan pengelolaan air minum yang aman di rumah
tangga;
Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas tersedia
fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan);
Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar;
Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar;

Sehat dalam pemahaman kultur Masyarakat Sunda mengandung saling keterkaitan
keseimbangan di alam semesta (makro dan mikro kosmos) dalam komunitas kasepuhan
memiliki pola pikir “ngaji diri” (Adimihardja, 2008:86).

19

Masyarakat Sunda pun

membedakan "hirup" dan "hurip", "hirup" hanya berarti "hidup" atau "memiliki jiwa" atau
"tidak menjadi mati" dan menunjuk lebih ke aspek fisik. Sementara "hurip" memiliki arti
"hidup dalam kondisi sehat dan sejahtera" (Adimihardja, 2008:90). Oleh karenanya sebagian
Urang Sunda menyebut, "hurip waras" saat bersin berarti "menjadi sehat dan sejahtera" atau
"berkah bagimu". Masyarakat Sunda juga membedakan kata sehat dan cageur. Kata "sehat"
berarti "kesehatan fisik" sedangkan kata "cageur" berarti "psikis.
Sebagaimana diketahui, petani pedesaan hidup bersahaja menjadi kelas sosial yang
sangat gigih dan tak henti-hentinya melakukan gerakan perlawanan terhadap sistem
kekuasaan (Bahari, 2002). Beberapa studi yang pernah dilakukan oleh Scott (2000) dan
Popkin (1986) di pedesaan Asia mengenai gerakan petani di masa kolonial, menunjukkan 3
(tiga) faktor utama yang menimbulkan kemarahan kaum petani pedesaan, yaitu perubahan
struktur agraria, meningkatnya eksploitasi dan kemerosotan status sosial. Sebagai respon atas
permasalahan struktural tersebut, masing-masing komunitas petani mengembangkan strategi
yang berbeda. Namun ada pula strategi yang dapat diamati melalui gejala penolakan petani
terhadap ajakan pihak luar (antara lain, Program Pembangunan yang diusung Pemerintah)
dalam membenahi pola perilaku yang telah lama melekat dalam kehidupan sehari-hari, antara
lain bersanitasi dan berperilaku hidup sehat dan bersih. Walaupun penolakan yang dilakukan
tidak terlihat secara kasat mata dengan jelas, namun lebih ke daya tolak secara diam-diam
19

Di sekitar Gunung Halimun Jawa Barat terdapat keyakinan dan kepercayaan yang berfungsi untuk
mengontrol kehidupan sehari-hari, yaitu : keyakinan kehidupan di dunia ini akan langgeng apabila
memperhatikan keteraturan dan keseimbangan sehingga apabila terjadi terganggunya keteraturan
(fisik dan non fisik) dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri;
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atau dapat dikatakan sebagai resistensi atau berarti melawan, menentang, bentuk perlawanan.
James C. Scott memaknai perlawanan “sebagai usaha untuk menahan atau membalas
kekuatan atau efek dari...” (2000: 328). Dalam konteks ini perilaku tidak mengindahkan atau
dalam istilah Bahasa Sunda “keukeuh” atau “ngalawan ku punduk” merupakan perlawanan,
reaksi atas intervensi luar. Perlawanan di sini dapat dipahami bukan hanya sebagai sebuah
tindakan kolektif, melainkan juga tindakan yang banyak dilakukan berasal dari kelakuan
individu. Daya tolak terhadap ajakan bersanitasi dan berperilaku hidup bersih dan sehat
dalam usulan penelitian ini merujuk kerangka James C. Scott untuk melihat bagaimana
bentuk-bentuk resistensi terhadap bersanitasi sehat dan bersih, khususnya penerapan pada
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Program STBM) oleh Masyarakat Hulu Sungai
Citarum di Gunung Wayang Kabupaten Bandung.
Masyarakat ini mayoritas bermatapencaharian dari mengolah tanah pertanian dan
beternak sehingga dapat dikatakan sebagai komunitas petani. Disinyalir memiliki resistensi
terhadap ajakan pemerintah untuk bersanitasi dan berperilaku hidup sehat dan bersih,
tercermin atas tidak ditanggapinya ajakan untuk bersanitasi dan berperilaku sehat dan bersih
oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dari berbagai sektor kesehatan, perumahan, tata ruang
dan kebersihan, kehutanan, pertanian, peternakan maupun lingkungan hidup. Apa yang tidak
serta merta dengan mudah mengubah perilaku keseharian ke perilaku bersanitasi lingkungan
sehat dan bersih. Bahkan banyak ajakan, himbauan, bahkan stimulan yang telah diberikan
namun seakan berlalu begitu saja. Hal ini sejalan dengan satu peribahasa dalam Masyarakat
Sunda yang berbunyi : “adat mah kakurung ku iga” yang bermakna tidak mudah merubah
perilaku seseorang apalagi yang sudah menjadi kebiasaan, tata kelakuan bahkan membudaya
dalam kehidupan sehari-hari. Pola perilaku sanitasi sehat dan bersih yang sudah membudaya
itu, antara lain tercermin dari : air yang mengalir dari sumber air di hulu Sungai Citarum yang
berasal dari 7 (tujuh) mata air di Desa Tarumajaya Kecamatan Kerjasari Kabupaten Bandung
yang jernih namun dalam jarak ± 500 meter telah tercemari oleh perilaku masyarakat
setempat membuang kotoran tanpa pengolahan, mulai dari kotoran rumah tangga dan kotoran
ternak sapi bahkan buangan usaha rumah tangga langsung dibuang ke Sungai Citarum.
Intervensi program pembangunan, antara lain ketersediaan kandang sapi komunal dan
pengolahan kotoran hewan biogas maupun septik tank komunal seakan-akan tidak
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memberikan solusi terhadap pengurangan pencemaran di sepanjang Sungai Citarum yang
sudah mendapat julukan sungai paling tercemar di dunia ini.
Persoalan resistensi sosial Masyarakat Hulu Sungai Citarum di Gunung Wayang
Kabupaten Bandung terhadap ajakan bersanitasi bersih dan sehat dapat dilihat sebagai gejala
laten dan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi gejala manifes yang perlu diupayakan untuk
langkah strategis mengawal solusi penanganan terharap perubahan perilaku masyarakat atas
pencemaran lingkungan.
Gerakan petani tidak selalu dimanifestasikan sebagai kegiatan yang berbentuk
organisasi, formal yang konfrontatif namun lebih dalam bentuk “perlawanan sehari-hari”
meminjam istilah James C.Scott dalam “Everyday Forms of Resistance” adalah gerilya, lebih
merupakan tindakan kecil, sembunyi-sembunyi, tetapi memuat kekukuhan sikap yang tidak
berkenan merubah perilaku berdasarkan ajakan intervensi luar. Pemerintah sebagai pihak
yang berada di luar masyarakat tersebut dapat melihat gejala ini sebagai anominitas
perlawanan dalam bentuk diam-diam dan tidak bernama.

5.4

Akar Masalah Resistensi Masyarakat di Hulu Sungai Citarum
Permasalahan-permasalahan yang timbul di Hulu Sungai Citarum, jika dirunut ke

akarnya disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu: 1). Kemiskinan, 2). Rendahnya tingkat
pengetahuan / pendidikan penduduk. Dua hal tersebut menjadi faktor utama penyebab
timbulnya permasalahan-permasalahan di Hulu Sungai Citarum.

