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Review Kebijakan Pengelolaan DAS  
Tulisan ini merupakan review dari makalah dalam International Journal of the 

Commons Vol 1 No. 1 October 2007 yang berjudul “Watershed Management: Lessons 

from Common Property Theory” dan ditulis oleh  John Kerr. Dalam makalah ini 

dijelaskan ada dua model pendekatan pendekatan pengelolaan DAS, dengan mengambil 

contoh penerapan Teori Milik Bersama/Common Property Theory di India. Secara 

empiris tulisan ini fokus terutama di India, tetapi berlaku pula lebih luas. Pendekatan 

pertama adalah merupakan jawaban untuk menanggapi tantangan sosial ekonomis dan 

pendekatan kedua adalah untuk menanggapi tantangan teknis. Pada bagian awal review 

ini akan dijelaskan pokok-pokok isi dari makalah yang direview, selanjutnya akan 

disampaikan ulasan penulis dan ditutup dengan bahan diskusi. 

1. Pokok-pokok Isi Makalah 
Makalah ini terdiri atas 5 bagian yakni Pendahuluan yang memberikan 

pemahaman tentang terminologi DAS. Selanjutnya dijelaskan dan bahwa pembangunan 

DAS menjadi komponen penting dalam pembangunan pedesaan dan strategi pengelolaan 

sumber daya alam di banyak negara, serta Tujuan dari Proyek-proyek Pembangunan DAS 

yang membahas dua tantangan yakni Tantangan Sosial Ekonomi dan Tantangan Teknis. 

Pada bagian berikutnya diperkenalkan tentang Teori Common Property dalam 

pengelolaan DAS, yang mencakup penjelasan tentang berbagai kondisi yang 

memungkinkan keberhasilan pengelolaan DAS secara bersama-sama dan platform apa 

yang dipakai. Selanjutnya dijelaskan bagaimana hasil evaluasi proyek DAS di India 

mulai dari awal, kemudian keterlibatan LSM dan bagaimana pemerintah India membuat 

program yang baru serta bagaimana upaya melakukan evaluasi berbagai proyek tersebut. 

Pada bagian terakhir, dijelaskan implikasi kebijakan dan praktek yang bertumpu pada 2 

pendekatan yang harus disesuaikan dengan situasi dan tujuannya, yakni upaya untuk tetap 

bertahan dengan skala pengelolaan DAS yang kecil dan meninggalkan pengelolaan DAS 

yang lebih besar dan kompleks, dan upaya untuk membangun kapasitas pengelolaan DAS 

skala yang lebih besar melalui perbaikan kelembagaan dan peningkatan teknologi. 

1.1. Tantangan sosial ekonomi vs tantangan teknis pengelolaan DAS 

Salah satu tantangan sosial ekonomi terbesar untuk keberhasilan pengelolaan 

DAS adalah mendistribusikan biaya dan manfaat secara merata, sebagai akibat dari 

variasi spasial dan keragaman kepentingan penggunaan sumber daya alam. Untuk itu 

diperlukan kerja sama untuk membuatnya bekerja. Konflik antara menggunakan DAS 

untuk padang gembalaan atau melindunginya guna mendukung irigasi di hilir adalah 

contoh yang baik. Kegiatan mana yang manfaatnya dirasakan besar dan cepat, itulah yang 

dipilih, dan dirancang mekanisme biaya difusinya agar dapat dikelola, tapi umumnya 

sulit karena manfaatnya umumnya dirasakan lambat. Oleh karena itu, perlu diciptakan 

mekanisme untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam sesuai kepentingan umum.  

Ada dua keburukan proyek DAS yang merupakan tantangan teknis: 1) apa yang 

baik untuk microwatershed di hulu dapat menjadi buruk bagi microwatershed lain di hilir; 

2) apa yang baik untuk DAS jangka pendek bisa menjadi buruk dalam jangka panjang. 

Kasus-kasus kekurangan panen air di DAS hilir (Batchelor et al., 2003) oleh Calder et al. 

(2006) dinyatakan sebagai 'penutupan tangkapan'. Panen air tanah di hulu secara lokal 

dan dipompakan secara intensif pada akifer dangkal, untuk mencegah limpasan 

permukaan dapat mencegah gerakan air tanah secara alami ke hilir. Contoh lainnya 

adalah asumsi yang salah mengenai peran hidrologi pohon untuk tujuan mengisi air tanah 
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di DAS, padahal pohon adalah konsumen air bersih yang memiliki fungsi berlawanan 

(Calder, 2002). Juga pendapat para ilmuwan tanah yang memperkirakan tingkat erosi 

dengan ekstrapolasi hasil eksperimental, seolah-olah semua tanah di DAS terkikis pada 

kecepatan yang sama dan semuanya menghilang dari DAS. Swallow et al. (2001) 

membuktikan sebagian besar erosi tanah hanya bergerak dari satu bagian DAS ke bagian 

DAS lainnya, sehingga beberapa petani justru memperoleh manfaat melalui endapan 

lumpur di tanah mereka dan bahkan secara aktif mendorong erosi tanah ke tempat itu 

agar dapat lebih produktif (Chambers 1990).  

