
Pesan kunci
• Dalam skala inisiatif Daerah Aliran Sungai (DAS) 

yang sangat kompleks, forum multipihak (MSF) 
yang terfokus dapat membantu meningkatkan 
implementasi hasil pada tingkat tapak dan 
memberikan kesempatan yang lebih luas untuk 
partisipasi aktor lokal.

• Pada konteks ini, koordinasi para aktor di tingkat 
nasional mengalami kendala karena banyaknya 
kepentingan berbeda di dalamnya: “ego sektoral” di 
antara para peserta MSF menghambat forum ini dalam 
mencapai konsensus karena tiap peserta cenderung 
mengutamakan kepentingan dan kebutuhannya 
sendiri ketimbang berkolaborasi dalam menemukan 
solusi untuk mengelola DAS.

• Terkait dengan MSF kecil yang dibangun pada level 
kecamatan, hubungan informal yang terbentuk antara 
penyelenggara, fasilitator masyarakat dan masyarakat 
lokal terbukti efektif untuk mendapatkan kepercayaan 
dan dukungan dari para peserta..
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Pendahuluan 
Pada tahun 2018, Indonesia mengalami kehilangan hutan 
terbesar ke-3 di dunia (339,888 Ha), terutama disebabkan oleh 
pembukaan lahan untuk aktivitas pertanian (perkebunan), 
pembalakan liar, kebakaran hutan dan pembukaan 
hutan untuk permukiman. Deforestasi juga memiliki 
konsekuensi buruk terhadap kondisi DAS karena berubahnya 
keseimbangan air dalam tanah akan memengaruhi kualitas air 
dan jasa lingkungan lainnya. 

DAS Citarum, terletak di Provinsi Jawa Barat di Indonesia, 
merupakan salah satu dari 8,000 DAS yang tersebar di seluruh 
negeri. Sungai utamanya, yakni Sungai Citarum, termasuk 
dalam kategori sungai strategis nasional yang ditetapkan oleh 
pemerintah karena peran DAS tersebut dalam menyediakan 
sumber daya air untuk tiga pembangkit listrik tenaga air, 
untuk ibukota negara Indonesia Jakarta, dan irigasi untuk tiga 
kabupaten lumbung padi nasional : Karawang, Subang dan 
Indramayu. 

Terlepas dari pentingnya DAS Citarum dalam memberikan 
jasa-jasa lingkungan, sosial dan ekonomi, belum ada peraturan 
yang mendukung pengelolaan DAS secara efektif. Sebagai 
hasilnya, pengelolaan DAS menjadi terfragmentasi di mana 
tiap sektor pemerintahan fokus terhadap mandat dan 
targetnya masing-masing dan menjalankan intervensi yang 
terpisah dari sektor lainnya. Kurangnya koordinasi dalam tata 
kelola DAS diperburuk dengan kondisi dimana Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat yang secara hukum bertanggung jawab 
terhadap pengelolaan DAS Citarum menganggap bahwa 
pengelolaannya menjadi tugas dari pemerintah nasional. 
Selain itu, konflik kepentingan antar kabupaten-kabupaten 
yang terletak di sepanjang sungai Citarum berimplikasi 
munculnya kompetisi prioritas antara pembangunan dan 
konservasi, karena beberapa daerah lebih mementingkan 
aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pendapatan terlepas dari 
pengaruh buruknya terhadap kondisi DAS. Pengembangan 
aktivitas industri ditambah dengan meningkatnya laju 
urbanisasi mengakibatkan tingginya polusi dari limbah industri 
dan sampah serta terjadinya bencana-bencana “alam” seperti 
banjir, kekeringan dan longsor. 

Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan DAS termasuk 
merehabilitasi kondisi Sungai Citarum, Pemerintah Indonesia 
membentuk Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
Citarum Secara Terpadu (Integrated Citarum Water Resources 
Management Investment Program ,ICWRMIP) yang berlangsung 
dari tahun 2009 hingga 2014 dan didanai oleh Asian 
Development Bank. Tujuan awal dari program ini adalah untuk 
meningkatkan kondisi DAS Citarum dengan mengikutsertakan 
seluruh pemangku kepentingan DAS untuk berkolaborasi dalam 
pengelolaannya. Untuk itu beberapa MSF kecil dibentuk di level 
nasional hingga kecamatan dengan tujuan-tujuan spesifik yang 
berbeda. Sementara MSF pada level nasional ditujukan untuk 
koordinasi antar kementerian, MSF di level subnasional fokus 
pada penyelesaian masalah-masalah pada level tapak. Salah satu 
MSF di level subnasional dibentuk di Kecamatan Pangalengan, 
sebuah daerah yang terletak di daerah hulu DAS Citarum. 
Kondisi daerah ini telah terdampak luas oleh ekspansi aktivitas 
pertanian yang berakibat pada sedimentasi dari erosi tanah dan 
longsor yang juga berpengaruh terhadap pola banjir di daerah 
DAS Citarum bagian tengah dan memperparah degradasi lahan. 