Hal ini sejalan dengan

pendapat yang dikemukakan oleh Baiquni (2002), bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang
kompleks sebagai dampak dari pembangunan yang tidak berkeadilan dan tidak berkelanjutan.
Kemiskinan merupakan masalah berat yang akan berimbas pada permasalahan-permasalahn
lain yang lebih parah, jika tidak segera diatasi. Kriminolog bahkan beranggapan kemiskinan
sebagai salah satu penyebab tingginya kriminalitas. Sosiolog melihat kemiskinan dapat
menjadi penyebab suburnya tingkah laku menyimpang dalam masyarakat. Pengamat politik
menganggap kemiskinan berpotensi penyebab keresahan sosial yang pada akhirnya
mengguncang kestabilan pemerintah (Gana dan Wardani, 1998 dalam Baiquni, 2002). Dan
seorang Geograf memandang kemiskinan sebagai hasil interaksi manusia dengan alam yang
dapat merusak sumberdaya alam dan mengganggu proses pembangunan berkelanjutan, masih
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diungkapkan Baiquni, 2002 dalam bukunya yang berjudul Pembangunan yang Tidak
Berkelanjutan.
Kemiskinan memacu perpindahan penduduk dari desa yang pergerakan ekonominya
lambat ke desa yang pergerakan ekonominya lebih cepat, dengan harapan mencari kehidupan
yang lebih baik. Desa Tarumajaya menjadi tujuan utama penduduk untuk bermukim. Alasan
pindah tentu sebagian besar ingin mencari kerja dan adanya peluang usaha yang dianggap
lebih besar dari pada di desa sebelumnya. Seperti itulah yang memicu terjadinya hadirnya
tingginya pendatang ke Desa Tarumajaya.
Cepatnya bertambah jumlah penduduk di Desa Tarumajaya tentu ada konsekuensi
tekanan jumlah penduduk secara otomatis meningkatkan kebutuhan akan ruang untuk
permukiman, seperti yang diungkapkan Gunawan, (2007), karena penduduk yang melakukan
perpindahan kebanyakan berasal dari golongan ekonomi lemah, maka sebagian besar dari
mereka tidak mampu membeli tanah dan membangun rumah di daerah yang semestinya.
Karena harga tanah dan biaya pembangunan rumah yang relatif tinggi sehingga biasanya
diawali dengan memilih untuk mendirikan permukiman di bantaran sungai secara illegal,
dengan alasan selain dekat dengan sumber air, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk
membeli tanah, kerena sepengetahuan mereka tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun.
Berawal dari situlah, permasalahan-permasalahan turunan muncul.
Pemerintah daerah yang sejak awal mengetahui ketidakberesan tersebut, tidak segera
bertindak dan membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut dalam jangka waktu lama.
Akibatnya kesalahan yang sama terjadi berulang-ulang, dan diikuti oleh penduduk lainnya,
hingga turun-temurun. Dan sampai saat ini, di sekitar bantaran Hulu Sungai Citarum
berkembang sebagai pemukiman yang padat penduduk dan memiliki kesan kumuh bersatu
dengan ternak sapi sedemikian memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang buruk.
Sistem pengelolaan lingkungan yang buruk dipicu oleh faktor kedua, yaitu tingkat
pengetahuan / pendidikan yang rendah. Faktor ini memperburuk permasalahan yang timbul.
Tingkat pengetahuan yang rendah menyebabkan kesadaran akan lingkungan yang bersih dan
sehat rendah. Pola kebiasaan tersebut tercermin dari sikap penduduk yang suka membuang
sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Selain itu mereka juga buang air
besar dan membuang kotoran ternak ke sungai. Ini menyebabkan sungai tercemar limbah
organik. Belum limbah cair domestik dari septictank maupun limbah detergen juga dialirkan
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ke sungai. Kejadian tersebut terjadi terus menerus selama bertahun-tahun dengan jumlah
yang semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di bantaran
khususnya di Hulu Sungai Citarum.
Penduduk yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah menganggap sungai
sebagai public good. Artinya, sungai dianggap sebagai milik umum sehingga seolah-olah
tidak ada tanggung jawab pribadi untuk menjaga kebersihannya. Selain itu rendahnya tingkat
pengetahuan menyebabkan buruknya sistem sanitasi. Meskipun beberapa warga yang sedikit
lebih maju telah mampu membangun septictank dan sumur pada setiap satuan rumah tangga,
namun dalam membangun mereka tidak memperhatikan aturan standart pembangunan
septictank. Seringkali jarak antara sumur dan septictank kurang dari 10 meter. Padahal aturan
standart pembangunan septictank harus berjarak lebih dari 10 meter. Hal ini dilakukan untuk
mencegah sumur terkontaminasi oleh E. Coli yang berasal dari septictank.
Selain alasan ketidaktahuan masyarakat akan aturan standart tersebut, jarak septictank
dan sumur yang berdekatan juga disebabkan karena keterbatasan lahan dan padatnya
permukiman penduduk. Antara satu rumah dan rumah yang lain saling berdempetan, dan
biasanya bangunan rumah didirikan pada luasan lahan yang relative sempit. Sehingga untuk
mengatur jarak antara septictank dengan sumur, baik dalam satu rumah tangga maupun antar
rumah tangga, agar berjarak minimal 10 meter agak sulit.
Permasalahan tersebut diperparah dengan kondisi sempadan sungai yang terdiri dari
teras 1, teras 2, teras 3 yang tersusun secara bertingkat. Letak teras 1 berada dibagian paling
atas sempadan sungai. Teras 2 terletak dibawah teras 1, dan teras 3 terletak dibagian paling
bawah, dan masuk ke badan sungai. Limbah yang berasal dari septictank teras 1 dan teras 2
akan mengalir ke bawah, dan mencemari sumur penduduk yang bermukim di teras 3.
Akibatnya air sumur di permukiman yang terletak di teras 3, akan mengalami pencemaran
coliform dalam jumlah paling tinggi, sebagai akumulasi limbah septictank yang berasal dari
permukiman-permukiman di atasnya. Hal ini tentunya sangat berbahaya dari segi kesehatan.
Selama ini Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung seolah-olah
salah strategi dalam mengatasi permasalahan permukiman di bantaran Hulu Sungai Citarum.
Sikap aparat yang dianggap kurang tegas sejak awal munculnya permasalahan ini, menjadi
sebab masalah ini kian berlarut-larut dan kian menjadi besar dari waktu ke waktu. Ketika
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sadar akan timbulnya permasalahan yang besar seputar permukiman seakan-akan semuanya
telah terlambat. Permukiman telah terlanjut berkembang sedemikian cepatnya. Hampir
disepanjang bantaran sungai telah penuh sesak oleh permukiman penduduk.
Melihat fenomena ini, pemerintah menghadapi permasalahan yang dilematis. Disatu
sisi, keberadaan permukiman di bantaran sungai tidak dibenarkan (ilegal) karena dapat
merusak ekosistem sungai dan mengambil alih lahan yang sebenarnya diperuntukkan untuk
Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu karena dibangun secara ilegal dan tanpa perencanaan
yang baik, timbul kesan kumuh pada permukiman tersebut, sehingga dapat mengganggu
pemandangan, menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem sungai.

Disisi lain,

menggusur permukiman penduduk yang terlanjur tumbuh dan mengakar ditempat tersebut
secara turun temurun, bukan sesuatu yang mudah. Karena ini akan bertentangan dengan sisi
kemanusiaan. Ribuan keluarga bermukim dibantaran tersebut. Ini berarti penggusuran akan
berdampak pada ratusan kehidupan manusia. Jika hal tersebut tetap dilakukan sangat
mungkin akan memancing keributan masal yang akan mengganggu stabilitas politik di Desa
Tarumajaya. Ditambah lagi akan timbulnya dampak-dampak turunan seperti meningkatnya
jumlah gelandangan, karena banyaknya penduduk yang tidak siap kehilangan tempat tinggal.
Apabila ada upaya relokasi tentu akan menimbulkan berbagai alasan yang sangat kompleks.
Antara lain rasa memiliki yang terlanjur tumbuh, karena telah menetap ditempat tersebut
selama berpuluh-puluh tahun, mereka telah merasa nyaman untuk tetap tinggal di tempat
tersebut, bagaimanapun kondisinya. Faktor inilah yang sangat sulit untuk di atasi.
Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah, bahwa akar permasalahan yang paling
mendasar bersumber dari masyarakat yang itu sendiri. Kemiskinan dan rendahnya tingkat
pendidikan menjadi akar masalah, yang berimbas pada rendahnya tingkat kesadaran untuk
menjaga lingkungan serta sikap keras kepala dan pemikiran penduduk yang konservatif
menjadikan permasalahan permukiman di Hulu Sungai Citarum sulit untuk diatasi.
Karena permasalahan bersumber dari masyarakat, maka cara yang paling efektif
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini adalah dengan melibatkan masyarakatmasyarakat itu sendiri ke dalam program pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan
yang timbul, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan tetap
menekankan pada prinsip TRIBINA, yaitu: Bina Manusia, Bina Ekonomi, dan Bina
Lingkungan.
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5.5.

Strategi Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Sehat di Hulu Sungai Citarum
Seperti yang telah sedikit disampaikan di atas, permasalahan yang muncul di

permukiman di Hulu Sungai Citarum berakar atau bersumber dari mayarakat sendiri. Oleh
karena itu penanganannya juga harus melibatkan masyarakat yang bersangkutan. Prinsip
pengelolaan yang diterapkan, harus tetap berdasarkan pada prinsip TRIBINA, yaitu: Bina
Manusia, Bina Ekonomi, dan Bina Lingkungan. Namun prinsip TRIBINA disini memiliki
pengertian yang berbeda dengan prinsip TRIBINA yang pernah diterapkan sebelumnya. Bina
Manusia dilakukan untuk mengatasi masalah sikap, moral, kesadaran, dan tingkat
pengetahuan penduduk yang rendah. Bina Ekonomi dilakukan untuk mengatasi permasalahan
terkait dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah melalui pranata
sosial ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Dan Bina Lingkungan dilakukan sebagai
upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan yang telah terlanjur terjadi, mencegah
timbulnya permasalahan-permasalahan lingkungan yang baru, dan menjaga lingkungan agar
tetap lestari. Diharapkan melalui penerapan prinsip tersebut, akar masalah yang berupa
kemiskinan dan rendahnya tingkat pengetahuan dapat teratasi. Dan dampak yang berupa
pencemaran dan kerusakan ekosistem sungai dapat diminimalkan dan ekosistem Sungai
Citarum secara keseluruhan dapat dipulihkan.
Upaya-upaya riil yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencegah
terjadinya pencemaran sungai, antara lain dengan Program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dibangunnya instalasi pengolahan air limbah di Desa
Tarumajaya. Selain upaya diatas, pengembangan potensi daerah bisa semakin tumbuh dengan
adanya konsep baru yang semuanya didasarkan atas ide yang muncul dari warga (bawah) dan
diusulkan ke forum (atas) yang akan diputuskan berdasarkan keputusan bersama dalam suatu
pertemuan atau rapat warga. Konsep ini menjadi elemen yang penting dalam mendukung
terselenggaranya praktek penyelenggaraan good governance.