1.2. Tujuan pengelolaan DAS 

Pembangunan DAS harus diupayakan tidak hanya untuk mengelola hubungan 

hidrologis (pemanenan air dan konservasi tanah) tetapi juga memiliki tiga tujuan:  

1. melestarikan dan memperkuat basis sumber daya alam dengan mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya untuk konservasi; 

2. produktivitas yakni membuat pertanian dan sumber daya alam lainnya (termasuk 

tanah, air, padang rumput, dan hutan) yang berbasis kegiatan (misalnya perikanan, 

padang gembalaan, irigasi, produksi biomassa) menjadi lebih produktif, dan  

3. mendukung mata pencaharian pedesaan untuk mengurangi dan/ mengentaskan 

kemiskinan.  

Tujuan proyek DAS berbeda tergantung pada masalah daerahnya. Di Amerika Serikat, 

pengelolaan DAS terutama untuk melindungi kualitas air, di banyak daerah terkait 

pengendalian banjir. Di perbukitan, daerah semi-kering India, fokus pada panen air, atau 

penangkapan air hujan selama musim hujan untuk digunakan ketika air langka, atau pada 

upaya peningkatan kelembaban tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sawah 

tadah hujan. Konservasi tanah adalah salah satu tujuan untuk mencapai tujuan lain.  

1.3. Teori Commons/Kepemilikan Bersama: kondisi dan platform pengelolaan DAS 

Teori Commons/Teori Kepemilikan Bersama memandang DAS sebagai 

sumberdaya yang dicirikan oleh tingginya biaya dan pengecualian sifat yang tidak dapat 

dikurangi (subtractability), dua atribut utama dari sumber daya milik bersama/common 

pool resources. Keduanya juga merupakan masalah manajemen umum dalam sumber 

daya milik bersama, yang harus diperhatikan seimbang mengingat beragamnya kelompok 

pengguna DAS. Banyak sumber daya alam di DAS menjadi milik bersama kelompok 

masyarakat tertentu, seperti padang rumput, hutan, kolam, dan air tanah. Sumber daya 

lain cenderung dikelola secara individu, terutama lahan pertanian, juga beberapa petak 

padang rumput, dan hutan. Diperlukan tindakan kolektif semua pengguna sumberdaya 

untuk mengelola proses hidrologis agar memperoleh produktivitas maksimum seluruh 

sistem DAS. Untuk itu diperlukan kesepakatan tentang peraturan akses sumber daya, 

alokasi, dan kontrol (Steins dan Edwards 1999a). Sebuah DAS merupakan satuan 

hidrologi tapi bukan unit alami manusia organisasi sosial (Rhoades 1999; Swallow et al. 

2001). Dapat dikatakan bahwa dalam hubungan hidrologis hulu-hilir DAS hanya 

externalities yang dapat dikelola melalui pendekatan semacam tawar-menawar Coasian, 

perintah-dan-kontrol, atau pajak dan subsidi. Akan tetapi hal itu tidak dapat dilaksanakan, 

di negara berkembang DAS yang memiliki ciri populasi padat dan kepemilikan kecil, 

komando dan kontrol, pajak, dan pembatasan penggunaan lahan (Pagiola et al. 2002).  

Ada 5 faktor kondusif bagi munculnya lembaga-lembaga lokal untuk mengelola 

bersama sumberdaya milik bersama tersebut, yakni pertama faktor karakteristik sumber 

daya, dengan delapan atribut yang menguntungkan: ukuran kecil, batas-batas yang 
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terdefinisi dengan baik, mobilitas rendah, penyimpanan manfaat yang memungkinkan, 

kepastian, kelayakan meningkatkan sumber daya, penelusuran manfaat untuk intervensi 

manajemen, dan ketersediaan indikator kondisi sumber daya. Hampir semua atribut ini 

menimbulkan masalah karena jarang sekali dijumpai DAS dengan ciri-ciri itu. 

Selanjutnya faktor karakteristik kelompok, faktor hubungan antara sistem sumberdaya 

dengan kelompok, faktor kelembagaan dan faktor lingkungan eksternal  (Wade, 1988; 

Ostrom, 1990; Baland dan Platteau, 1996; Agrawal, 2001). Kuncinya adalah kemampuan 

kelompok untuk membangun sistem pemerintahan baru yang efektif mengelola DAS 

secara bersama. Faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh Agrawal dapat memfasilitasi 

pengelolaan yang berkelanjutan termasuk di dalamnya aturan lokal yang dirancang 

sederhana, aturan pengelolaan akses, kemudahan menegakkan aturan, sanksi, 

ketersediaan biaya ajudikasi rendah, dan akuntabilitas monitoring kepada pengguna.  