Untuk mempelajari lebih lanjut potensi dari MSF pada 
konteks ini, kami mengkaji MSF yang dibentuk di Kecamatan 
Pangalengan (dan, secara singkat, MSF pada level nasional). 
Forum subnasional ini diselenggarakan oleh Center for Climate 
Risk and Opportunity Management (CCROM) dari Universitas 
IPB. MSF di Kecamatan Pangalengan dibangun sebagai 
bagian dari proyek wanatani yang bertujuan untuk 
membangun koneksi antara para petani dan pemerintah 
kabupaten dan provinsi serta untuk mendapatkan 
dukungan politis dan finansial agar memastikan 
keberlanjutan intervensi di masa mendatang. Peserta 
MSF meliputi dinas lingkungan hidup di level provinsi dan 
kabupaten, CCROM, perwakilan kelompok tani di Pangalengan, 
ketua kelompok tani Pangalengan dan fasilitator masyarakat. 
Walaupun mereka berperan dalam pengambilan keputusan 
terkait pembiayaan proyek, tidak ada pemangku kepentingan 
tingkat nasional yang terlibat secara langsung di dalam MSF 
ini. Dalam studi ini, wawancara mendalam dilakukan terhadap 
24 peserta MSF, 10 nonpeserta MSF, 4 orang penyelenggara 
dan 4 informan kunci yang memiliki pengetahuan dan 
pengalaman mengenai tata guna dan alih fungsi lahan di Jawa 
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Gambar 1. Lokasi studi : DAS Citarum di Jawa Barat, Indonesia



pendapatan petani karena tingginya harga kopi di pasaran. 
Kedua, fasilitator masyarakat - yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat untuk mendukung proyek ini -menjalin 
hubungan informal dengan masyarakat lokal yang penting 
untuk membangun kepercayaan dan kerja sama antara 
masyarakat dan penyelenggara, yakni CCROM. Lebih lanjut, 
diskusi-diskusi tentang proyek wanatani yang dilakukan di 
luar sesi MSF antara masyarakat lokal dan penyelenggara, 
memberikan kesempatan bagi petani untuk mengekspresikan 
keinginan dan kekhawatiran mereka akan aspek teknis 
program. Penyelenggara juga menggunakan kesempatan ini 
untuk memberikan pelatihan dan bantuan terkait program 
wanatani kepada para petani. 

Walaupun program ICWRMIP sukses dalam merehabilitasi 
lahan di daerah hulu DAS Citarum, peserta MSF di tingkat 
nasional menganggap bahwa koordinasi dan kolaborasi tidak 
tercapai di level nasional. Mereka juga menyoroti bahwa 
lemahnya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan 
DAS, membuat pencapaian dari MSF di tingkat kecamatan 
menjadi tidak terlihat. Responden juga  menunjukkan dampak 
proyek yang secara umum tidak terlalu signifikan. Di tahun 
2018 – empat tahun setelah proyek ICWRMIP berakhir – sungai 
Citarum dikenal sebagai salah satu sungai tercemar di dunia 
dan tidak ada peningkatan kondisi sungai. Oleh karena itu di 
tahun yang sama, Presiden Indonesia akhirnya mengambil alih 
pengelolaan DAS Citarum. 

Apakah Forum Multipihak Berhasil 
Mengatasi Isu Ketidaksetaraan? 
Hampir seluruh peserta MSF di tingkat subnasional menilai 
bahwa forum telah berkesetaraan  berdasarkan keluarannya. 
Setengah dari peserta yang berasal dari kelompok tani 
berpendapat bahwa program ini mendorong kesetaraan 
karena memberikan solusi sama-sama menang untuk 
konservasi sekaligus menghasilkan pendapatan, juga karena 
adanya penyediaan kebutuhan wanatani seperti bibit kopi 
dan pupuk, pemberian upah penanaman serta pemberian 
pendampingan teknis terkait dengan kopi. Dua orang 
perwakilan dari dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi 
dan kabupaten, yang juga terlibat dalam MSF, menekankan 
adanya manfaat dari inklusivitas program dalam meningkatkan 
kesetaraannya. 
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Barat. Sembilan responden diwawancara terkait MSF tingkat 
nasional, sedangkan 33 responden memberikan informasi 
tentang MSF tingkat kecamatan. Tujuan studi ini adalah:
1. Mengidentifikasi proses dan hasil yang dapat 

memengaruhi keefektifan forum multipihak dalam 
mencapai tata guna lahan berkelanjutan; 

2. menganalisa bagaimana forum multipihak mengatasi 
isu ketimpangan pengaruh dan ketidaksetaraan dalam 
pengambilan keputusan. 