Manfaat yang diperoleh

warga dari adanya proses pembenahan adalah mampu memberikan semangat dan motivasi
untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan sarana fisik yang ada. Konsep pemberdayaan
masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang
bertumpu pada masyarakat yang tidak membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada
berbagai program pemberian pemerintah tapi memandirikan masyarakat, memampukan, dan
membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara
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sinambung. Agar sistem pengelolaan lingkungan di Hulu Sungai Citarum dapat berjalan
sinergis, selain membangun masyarakatnya sendiri, peran pemerintah sebagai penantu
kebijakan tidak dapat dikesampingkan.
5.6

Rancangan Model Kebijakan Lingkungan yang Holistik bagi Upaya Normalisasi
Sungai Citarum
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya akar masalah bersumber pada masyarakat

setempat, maka pengelolaan yang paling efektif pun tentu harus melibatkan masyarakat.
Prinsip pengelolaan yang diterapkan, seyogyanya berdasarkan pada prinsip TRIBINA, yaitu:
Bina Manusia, Bina Ekonomi, dan Bina Lingkungan. Bina Manusia dilakukan melalui
pranata sosial yang hidup di masyarakat untuk mengatasi masalah sikap, moral, kesadaran
dan tingkat pengetahuan penduduk yang rendah. Bina Ekonomi dilakukan melalui pranata
ekonomi yang ada untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kemiskinan dan tingkat
kesejahteraan penduduk yang rendah sedemikian berdampak terhadap Bina Lingkungan yang
merupakan respon masyarakat yang mampu urun rembuk mengatasi masalah-masalah
lingkungan yang telah terlanjur terjadi, mencegah timbulnya permasalahan lingkungan yang
baru dan menjaga lingkungan agar tetap lestari. Selain itu sinergitas peran pemerintah tidak
dapat

dikesampingkan

yaitu,

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota, propinsi dan pemerintahan pusat.

mulai

dari

desa,

kecamatan,

Berdasarkan hal tersebut, rancangan

model kebijakan lingkungan yang holistik bagi upaya normalisasi Sungai Citarum dapat
digambarkan, sebagai berikut :
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TRIDAYA
Rumah Tangga & Sanitasi

AKTIVITAS SEHARI-HARI

EKONOMI

Bina Sosial
Bina Ekonomi
Bina Lingkungan

LINGKUNGAN

AKTIVITAS PRODUKTIF

Perilaku Eksisting

SOSIAL

Usaha Rumah Tangga, Pertanian,
Perkebunan

Pranata Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat

Lingkungan Fisik

ADVISORY
Penguatan
Pranata Sosial Ekonomi
dalam
Pengelolaan Air
& Sanitasi

MODEL KEBIJAKAN
LINGKUNGAN YANG
HOLISTIK
Bagi Upaya Normalisasi
Sungai Citarum

Stakeholders

(Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah –
Provinsi, Kabupaten/Kota, Pengusaha, NGO)

Gambar 39 Rancangan Model Kebijakan Lingkungan yang Holistik bagi Upaya Normalisasi
Sungai Citarum
Diawali dengan penguatan pranata sosial ekonomi yang hidup dalam masyarakat disamping
pengentasan kemiskinan peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan yang
bersih dan sehat pun dapat terwujud. Artinya, kehidupan di hulu sungai apabila sudah tertata
akan berdampak pada kondisi sepanjang daerah aliran sungai tersebut hingga hilir sungai.

BAB VI
RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Rencana tahapan berikutnya menganalisis hasil penelitian dan penyempurnakan
model penelitian, yaitu sebagai berikut :
1.

Mensimulasikan konsep berdasarkan hasil penelitian tahun pertama. Bagian ini
dibahas hasil temuan penelitian tentang Model Kebijakan Lingkungan yang Holistik
bagi Upaya Normalisasi Sungai Citarum akan disimulasikan dalam rangka
penyusunan Materi Advisory Keterlibatan Pranata Sosial dan Ekonomi dalam Upaya
Normalisasi khususnya di Hulu Sungai Citarum Gunung Wayang, kemudian
diujicobakan dengan menggunakan Materi Advisroy yang disusun sebagai upaya hasil
penelitian digeneralisasi dan diangkat ke dalam konsep materi advisory sebagai
konstruksi penerapan Model Kebijakan Lingkungan yang Holistik bagi Upaya
Normalisasi Sungai Citarum. Diharapkan penerapan konsep materi ini merangkum
sebagaimana hasil daripada penelitian tahun pertama ini.

2.

Mengujicoba materi advisory berdasarkan hasil simulasi konsep yang dilakukan,
dengan melakukan Pendampingan pada Pranata Sosial Ekonomi Masyarakat Hulu
Sungai Citarum Gunung Wayang.

3.

Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan model hasil penelitian, yaitu Model
Kebijakan Lingkungan yang Holistik bagi Upaya Normalisasi Sungai Citarum
melalui upaya monitoring dan evaluasi pada saat Pendampingan dilakukan. Dengan

demikian, penyempurnaan Model Kebijakan Lingkungan yang Holistik bagi Upaya
Normalisasi Sungai Citarum akan dapat disusun atau dibuat setelah menganalisis

hasil penelitian secara keseluruhan.
4.

Membuat poster hasil penelitian.

5.

Menyusun dan melengkapi materi buku pedoman advisory yang dituangkan dalam
Draft Buku Ajar : Administrasi Pembangunan

6.

Mengikuti kegiatan seminar hasil penelitian sebagai presenter, baik seminar
nasional maupun internasional.

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, sebagai berikut :
Hasil pemetaan perilaku dan pranata sosial ekonomi yang ada di Hulu

Sungai Citarum Gunung Wayang dalam pengelolaan air dan sanitasi
berproduksi bersih, secara umum masih terlihat belum terkelola secara
komunal, sedemikian air bersih yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
makan minum dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masih dialirkan langsung dari 7
(tujuh) mata air yang berada di Situ Cisanti masyarakat setempat secara
masing-masing dengan menggunakan slang air. Bagi angota masyarakat yang
tidak memiliki fasilitas untuk memiliki slang air, umumnya masih
menggunakan sungai sebagai tempat untuk MCK.

Pembuangan air kotor

rumah tangga masih dibuang langsung ke saluran air yang bermuara ke Hulu
Sungai Citarum, bahkan air kotor rumah tangga dari kegiatan produktif pun
dibuang langsung ke aliran yang akhirnya bermuara ke Hulu Sungai Citarum.
Safetytank komunal yang dibuatkan pun belum keseluruhan rumah penduduk
memilikinya, karena yang dibuatkan bahkan termasuk rumah tangga yang
dianggap keluarga berkecukupan, sementara rumah tangga yang sederhana
belum mendapat giliran untuk dibuatkan safetytank komunal (bergilir sesuai
dengan program pemerintah yang sampai ke Desa Tarumajaya Kecamatan
Kertasari, Kabupaten Bandung).

Demikian juga perilaku peternak yang

bertempat tinggal di sepanjang bantaran Hulu Sungai Citarum, seakan memiliki
fasilitas air yang berlimpah dan aliran bagaikan sebagai tempat sampah besar
yang secara bebas dapat digunakan.

Disamping itu perilaku petani secara

umum masih menerapkan penanaman holtikultura yang tanpa vegetasi
sedemikian sangat rawan banjir. Sebagaimana tersaji pada foto berikut ini.

Foto Kawasan Hulu Tanpa Vegetasi

Foto Budidaya Pertanian Tanpa Kaidah

Solusi penanganan WS Citarum dilakukan melalui pendekatan
struktural dan non-struktural

serta

sosio-kultural

simultan

hulu-hilir

dengan sinergi multi sektor bersama masyarakat secara terintegrasi dalam
wadah koordinasi badan strategis pengelolaan WS Citarum. Pendekatan
non-struktural meliputi manajemen hulu DAS, penataan ruang, pengendalian
erosi dan alih fungsi lahan, perijinan pemanfaatan lahan, pemberdayaan
masyarakat kawasan hulu, manajemen daerah rawan banjir, sistem peringatan
dini ancaman dan evakuasi banjir, peningkatan kapasitas kelembagaan dan
partisipasi

masyarakat

untuk

penanggulangan

banjir,

pengendalian

penggunaan air tanah, pengelolaan dan perbaikan kualitas air sungai.
Pendekatan struktural meliputi normalisasi sungai, tanggul penahan
banjir, kolam penampungan banjir, sistem polder dan sumur-sumur
resapan,pembangunan waduk dan embung, penyediaan prasarana air baku,
pengembangan sistim penyediaan air minum dan air kotor, rehabilitasi
jaringan irigasi, pengembangan pembangkitan tenaga listrik. Sejak beberapa
tahun lalu, sejumlah instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat
berpartisipasi dalam serangkaian dialog yang menghasilkan Citarum
Roadmap, yaitu suatu rancangan strategis berisi hasil identifikasi programprogram utama untuk meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air
terpadu dan memperbaiki kondisi di sepanjang Wilayah Sungai Citarum.