'Platform' analisis dan negosiasi untuk mempromosikan tindakan kolektif di 

sumberdaya milik bersama (CPR), adalah dengan memproduksi jurnal khusus. Platform 

dapat  meningkatkan manajemen, seperti 1) tingkat pemanfaatan berbasis pada pemangku 

kepentingan; 2) skala pengambilan keputusan pada lokasi terkecil; 3) penciptaan 

komunikasi terbuka-sukarela untuk mengatasi ketidaksetaraan (gender, etnis, pendidikan, 

dan keterampilan) dan dominansi hubungan kekuasaan; 4) sistem sumberdaya yang 

dinamis dan terus-menerus dibentuk kembali; 5) kesepakatan strategi dan tindakan untuk 

mendobrak struktur kekuasaan yang dapat menghalangi tindakan kolektif; 6) negosiasi 

dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pengelolaan sumberdaya; 7) 

kompleksnya masalah manajemen sumberdaya menyebabkan terkadang lebih efektif 

membiarkan platform berevolusi dari skala lebih kecil; 8) kehadiran pihak ketiga 

bermanfaat sebagai fasilitator tindakan kolektif untuk memperlancar proses negosiasi dan 

melindungi kepentingan yang lemah.  

1.4. Evolusi proyek DAS India: Awal- LSM-Program generasi baru-Evaluasi proyek 

Evolusi proyek DAS India dimulai tahun 1970-an dan 1980-an dengan 

pendekatan teknokratis gagal mengenali kebutuhan untuk mengukur manfaatnya yang 

lambat dan tidak merata, walaupun asumsinya jelas-tidak kontroversial. Proyek DAS 

pertama kali diluncurkan di tahun 1980-an didukung oleh Bank Dunia, berskala besar 

(puluhan ribu hektar) dan merupakan Pilot Proyek Pengembangan DAS dan Model 

Program DAS yang diajukan oleh Dewan Penelitian Pertanian India (World Bank 2007).  

Pada akhir 1980-an pembangunan DAS mulai lebih fokus pada organisasi sosial 

masyarakat dalam DAS untuk bekerja secara kolektif, dilakukan oleh berbagai LSM 

termasuk MYRADA di India Selatan, Sosial Centre di Maharastha, dan Aga Khan Rural 

Support Program di Gujarat (Hinchcliffe et al. 1999; Farrington dan Lobo 1997). Proyek-

proyek MYRADA fokus pada identifikasi beberapa kelompok kepentingan (kasta rendah, 

perempuan, tak bertanah, petani dengan irigasi, dll), membangun kapasitas organisasi dan 

membantu mereka bernegosiasi satu sama lain untuk memastikan investasi pembangunan 

DAS dapat memuaskan kepentingan semua orang (Fernandez, 1994), namun tidak 

mempertimbangkan sampai sebuah desa mencapai keterampilan organisasi yang kuat. 

Sosial Centre memulai dengan identifikasi desa-desa yang topografinya menguntungkan 

untuk panen air dan, dan adanya bukti tindakan kolektif di sekitar sumber daya alam. 

Desa harus berjanji untuk tidak menanam tanaman intensif air seperti tebu, yang akan 

memungkinkan minoritas petani kaya menangkap manfaatnya. LSM lain banyak yang 

menjalankan program serupa.  
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Sejak 1990 proyek DAS di India bertujuan menerapkan Proyek Pengembangan 

DAS Terpadu (IWDP), berdasarkan kegagalan-keberhasilan program LSM kecil, dan 

didukung oleh Bank Dunia. Pendekatannya lebih partisipatif dan fokus pada organisasi 

sosial, namun tetap sulit diukur keberhasilannya. IWDP beroperasi di DAS besar, tapi 

untuk keperluan operasional dibagi menjadi microwatersheds. IWDP mendirikan Komite 

Pengguna yang mewakili berbagai kelompok kepentingan di DAS dan diberi kekuasaan 

membuat peraturan; sistem sanksi berdasarkan lembaga tradisional; membentuk sistem 

pemantauan; mendirikan lembaga-lembaga baru (Kerr dan Pender 1996). Kementerian 

Departemen Pembangunan Pedesaan dirancang ulang secara radikal, dan proyek DAS 

atas dasar rekomendasi komite penasihat (Pemerintah India 1994). Ada dua program baru 

Pemerintah-LSM di Maharashtra menggabungkan keahlian teknis pemerintah dan 

keterampilan organisasi sosial LSM.  

Keberhasilan proyek dipublikasikan secara berlebihan oleh lembaga pelaksana 

dalam India Journal of Agricultural Economics (1991), dan kebanyakan hasilnya baik. 