Seberapa Efektif MSF ini?
Proyek Citarum memberikan hasil yang berbeda di setiap 
MSF yang dibentuk di tingkat pengelolaan yang juga 
berbeda. Studi ini menunjukkan adanya ‘ego sektoral1’ di 
tingkat nasional, disebabkan tiap-tiap kementerian lebih 
memprioritaskan program-programnya ketimbang tujuan dari 
ICWRMIP dan kondisi DAS Citarum, sehingga menghambat 
proses koordinasi dan mengurangi keefektifan program. 
Oleh karena itu, hasil dari wawancara dengan peserta MSF 
di level nasional mengungkapkan bahwa tiap peserta yang 
terlibat di tingkat ini mengetahui rencana-rencana MSF dan 
kebijakannya namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
upaya dari pemangku kepentingan tersebut untuk bekerja 
sama dalam mengimplementasikannya. Di sisi lain, peserta 
dari MSF di level kecamatan menganggap bahwa MSF efektif 
sebagai arena untuk bertukar pengetahuan dan informasi 
antar peserta. 

Peserta MSF menganggap bahwa pendekatan partisipatif 
yang digunakan dalam proyek ICWRMIP telah sukses 
dalam mengubah kebiasaan petani yang terlibat dalam 
proyek wanatani, dengan mendorong perubahan aktivitas 
pertanian yang menghilangkan tutupan hutan menjadi 
aktivitas wanatani tanaman kopi. Lima peserta wawancara 
menyebutkan dua faktor kunci dalam meraih kesuksesan dan 
penerimaan masyarakat lokal terhadap proyek ini. Pertama, 
intervensi sebelumnya yang juga mengenalkan tanaman kopi 
sebagai komoditas wanatani, sukses untuk meningkatkan 

1 Ego sektoral dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai 
perasaan bangga sebagai suatu institusi yang meyakini bahwa dirinya 
adalah institusi yang paling mumpuni untuk menghasilkan peraturan 
dan kebijakan. Ini kerap menyebabkan lembaga pemerintah kemudian 
memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan institusinya yang 
kemudian juga menolak bekerja sama dalam sebuah program jika itu 
akan mengacaukan prioritas lembaganya.

Gambar 2. Perkebunan kopi bagian dari sistem wanatani. Foto oleh Ade Tamara/CIFOR



Penyelenggara proyek di tingkat kecamatan dari CCROM, yang 
juga mengorganisir MSF Pangalengan, menyatakan bahwa 
inklusivitas proyek dicapai melalui pelibatan para petani untuk 
berpartisipasi di dalam diskusi dan pelibatan ahli gender dalam 
proses desain untuk memastikan keterlibatan perempuan di 
dalam proyek. Namun, temuan di lapangan menunjukkan 
sedikitnya perempuan yang terlibat langsung di dalam diskusi 
MSF dan pelatihan; sementara yang lainnya lebih banyak 
terlibat dalam proses implementasi seperti membantu suami 
mereka saat penanaman bibit.

Asian Development Bank mensyaratkan adanya MSF di 
tingkat nasional untuk mencapai koordinasi yang lebih baik 
dalam pengelolaan DAS. Berdasarkan hasil wawancara, ada 
beberapa aktor yang mendominasi proses dan hasil, terutama 
kementerian yang bertanggung jawab untuk memenuhi target 
proyek. Lebih jauh lagi, seperti yang dijelaskan oleh seorang 

anggota dari MSF tingkat nasional, beberapa sektor mengabaikan 
saran dari peserta lainnya dan lebih memilih untuk meneruskan 
rencana mereka sendiri terlepas dari rekomendasi yang dibuat di 
dalam MSF.

Rekomendasi
• Pemantauan: untuk menguatkan efektivitas MSF, sistem 

pemantauan perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa 
langkah-langkah yang telah disepakati dalam MSF dapat tercapai 
melalui cara-cara yang dapat mendukung adanya pembelajaran 
adaptif. Selain itu, penegakan hukum penting untuk mengatasi 
masalah dan pengelolaan DAS Citarum.

• Pembentukan tujuan bersama : penetapan bersama terhadap tujuan-
tujuan spesifik  yang merefleksikan kebutuhan dan kepentingan 
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan 
DAS akan mengarah pada strategi yang lebih jelas dalam mencapai 
efektifitas MSF. 

• Perpanjangan partisipasi pemangku kepentingan: meningkatkan 
keterlibatan aktor-aktor subnasional dalam proses tingkat nasional 
penting untuk memasukkan kebutuhan dan kepentingannya, 
sekaligus  kesetaraannya, dalam proses pengambilan keputusan 
MSF dan pencapaian legitimasinya. 

• Kesadaran terkait ketimpangan kapasitas: untuk partisipasi yang 
lebih efektif, seluruh peserta MSF perlu memiliki pemahaman yang 
sama terhadap tujuan dan aspek teknis dari MSF serta pentingnya 
koordinasi lintas sektoral dan kolaborasi dalam pengelolaan DAS.  
Aktivitas peningkatan kapasitas harus menjadi bagian dari proses 
MSF, terutama bagi peserta-peserta dan pemangku kepentingan 
kunci yang memerlukan informasi lebih jauh untuk berpartisipasi 
secara efektif, seperti pemerintah nasional dalam konteks MSF 
di kecamatan. 
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Kesetaraan
88.9% peserta mengakui bahwa 
MSF sudah setara atau sangat 
setara.

Efektivitas
75% peserta mengakui bahwa MSF 
sudah efektif atau sangat efektif.75%

88.9%
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