Citarum Roadmap disusun melalui pendekatan yang komprehensif, multi
sektor dan terpadu untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks
seputar pengelolaan air dan lahan di sepanjang aliran Citarum.
Komponen program di dalam Citarum Roadmap untuk mencapai
suatu visi “Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama demi terciptanya
sungai yang bersih, sehat dan produktif serta membawa manfaat yang
berkesinambungan bagi seluruh masyarakat di wilayah sungai Citarum”, yang
digambarkan sebagai suatu bangunan rumah, adalah, sebagai berikut :

Gambar
7.2.

Komponen Program-Program Citarum Roadmap

Saran
Penguatan pranata sosial ekonomi Masyarakat di Hulu Sungai Citarum

dalam Pengelolaan Air dan Sanitasi yang Berproduksi Bersih dalam upaya
normalisasi Daerah Aliran Sungai Citarum idealnya dilakukan ujicoba dan
pendampingan secara berkesinambungan.
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Tahun Anggaran 2017
Tahun Pertama

Tahun Kedua

Tanggal

Mengurus Perijinan Survey

Review Kebutuhan Survey
(inventarisasi sarana prasarana
survey : perijinan, menyusun
pedoman observasi, pedoman
wawancara, kuesioner)

Uraian
Pencairan Tahap I
Konsolidasi Tim Peneliti
(counterpart - studi literatur &
dokumentasi)

Lampiran 3 Logbook
No
10/02/2017

14/02/2017

13/02/2017

1

2

3

No

Jenis Pengeluaran

1 Belanja Bahan

2 Honor Output Kegiatan
3 Honor Output Kegiatan
4 Honor Output Kegiatan
5 Honor Output Kegiatan

Pembayaran

Konsumsi Kegiatan 4 x Rp 50.000,00

6 Belanja Bahan
7 Belanja Bahan
8 Belanja Bahan

1 Belanja Bahan

ATK
Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Penggantian Penyusunan Proposal : biaya
perjalanan survey awal on the spot ke Desa
Taruma Jaya, Kecamatan Kertasar i, belanja
peralatan penunjang dan belanja bahan habis
pakai (ATK, Fotokopi, Penggandaan)
Ketua Tim (6 bln x Rp 500.000,00)
Pajak 5%
Anggota Tim (5 bln x Rp 500.000,00)
Pajak 5%
Asisten (5 bln x Rp 250.000,00)
Pajak 5%
Asisten Tim (5 bln x Rp 250.000,00)
Pajak 5%
Konsumsi Kegiatan 4 x Rp 50.000,00
ATK (kertas, flashdisk, toner hp laserjet)
Buku Referensi & Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

2 Belanja Bahan
3 Belanja Bahan

Sewa Kendaraan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan

1 Belanja Perjalanan
2
3
4
5
6

Supir
Bensin
SPJ Ketua Peneliti
SPJ Anggota Peneliti
SPJ Asisten 2x Rp 100.000,00
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Penerimaan
Rp 38.500.000,00

Rp 27.165.000,00
29

Rp 26.665.000,00
30

Rp 25.565.000,00
33

Pengeluaran

Rp
Rp
Rp

Rp

300.000,00

100.000,00
200.000,00
500.000,00

200.000,00

Rp 1.500.000,00
Rp 3.000.000,00
Rp
150.000,00
Rp 2.500.000,00
Rp
125.000,00
Rp 1.250.000,00
Rp
62.500,00
Rp 1.250.000,00
Rp
62.500,00
Rp
200.000,00
Rp
750.000,00
Rp
485.000,00
Rp 11.335.000,00

Rp

Rp
100.000,00
Rp
50.000,00
Rp
250.000,00
Rp
200.000,00
Rp
200.000,00
Rp 1.100.000,00

Persentase
70%

29%

1%

3%

No
4

5

Tanggal
20-21/04/17

08/05/2017

Uraian
Mengikuti International Academic
Conference

Konsolidasi Tim Peneliti beserta Tim
Enumerator

6 13-15/05/2017 Survey Lapangan (Pengumpulan
Data Observasi)
di Desa Tarumajaya,
Kecamatan Kertasari

7 10-12/07/2017 Survey Lapangan (Penyelenggaraan
FGD)
Penduduk Desa Tarumajaya
Aparatur Desa & Kecamatan

Pembayaran
Proceeding Seminar Internasional

Konsumsi Kegiatan 7 x Rp 50.000,00

No
Jenis Pengeluaran
1 Publikasi

1 Belanja Bahan

ATK
Fotokopi
SPJ Enumerator 3 x Rp 150.000,00
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

2 Belanja Bahan
3 Belanja Bahan
4 Belanja Perjalanan

Sewa Kendaraan 3 hari

Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Bahan

Sewa Kendaraan 3 hari

Supir x 3 hari
Bensin
SPJ Ketua Peneliti 3 hr x Rp 250.000,00
SPJ Anggota Peneliti 3 hr x Rp 200.000,00
SPJ Asisten 2org x 3 hr x Rp 150.000,00
SPJ Enumerator 3 org x 3 hr x Rp 150.000,00
Konsumsi Kegiatan 8org x 3 hr x Rp. 150.000,00
Sewa rumah di Desa Taruma Jaya
Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

1 Belanja Perjalanan
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanjar Perjalanan
Belanja Bahan

1 Belanja Perjalanan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Supir x 3 hari
Bensin
SPJ Ketua Peneliti 1 hr x Rp 250.000,00
SPJ Anggota Peneliti 1 hr x Rp 200.000,00
SPJ Asisten 2org x 1 hr x Rp 150.000,00
SPJ Enumerator 3 org x 2 hr x Rp 150.000,00
Konsumsi Kegiatan 8org x 1 hr x Rp. 150.000,00
Konsumsi Kegiatan 3org x 2 hr x Rp. 150.000,00
Konsumsi Kegiatan 10 org x 1 hr x Rp. 50.000,00
Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Penerimaan

Rp 22.565.000,00
41

Rp 21.515.000,00
44

Rp 11.765.000,00
69

Rp 5.915.000,00
84

Rp

Rp

350.000,00

3.000.000,00

Pengeluaran
3.000.000,00

8%

Persentase

15%

25%

3%

Rp

900.000,00

Rp
150.000,00
Rp
100.000,00
Rp
450.000,00
Rp 1.050.000,00

Rp

900.000,00

Rp
300.000,00
Rp
150.000,00
Rp
750.000,00
Rp
600.000,00
Rp
900.000,00
Rp 1.350.000,00
Rp 3.600.000,00
Rp 1.000.000,00
Rp
200.000,00
Rp 9.750.000,00

Rp

Rp
300.000,00
Rp
150.000,00
Rp
250.000,00
Rp
200.000,00
Rp
300.000,00
Rp
900.000,00
Rp 1.200.000,00
Rp
900.000,00
Rp
500.000,00
Rp
250.000,00
Rp 5.850.000,00

No
8

9

10

11

12

Tanggal
20/07/2017

24/07/2017

03/08/2017

10/08/2017

24/08/2017

Uraian
Kompilasi Data Survey Lapangan
(Data Observasi & Penyenggaraan
FGD)

Survey Instansional
(BBWS Citarum, PSDA Prop Jabar)

Kompilasi Data Survey Lapangan
(Instansional : BBWS & PSDA
Propinsi Jawa Barat)

Pengolahan Hasil Kompilasi

Diskusi untuk Penyusunan Analisis
dan Pembahasan (Masih Menunggu
Data Instansional)

1
2
3
4

Konsumsi Kegiatan 4 x Rp 100.000,00

Konsumsi Enumerator 3org x Rp 100.000,00
Kendaraan Umum
SPJ Enumerator 3org x 1 hr x Rp 150.000,00
Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Rp 2.965.000,00
92

Rp 3.665.000,00
90

Rp 4.915.000,00
87

Penerimaan

1 Belanja Bahan

ATK
Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Rp 2.365.000,00
94

Pembayaran
Konsumsi Kegiatan 7 x Rp 100.000,00

2 Belanja Bahan
3 Belanja Bahan

Konsumsi Kegiatan 4 x Rp 100.000,00
ATK
Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

No
Jenis Pengeluaran
1 Belanja Bahan

1 Belanja Bahan
2 Belanja Bahan
3 Belanja Bahan

Konsumsi Kegiatan 4 x Rp 100.000,00

2 Belanja Bahan

1 Belanja Bahan

Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Perjalanan
Belanja Bahan

2 Belanja Bahan
3 Belanja Bahan

Rp 1.865.000,00
95

ATK
Fotokopi
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Rp

Pengeluaran
700.000,00

Persentase

400.000,00

2%

3%

Rp

100.000,00
200.000,00
700.000,00

2%

Rp
300.000,00
Rp 1.000.000,00

Rp
Rp
Rp

400.000,00
100.000,00
100.000,00
600.000,00

3%

Rp
Rp
Rp
Rp

400.000,00

Rp
300.000,00
Rp
200.000,00
Rp
450.000,00
Rp
300.000,00
Rp 1.250.000,00

Rp

50.000,00
50.000,00
500.000,00

1%

Rp
Rp
Rp

No
13

Tanggal
08/09/2017

14 Belum
Dilakukan

Uraian
Penyusunan Laporan Kemajuan &
Bahan untuk Monev Internal

Analisis dan Pembahasan

No
Jenis Pengeluaran
1 Belanja Bahan
2 Belanja Bahan
3 Belanja Bahan

1 Belanja Bahan
2 Belanja Bahan
3 Belanja Bahan

Pembayaran
Konsumsi Kegiatan 4 x Rp 100.000,00
ATK
Fotokopi & Penggandaan
Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Penerimaan

Rp 1.165.000,00
97

100

Rp

100.000,00
200.000,00
700.000,00

Pengeluaran
400.000,00

-

Rp
Rp
Rp

Rp

Persentase

2%

0%

Mengetahui
Lembaga Penelitian UNPAS
Ketua,

Jumlah
Jumlah Total
Prosentase Kemajuan

Tim Peneliti
Ketua,

Dr. Hj. Erni Rusyani, SE., MM.
NIP/NIDN 1962031991032001/0003026202

Bandung, 10 September 2017

Rd Ruyani, S.Sos., M.Si
NIPY/NIDN 15110312/ 0418057002

Lampiran 4 Dokumentasi

PEDOMAN
ADVISORY PENGUATAN PRANATA SOSIAL EKONOMI
DALAM UPAYA NORMALISASI SUNGAI CITARUM
DRAFT
Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan
perilaku penduduk yang terbiasa Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat,
khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan
higienis lainnya.
Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di
bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare
setiap tahunnya dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk
Domestik Bruto (studi World Bank, 2007).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi sampai saat ini
belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah
daerah perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan
penganggarannya secara terpadu dan berkesinambungan.
Sebagaimana hasil pemetaan perilaku masyarakat di Hulu Sungai Citarum memiliki
sistem pengelolaan lingkungan yang buruk dipicu oleh faktor kemiskinan dan
tingkat pengetahuan / pendidikan yang rendah. Faktor ini memperburuk
permasalahan yang timbul. Tingkat pengetahuan yang rendah menyebabkan
kesadaran akan lingkungan yang bersih dan sehat rendah. Pola kebiasaan tersebut
tercermin dari sikap penduduk yang suka membuang sampah sembarangan atau
membuang sampah ke sungai. Selain itu mereka juga buang air besar dan
membuang kotoran ternak ke sungai. Ini menyebabkan sungai tercemar limbah
organik. Belum limbah cair domestik dari septictank maupun limbah detergen juga
dialirkan ke sungai. Kejadian tersebut terjadi terus menerus selama bertahun-tahun
dengan jumlah yang semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk
yang tinggal khususnya di bantaran di Hulu Sungai Citarum.
Latar Belakang
Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higiene dan
sanitasi masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development
Program (ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku
buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka.
Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia tahun 2006, perilaku
masyarakat dalam mencuci tangan adalah:







setelah buang air besar 12%,
setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%,
sebelum makan 14%,
sebelum memberi makan bayi 7%, dan
sebelum menyiapkan makanan 6 %.

Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah
tangga menunjukan 99,20% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 47,50
% dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli. Kondisi tersebut
berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat
dari angka kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per seribu
penduduk pad a semua umur dan 16 provinsi mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB)
diare dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 2,52.
Kondisi seperti ini dapat dikendalikan melalui intervensi terpadu melalui
pendekatan sanitasi total. Hal ini dibuktikan melalui hasil studi WHO tahun 2007,
yaitu kejadian diare menurun 32% dengan meningkatkan akses masyarakat
terhadap sanitasi dasar, 45% dengan perilaku mencuci tangan pakai sabun, dan 39%
perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan
mengintegrasikan ketiga perilaku intervensi tersebut, kejadian diare menurun
sebesar 94%.
Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higiene dan sanitasi dengan
menetapkan Open Defecation Free dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
pada tahun 2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004 - 2009. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam
mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu
meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada
separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses.

Pengertian
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah
pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan
masyarakat dengan metode pemicuan.
Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial
berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
Open Defecation Free yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika
setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun
dan air bersih yang mengalir.
Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT
adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air
yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti
berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas:
 Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
 Mencuci tangan pakai sabun.
 Mengelola air minum dan makanan yang aman.
 Mengelola sampah dengan benar.
 Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata
rantai penularan penyakit.
Sanitasi dasar adalah hádala sarana sanitasi rumah tanggayang meliputi sarana
Luang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan
RT/Dusun/Kampung:
 Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong)
 Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat
 Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat
 Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya,setelah mencapai keberhasilan
sanitai total (ODF) di lingkungan tempat tinggalnya
 Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan STBM
 Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan
 Memperkenalkan opsi-opsi teknologi
 Mempunyai strategi pelaksanaan dan exit strategi yang jelas
Pemerintah Desa:
 Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader
desa, Para Guru, dsb untuk memfasilitasi gerakan masyarakat. Tim ini





mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan
menghubungkan dengan perangkat desa
Memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang
diperlukan
Mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan (O & M) yang sedang
berjalan dan tanggungjawab ke atas
Memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok
yang peka

Pemerintah Kecamatan:
 Berkoordinasi dengan berbagai lapisan Badan Pemerintah dan memberi
dukungan bagi kader pemicu STBM
 Mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta
memonitor kualitas bahan tersebut
 Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal
 Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap ter-update
secara berkala
Kabupaten Pemerintah:
 Mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi yang
baru
 Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat
kabupaten mengenai pendekatan yang baru
 Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM
 Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten
 Memberikan dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua
institusi di kabupaten.
Pemerintah Provinsi:
 Berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait tingkat Provinsi
dan mengembangkan program terpadu untuk semua kegiatan STBM
 Mengkoordinasikan semua sumber pembiayaan terkait dengan STBM
 Memonitor perkembangan strategi nasional STBM dan memberikan
bimbingan yang diperlukan kepada tim Kabupaten
 Mengintegerasikan kegiatan higiene dan sanitasi yang telah ada dalam
strategi STBM
 Mengorganisir pertukaran pengetahuan/pengalaman antar kabupaten

Pemerintah Pusat:
 Berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait tingkat Pusat
dan mengembangkan program terpadu untuk semua kegiatan STBM
 Mengkoordinasikan semua sumber pembiayaan terkait dengan STBM
 Memonitor perkembangan strategi nasional STBM dan memberikan
bimbingan yang diperlukan kepada tim Provinsi




Mengintegerasikan kegiatan higiene dan sanitasi yang telah ada dalam
strategi STBM
Mengorganisir pertukaran pengetahuan/pengalaman antar
kabupatendan/atau provinsi serta antar negara

Strategi
A. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif
1. Prinsip
Meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
meningkatkan perilaku higienis dan saniter.
2. Pokok Kegiatan
 Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya secara berjenjang
 Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah.
 Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
 Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.
B. Peningkatan Kebutuhan
1. Prinsip
Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk
mendukungterciptanya sanitasi total.
2. Pokok kegiatan
 Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaandan
pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan.
 Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi darikebiasaan
buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan
perilaku komunitas.
 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi,
materialdan biaya sarana sanitasi yang sehat.
 Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader)
untukmenfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat.
 Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat
untukmeningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.
C. Peningkatan Penyediaan
1. Prinsip
Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan
kebutuhanmasyarakat.

2. Pokok kegiatan
 Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan
saranasanitasi.
 Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi,lembaga
keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggiuntuk
pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.
D. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management)
1. Prinsip
Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.
2. Pokok kegiatan
 Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi.
 Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah,
nonpemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan
pemberlajaran sanitasi di Indonesia.
 Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum
pendidikan.
E. Pembiayaan
1. Prinsip
Meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.
2. Pokok kegiatan
 Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri
 Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong).
 Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal.
F. Pemantauan Dan Evaluasi
1. Prinsip
Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi
2. Pokok kegiatan
 Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat
 Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan
data.
 Mengoptimumkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatanlain
yang sejenis
 Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem
pemantauanberjenjang.

A. Rencana Kerja
Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi
sertapembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada
pemerintah daerah.
B. Indikator
Output :








Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi
dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air
di sembarang tempat (ODF).
Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan
makanan yang aman di rumah tangga.
Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas
(seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal)
tersedia fasilitas cuci tangan (air,sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua
orang mencuci tangan dengan benar.
Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
Setiap rumah tanga mengelola sampahnya dengan benar.

Outcome :
Meningkatkan modal sosial dalam rangka upaya holistik menormalisasi Sungai
Citarum berkaitan dengan penguatan antar pranata sosial ekonomi yang hidup
didalam masyarakat.
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FOREWORD

We would like to thank God, Allah SWT that gives us guide and blessing so that a Proceeding
of International Academic Conference in the theme of Green Political Dynamics (Ecology
Wisdom, Democracy, and Social Justice) might be already finished.
Problem of environment is very complex and intermestic as well as global. Almost all parts
of nation‐states are facing environmental problems which could not be coped with by
themselves, but might need other countries’ cooperation and joint commitment.
Papers in the proceeding might contribute to environmental policy and handling Indonesia’s
problems of environment. The proceeding was written as a follow up of the program of
International Academic Conference (IAC) held on 20‐21 April 2017. The IAC was attended by
researchers, lecturers, academicians, and practitioners as well as observers of environment.
All stakeholders’ active participation and attention might fully contribute to performance
synergy in coping with the problem of environment. All papers within the proceeding have
been checked and devised through peer review.
Contents of proceeding might be categorized into areas of study of (sub‐themes): public
policy in sustainable development and renewable energy; participation, communication and
green political leadership; agrarian reform, conflict resolution, and social justice; theory and
green political value system. Apart from the sub‐themes, there would possibly be the
themes beyond such sub‐themes.
We would like to thank anyone who has participated in the program of IAC and writing the
proceeding. We wish the papers might be useful for everyone and readers as well as for
enhancing environmental issues in Indonesia.

Bandung, April 2017
Editor in Chief
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HOLISTIC POLICY MODEL FOR NORMALIZATION EFFORTS THE
CITARUM RIVER
NR Ruyani, S. Sos., M.Si
Researchers are Lecturer Department of the State Administration of Social UNPAS,
this study is a Research Proposal Applied Products Year 2017 Year 2016 Funded
DRPM Ditjen Penguatan Litbang Kementristek Dikti

ABSTRACT
This research can be classified on the type of descriptive study using survey method,
which is seeking data from research sites related to the aspects to be studied. Aspects of the
role of social institutions, including the excavation of reference / guidelines in the
community: act to meet all the necessities of life; maintaining the integrity of disintegration;
and held a social control system. The process of strengthening social institutions are expected
through the implementation of an organized pattern of social relations in the community,
including: enculturation; socialization; instutionalisasi and internalization. Further aspects
of the strengthening of the economic system, the point is empowerment (empowerment).
Members of the public can actualize themselves in the management of the surrounding
environment and can meet their needs independently without dependence on others.
The final result of the strengthening of the economic system is the participation of
thecommunity created the overall sustainability of the lives of an environmentally friendly
manner. Strategic step taken is to give special attention to improving the economy, through
the expansion of community access to development resources to create opportunities to
participate in the development process to be able to cope with the conditions of
underdevelopment and strengthen the competitive position of its economy.
The research plan is divided into two (2) phases, namely social mapping to identify
the socio‐economic institutions that live in the local community. The second phase,
strengthening socio‐economic institutions in accordance with the conditions and
characteristics of the people both as subject and object of development is environmentally
friendly. The results are expected to provide input to economic strengthening of social
institutions more focused and in accordance with the conditions and characteristics of the
portrait of his people as one of the basic input in formulating a holistic model of
environmental policy for the Citarum River normalization efforts.
Keywords: Environmental Policy, Social Institution Strengthening Economic,
Citarum River Normalization
Introduction
In Sociological characteristics of the farmers manage the land for the
production of a commodity with relatively predictable output. By the nature of
Green Political Dynamic
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production thus allowing the permanent location of production resulting in a
relatively low mobility of businesses and an element of risk was not great.
The dynamics of social institutions that influence to their local wisdom. Local
knowledge is an adaptation strategies that do arise from within the community itself
in improving the social problems concerning people s lives. Local knowledge is
growing from the interaction between people and their environment. Understanding
social institutions principally not much different from what is referred to as a social
institution, organization, or public institutions. Because in each of these terms is the
element set each behavior.
Soekanto defining social institutions, as follows: The public institution is a set
of norms on all levels that range on a staple in people s lives . A concrete
manifestation of the social institutions that are Associaton. These needs will be able
to run well and smoothly in accordance with the rules that apply if there is a set. The
Institute will be present in every society regardless of whether these communities
have understated or modern cultural level because people have needs that, when
grouped collected menjada one community. Social institutions or social institution
has the function of a manifest that is a goal recognized institutions and by many seen
and as expected by the public will be met by the institution itself, as covered in the
context of AGIL discussed in the theory of structural‐functional which is the function
structure. AGIL is a function of activity directed towards the fulfillment of certain
needs or the needs of the system. This means that using this definition Parsons
believes that there are four (4) an important system structure concept; Adaption (A),
Goal Attainment (G), integration (I), and the latency (L) or maintenance pattern.
Adaption; a system must cope with external emergency situations. The system must
adapt to the environment and adjust the environment to their needs, Goal
Attainment (goal achievement); a system should be defined and the achievement of
the main objective, integration; a system should regulate third interrelationship
other important functions, latentcy (latency or pattern maintenance); a system must
equip, maintain and repair, both individual motivation and cultural patterns that
create and motivation.
Local knowledge
Local knowledge is a collection of knowledge and ways of thinking that are
rooted in the culture of a group of people, which is the result of observations over a
long period (Arafah, 2002). Meanwhile, according Adrianto, et al (2011) local
wisdom understood as a business man using his intellect (cognition) to act or behave
towards something, objects or events that occur in a given space. The notion
arranged etymology, where wisdom / wisdom understood seabgai person s ability to
use his mind in a sense act or behave as a result of an assessment of things, objects or
events that terjadi.Umumnya local wisdom embodied in its own unique way in the
cultural norms in ritual and tradition community. Aulia (2010) explains that the
shape of local wisdom in the community can be: values, norms, beliefs and specific
Green Political Dynamic
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rules. Various forms affects the function of local knowledge to be diverse as well.
Local knowledge to work for the conservation and preservation of natural resources,
human resource development, development of culture and science dansebagai
advice, beliefs, literature and abstinence. Meanwhile in maintaining local wisdom to
survive to note the challenges to be faced in the future, according to Saharuddin
(2009), the challenge of local knowledge is population growth, modern technology
and culture, big capital, poverty and inequality, the difficulties of society in meeting
the needs of principal often cause social problems in the utilization of natural
resources. Local wisdom seen from an anthropological perspective to understand the
existence of people upriver starts and results‐oriented dialectic relationship between
man, the environment and culture. Therefore, in various environments surrounding
human life, social unit formed through such a process will show the characteristics
of different cultures. Results orientation of the human dialectic relationship creating
a tradition which is influenced by the religious conditions of everyday life and the
role of social institutions based on community‐based local culture.
In addition to their empowerment program implemented by the government,
one of the means to provide protection to the upstream community is to equip them
with knowledge about the importance of living in groups. In fact society groups
lifestyle has long been known, but their activities have not been many that lead to
the removal of their social or economic. Recognizing this, the government is carrying
out various activities, namely community‐based management. Community‐based
management by the government has often done. But managing it, more than the
political dimension of social, economic and local culture due to the nature of top‐
down management. As an example of the formation of the LMD (BPD), LKMD,
Karang Taruna, Dasa Wisma, PosYandu and others. This is partly poorly functioning
institutions in carrying out their duties, and they are no more just a trimmer in the
name of village offices.
Role of the Economic Social Institution
In line with government programs Jokowi‐JK today, namely with stronger
demands for democratization and improvement of the role of society (stakeholders),
equity and fairness and attention to the potential and diversity of the region, the
process of protecting the headwaters should be prepared within the framework of
the approach integrative synergistic and harmonious, taking into consideration the
values and institutions that grow and thrive in the local community and in line with
the development of the potential sources of local and local wisdom. Through
traditional institutions are still living on the slopes of Mount Wayang is a social
group recitation, housewives and yasinan, still going well. Participation by
households to social groups is also very good. Almost all mothers engaged in
routine activities of these groups. Yasinan recitals and performed every week in
rotation from house to house. While “Arisan” carried out every two weeks. Social
strategy done by utilizing the social ties that exist in rural areas is either a local
Green Political Dynamic
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welfare agency, the relation of production to social networks based on kinship or
friendship. Through the role of social institutions considered able to preserve
traditions long since done. They run a traditional activity that is supported by the
activity to tighten the relationship and help among them. If one member of a
household has difficulty then he will be assisted through the role of social
institutions.
The dynamics of social institutions capable of providing a positive force in their
everyday lives. Social institutions in it being able to provide answers to the problems
above. Strengthening social groups through social institutions is an urgent need and
absolutely necessary so that they can improve their welfare. Social institutions have
an important role in preserving the traditions that have been formed long ago.
Hereditary tradition is able to glue the Citarum river upstream communities,
especially on the aspect of kinship and emotional bond. Community Development
Upper Citarum River through strengthening socio‐economic institutions is an effort
to empower planned conscious and earnest through joint efforts to improve the
diversity of the economic system of rural communities. Directions empowerment
will be tailored to the agreement that was formulated together. With a high
participation of the community institutions Upper Citarum River, is expected to
fostering a sense of community for all the activities carried out will be too high. The
successful implementation of a social institution Upper Citarum River is not solely
measured by economic value added, but should consider the role and function of the
values of the socio‐cultural whole.
Images Citarum Hulu Behavior in Bersanitasi Healthy & Clean
Healthy and unhealthy behavior in society Sundanese culture is the product of
the interconnectedness of balance in the universe to be in a state of harmony (macro
and micro cosmos). Every imbalance that occurs in the universe is done by its
members will affect human life itself. However, despite the Sundanese already have
a handle on life in healthy behavior are still resistant to the implementation of
development programs, particularly the Community Based Total Sanitation
Program. This is reflected in the everyday that is not in line with the culture that it
has, without guilt remains sanitation pollute rivers seen on Upper Citarum River in
Bandung regency. Even the negative impact of flooding become an annual routine in
Bandung showed healthy bersanitasi unconsciousness local community.
Symptoms resistance Society Upper Citarum River in Mount Wayang precisely
in the Village Tarumajaya the District Kertasari Bandung regency in implementing
sanitation is clean and healthy, showing a resistance22 to the social form of action
stubborn23 as a form of response to reject diplomatic or without confrontation of the
Society Upper Citarum River on sanitation behavior clean environment and healthy.
22

23

As introduced Scott (2000) resistance as a form of everyday resistance in the form of small acts, quietly and nameless /
anonymity; social resistance is a form of action that is implicated in general;
Sundanese term "keukeuh" ~ "ngalawan ku punduk" implies've been told many times, but kept returning to the everyday
behavior that is chronic (custom);
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People living around these springs24 is a community of farmers25, mostly tenants26
lived and depended water needs for daily consumption of Situ Cisanti. Berkultur
majority of local communities in terms of the local Sundanese called Sundanese
People and everyday use Sundanese. The Sundanese according Garna (2008: 99)
including a group of Malay End characterized beralam mind Monggoloid and Malays,
who considers it important to self or others, God as the sole ruler who later believed all
creatures will come back “mulih ka jati mulang ka asal“. Sundanese people long ago
believed it realize the importance of water as a source of life, such a water source
conservation of springs or known “cinyusu” or “hulu cai” closely in everyday life27.
Water flow from cinyusu usually accommodated in a lake ~ situ which can then be used
to meet the drinking water needs of households, fish ponds and irrigation irrigation
surrounding population. Situ Cisanti 10 hectares is located on Mount Wayang
accommodate water sourced from seven (7) springs known as: Pangsiraman,
Cikolebere, Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadana, Cihaniwung and Cisanti.

Figure 1 Situ Cisanti, Village Tarumajaya Kertasari District of Bandung Regency

Figure 2 Cisanti Situ Water Resources Originating from seven (7) Springs, namely:
Pangsiraman, Cikolebere, Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadana, Cihaniwung and Cisanti
Source : Personal Documents, January 2016
24
25

26

27

Water sources such as springs in Sundanese known term "hulu cai" or "cinyusu";
According to Community Care Activator Natural Resources, Dede Jauhari in Wawa (2011: 6) Kertasari inhabited by
70,000 people or 12,000 heads of household are almost entirely worked as a farmer;
According to the Chairman of the District Forest Village Community Tarumajaya Kertasari, Agus Drajat still in Wawa
(2011: 34) the majority of residents are tenants because of 12,000 heads of families only 3,000 people who are owners of
land in the District Kertasari;
As the "Saur Sepuh Sunda" laden load Theology of the Environment, which include calls to parents to children
successors: gunung kaian, gawir awian, cinyusu rumatan, pasir talunan, lebak caian, sampalan kebonan, walungan
rawatan, legok balongan, dataran sawahan, situ pulasaraeun, lembur uruseun, basisir jagaeun
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The water from these water sources flow through CRB endlessly along 269
kilometers starting from point zero kilometers upstream of the river in the village of
the District Tarumajaya Kertasari in Gunung Wayang up to the mouth of the river at
Merdeka Muara Beach Muara Gembong, Bekasi (Wawa, 2011: 16). However, if the
down flow of the Citarum River from Situ Cisanti to Muara Gembong, that the
pollution of the river has been going on since decades even unpunished (Wawa,
2011: 18), whereas since coming out of the seven springs in the upper Citarum River
water looks clean, clear and clear28. In fact, it s ironic, is only about 700 meters out of
Situ Cisanti Citarum River has been used as a waste disposal site manure (Wawa,
2011: 17). Besides, the waste that forges the water in the Citarum River is due to land
use changes and disrupt the conservation of the catchment area into an agricultural
area annuals, such as vegetables29 after 20 km of Kertasari in District Majalaya in the
center of the textile industry of industrial wastes with different characteristics, such
as: a solid color, pungent odor, temperature and high acidity. After 60 km upstream,
precisely in the District Dayeuhkolot to Soreang other than industrial pollution plus
domestic waste dumped from crowded areas and litter shipment of Bandung, which
is carried by tributaries become part of the pollution in the Citarum River. Even the
Citarum River strategic role in addition faced chronic pollution30 and flooding31.

Figure 3 Citarum River in Java

Figure 4 The Territory Citarum River

The Citarum River important role as a source of drinking water for 25 million
residents of West Java and Jakarta and the electricity supply for Java and Bali, which
is half the population of Indonesia. Largest and longest river in West Java before
flowing into the Java Sea is used for the Center for Water Power (hydropower) in
Saguling (capacity of 700‐1400 MW), Cirata (1,008 MW) and Jatiluhur (187 MW). In
addition, the Citarum River used by the center freshwater aquaculture through the
net in Saguling, Cirata and Jatiluhur as well as a source of irrigation water for
28

29

30

31

According to the Water Quality Monitoring Perum Jasa Tirta II, raw water from Situ Outlet Cisanti already contains
H2S and Chemical Oxygen Demand (COD) exceeded the quality standard (BLHD, 2011: 17)
According to Community Care Activator Natural Resources, Dede Jauhari in Wawa (2011: 17) in the village of the
District Tarumajaya Kertasari almost all the agricultural farms vegetables (carrots, cabbage, potatoes and leeks) the use
of pesticides and chemical fertilizers;
Greenpeace (2012), mentions the conditions upstream to downstream puts The Citarum River as the most polluted rivers
in the world;
Overflow of Citarum River caused flooding, including severe flooding in Bandung and surrounding areas was recorded
in 1931, 1945, 1977, 1982, 1984, 1986, 1998, 2005, since 2010, 2011, 2012 and 2013 to occur almost every year ;
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420,000 ha of farmland in Bandung, Bandung, West Bandung, Cianjur, Purwakarta
and national granary District Karawang, Subang and Indramayu. Most communities
upstream Citarum River in Mount Wayang has Cattle, where every day
approximately 24 tons Manure (Kohe) Cattle discharged without treatment so that
along The Citarum River contains the highest pollution emanating from household
organic waste and livestock (60% ) as well as the weight of waste (30%) (BPLHD
West Java, 2011). Most locals have arranged Kohe cows into biogas, even perceived
benefits to meet the needs of gas fuel for cooking does not have to buy fuel LPG, but
in fact most of the population have not fully utilize because still throw directly into
the river without any treatment, Septic communal already No, but remained
helikopter or other terms “pacilingan”32 remains an option, Kohe processing into
biogas is already available, but remain on while cleaning the cows before milking,
Kohe and cages cleaned waste produced directly discharged into the river
Availability Cage Cattle Society Communal untapped Upper Citarum River in
Mount Wayang Tarumajaya precisely in the Village District of Kertasari who prefer
and choose cowshed go to the side where he lived. It shows symptoms of Population
Cinyusu resistance The Citarum River in Mount Wayang towards a clean and
healthy environment sanitation, among others, are shown in Figure 5 s.d Figure 14.

Figure 5 Helikopter over the River

Figure 6 “Kohe” Dumped directly into
the river

Figure 7 Helikopter without water for
rinsing

Figure 8 Cattle cage beside House Live

32

Local terms of the latrine is above the flow of the river, the stool without processing directly discharged into the river;
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Figure 9 River as a place Shower Wash Figure 10 River as a place Shower Wash
Privy
Privy

Figure 11 WC ber abandoned cesspools

Figure 12 Kohe processing into biogas
Used

Figure 13 Helikopter and Washing Dishes Figure 14 Communal Cattle cage Left
in the Same Place
Unused
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Sanitation is one important issue, especially for developing countries, including
Indonesia. Based on data from the National BPS (2012) the number of households in
Indonesia, which has had access to proper sanitation, reached 55.65 percent, while in
urban areas, the percentage of households that have proper sanitation are only
reached 72.54 percent. Whereas in the countryside the number of households with
adequate sanitation reached 38.97 percent. When paired with the sanitation MDG
target of 2015, then the value is below the MDG target. For the sanitation sector, the
agreement establishes the MDG targets by 2015 the proportion of urban households
with sustainable access to adequate sanitation, which amounted to 76.82 percent
while in rural areas the proportion of households targets set at 55.55 percent.
Reviewing the MDG target comparison with the conditions of the current
achievements, it appears that it still takes a great effort to improve the quality and
quantity of sanitary conditions in Indonesia.
The problem of poor sanitation and hygiene practices almost facing the world33
occurred in all districts / cities throughout Indonesia, including Bandung District.
Lack of adequate sanitation infrastructure support and still low awareness of a
healthy lifestyle to be one of the causes of low quality and quantity of sanitation,
both in terms of waste water, waste and drainage settlements. Until the year 2012,
the sanitary conditions Bandung regency still far below the MDG targets, even based
on data from the District Health Office Bandung (2013) coverage service access
Wastewater Distribution System (SPAL) in Bandung in 2012 only reached 37.23
percent. While in terms of waste management, cleanliness of the existing service
areas in Bandung regency in the same year reached 13.21 per cent. Similarly in the
case of settlement drainage, annual flooding that often occurs in Bandung shows still
poor drainage system of the existing settlement. The study of Environmental Health
and Risk Assessment (EHRA) In 2013 too, that particularly in the domestic waste
water sector, the percentage of Bowel Gratuitous (Babs) in Bandung is still relatively
high, around 84.94 percent, a new solid waste services sector accounted for 13 , 65
percent. Based on data from the Department of Housing, Spatial Planning and
Hygiene (Dispertasih) Regency Bandung in 2013, that 13 960 households do not have
latrine. The habit of defecation (BAB) by residents who do not have private toilets
and away from public toilets that do these activities on the river, gardens, ponds and
rice fields. Bandung District Government through the Community‐Led Total
Sanitation Program (STBM) particularly apply to the Watershed Society to change
the behavior of hygiene and sanitation through community empowerment in
improving the home environment, managing water, latrines, garbage handling and
preservation of nature.
Sanitation is part of the sewerage system, which is particularly concerning
wastewater discharges from households, offices, hotels, shopping malls, the waste
water from toilets, washing water and others. In addition to coming from
households, waste water may also come from the rest of the process: industry,
33

Samuelson (2012), Reis & Mollinga (2012);
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agriculture, livestock and hospitals (health) (Notoatmojo, 2009: 12). While
community‐based Total Sanitation Program (STBM) is one of the National Program
in the field of cross‐sectoral sanitation. This program has been announced since the
month of August 2008 by the Minister of Health. STBM an approach to change the
behavior of hygiene and environmental sanitation through community
empowerment. National Strategy through STBM have outcome indicators, namely
the decline in water and other environmentally linked diseases related to sanitation
and behavior.
While his output indicators as contained in the Community‐Led Total Sanitation
overview on 10‐09‐2014 downloaded. http://id.wikipedia.org/wiki/Sanitasi, are as
follows:
1. Individuals and communities have access to basic sanitation facilities to
realize a free community of waste water in any place;
2. Each household implement safe management of drinking water in
households;
3. Every household and public service facilities within a community provided
hand‐washing facilities (water, soap, hand‐washing facilities);
4. Every household to manage their waste properly;
5. Every household to manage their garbage properly;
Healthy Communities Sundanese culture in understanding the
interconnections containing a balance in the universe (macro and micro cosmos) in
kasepuhan34 communities have the mindset ngaji diri (Adimihardja, 2008: 86).
Sundanese people also distinguish hirup and hurip , hirup simply means life or
own soul or do not be dead and refers more to the physical aspect. While hurip
means to live healthy and prosperous (Adimihardja, 2008: 90). Therefore most Urang
Sundanese call, hurip waras when sneezing means be healthy and prosperous or
bless you . Sundanese people also distinguish between healthy and cageur said. The
word healthy means physical health while cageur means psychic”.
As known, the simple life of rural farmers into social classes which are very
persistent and unremitting resistance movement against the power system
(Maritime, 2002). Some of the studies that have been done by Scott (2000) and
Popkin (1986) in rural Asia regarding the peasant movement in the colonial period,
shows three (3) main factors that cause the anger of the rural farmers, the change in
the agrarian structure, the increasing exploitation and deterioration of social status ,
In response to these structural problems, each farmer community developed a
different strategy. But there are also strategies that can be observed through the
symptoms of peasant resistance to calls to outside parties (among others, the
Government carried Development Program) in improving behavioral patterns that
34

In the vicinity of the Mist Mountain West Java there is confidence and trust that serves to control the daily
life, namely: the belief of life in this world will be lasting if the notice of order and balance so that in the
event of disruption of the regularity of (physical and non-physical) can lead to disaster for human life itself;
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have long been embedded in everyday life, among others bersanitasi and behave in
a healthy life and clean. Although the refusal to not visible to the human eye clearly,
but rather to thrust secretly or can be said as a means of resistance or fighting,
me¬nentang, a form of resistance. James C. Scott interpret resistance as an attempt
to resist or retaliate force or effect of ... (2000: 328). In this context the behavior of
ignoring or Sundanese term keukeuh or ngalawan ku punduk is resistance, reaction
to outside intervention. Resistance here can be understood not only as a collective
action, but also actions that many do come from individual behavior. Sanitation
thrust against solicitation and a clean and healthy living behavior in this study refers
to the framework proposed James C. Scott to see how the forms of resistance to
sanitation healthy and clean, especially the implementation of the Community‐Led
Total Sanitation Program (Program STBM) by the Society of Upper River Mount
Wayang Citarum Bandung regency.
The majority community livelihood from agriculture and livestock breeding to
cultivate the land so it can be said as a farming community. Allegedly had a
resistance to calls to the government to sanitation and behave in a healthy life and
clean, reflected on not respected invitation to sanitation and behave in a healthy and
clean by the Government of Bandung regency of the various sectors of health,
housing, spatial and hygiene, forestry, agriculture, livestock and the environment
life. What is not necessarily easily change everyday behavior to the behavior of a
healthy and clean environment sanitation. Even many invitations, appeals, even a
stimulant that has been given yet as to go away. This is in line with the maxim in the
Sunda people, which reads: adat mah kakurung ku iga which means not easy to
change the behavior of someone much less habitual, even entrenched behavior
patterns in everyday life. Pattern sanitation behavior of healthy and clean that have
been entrenched, among others, reflected: water flowing from springs in The Upper
Citarum River that comes from seven (7) springs in the village of Tarumajaya the
District Kerjasari Bandung Regency clear but within ± 500 meters has been tainted by
the behavior of local people defecate without processing, ranging from household
dirt and cow manure discharge even household enterprises directly discharged into
the Citarum River. Intervention development program, including the availability of
communal cowshed and animal waste processing biogas and communal septic tanks
as if they do not provide a solution to the reduction of pollution along the Citarum
River that has been dubbed the most polluted rivers in the world.
The issue of social resistance in the Citarum River Community Hulu Regency
Bandung Gunung Wayang against solicitation bersanitasi clean and healthy can be
seen as a symptom of latent and at times can become manifest symptoms that need
to be pursued to oversee strategic step handling solutions against to the changing
behavior of people over environmental pollution.
Peasant movement is not always manifested as the activities of the organization
in the form of a formal, confrontational but more in the form of everyday resistance
to borrow a phrase James C.Scott in Everyday Forms of Resistance is a guerrilla, is
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rather a small action, stealth, but substantiality load pleasing attitude change
behavior based solicitation outside intervention. Government as a party which is
outside the community can see this phenomenon as anominitas resistance in the
form of tacit and not named.
5.

Conclusion

Despite the large involvement in the management of Citarum River region
have until now appeared as if he had not moved a satisfactory result. International
Donor Agencies Caring, Concerned Citizens, College of Caring, even various
development programs across various agencies engaged in each line, but it appears
they are overlapping. It is seen that end of it was in public attitudes, especially in the
Upper Citarum Mount Wayang still has not changed, still attached to the custom /
custom accustomed to doing everyday for a long time, among others, poor
environmental sanitation (Behavior littering, Upper, Middle to Lower River Citarum
become Superfund Industrial and Household Waste, Activities Society Using the
CRB Directly in Meeting the Needs Daily (both Activities Domestic and Activities
Productive ‐ al Cattle), planting without soil conservation techniques that increase
degraded land, drought and water pollution. Strengthening socio‐economic
institutions are directed and in accordance with the conditions and characteristics of
the community is the main input in a holistic model of environmental policy for the
Citarum River normalization efforts. Fully involvement of citizens in carrying the
program development is a necessity that can not be compromised.
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