Pada kenyataannya. Ratna Reddy et al. (2004) mengevaluasi proyek-proyek DAS di 

Departemen Pedesaan dan hasilnya hanya berdampak sederhana meningkatkan mata 

pencaharian pedesaan. Joshi et al. (2005) memperkirakan 311 rasio biaya manfaat proyek 

DAS, dan hasilnya rata-rata rasio biaya manfaat 2,14 dengan kinerja proyek partisipatif 

lebih kuat daripada yang teknokratis, serta performa proyek-proyek yang luasnya >1250 

hektar lebih kuat daripada yang lebih kecil. Kerr et al. (2002) memilih 86 desa secara 

acak di Maharashtra dan Andhra Pradesh, dan 39 desa di antaranya luasnya >1.250 

hektar. Hasilnya bahwa proyek pemerintah-LSM adalah yang terbaik, diikuti proyek-

proyek LSM dan terakhir proyek-proyek pemerintah yang teknokratis. Keberhasilan 

proyek LSM terwujud dalam bentuk pengurangan erosi tanah, peningkatan pendapatan 

dari tanaman, perbaikan manajemen, penggunaan padang rumput milik bersama, lebih 

banyak lapangan kerja, dan peningkatan irigasi.  

1.5. Implikasi Kebijakan dan Praktek  

Pendekatan pengelolaan DAS yang terbaik tergantung pada situasi dan tujuan. 

Beberapa kemungkinan adalah: 1) tetap kecil dan meninggalkan pengelolaan DAS skala 

lebih besar dan kompleks, dan 2) membangun kapasitas pengelolaan DAS skala yang 

lebih tinggi melalui perbaikan kelembagaan dan peningkatan teknologi. Teori dan 

pengalaman telah menunjukkan bahwa tindakan kolektif lebih mungkin  dilaksanakan 

pada tingkat desa, dan bisa berhasil memfasilitasi manajemen DAS yang kecil. Pada 

prinsipnya IGWDP dapat berhasil jika sebuah proyek tidak mengalami kehilangan besar, 

dan memperhatikan kebutuhan lain selain pembangunan DAS di daerah pedesaan.  

Agar pendekatan microwatershed dapat mengatasi masalah hidrologis pada skala 

macrowatershed, maka dibutuhkan kapasitas kerja sama baik di dalam dan di antara 

microwatersheds, seperti membangun organisasi, administrasi, dan keterampilan tata 

pemerintahan lokal. Hal itu diperlukan agar pemangku kepentingan dapat melaksanakan 

kompromi bersama untuk berbagai kepentingan. Pemerintahan yang lebih baik dapat 

membantu menegakkan perjanjian yang dikembangkan, berdasarkan 'platform' pada skala 

macrowatershed. Misalnya membuat undang-undang atau pengaturan baru untuk berbagi 

biaya dan manfaat hulu-hilir. Teknologi SIG dan PJ juga bisa membantu melacak 

hubungan hidrologis dan dampak penggunaan sumberdaya alam dan membuka 

ckemungkinan untuk mengembangkan indikator dan sistem pemantauan untuk 

memudahkan manajemen.  
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2. Ulasan 
Pengelolaan DAS dengan pendekatan Commons/Bersama/Publik muncul pada 

1980-an awalnya tidak dibayangkan bahwa semua yang dimiliki bersama dapat dikelola 

dengan baik. Pembentukan Komite Pengguna yang mewakili berbagai kelompok 

kepentingan di DAS dan memiliki kekuasaan, yang tampaknya dibentuk hanya untuk 

mendapatkan dana proyek (Kerr dan Pender 1996) adalah salah satu bentuk pendekatan 

yang dipilih. Berdasarkan observasi lapangan keberadaan institusi tersebut dirasakan 

memenuhi harapan yang lebih besar daripada yang diduga meskipun belum mencukupi 

untuk mampu mengendalikan kerusakan sumberdaya yang sedang dikelola. Hasil 

observasi lapangan juga menyarankan untuk menambahkan aspek-aspek saling percaya 

(trust), reputasi (reputation), dan hubungan timbal balik (reciprocity) (Ostrom, 1998). 

Suatu kelompok masyarakat yang mempunyai tingkat saling percaya tinggi, norma-

norma yang kuat untuk mendukung terjadinya hubungan timbal balik yang selaras, serta 

anggota kelompok dengan mempunyai reputasi yang baik, akan mudah menyelesaikan 

masalah dilema sosial dan mudah menjalankan aksi bersama dalam pengelolaan DAS 

secara terpadu.  

Pengelolaan sumberdaya mungkin saja diatur sendiri oleh para anggotanya (self-

governance) secara bersama, asalkan kebutuhan informasi tentang karakteristik 

sumberdaya alam tersedia dan kekuasaan untuk menjalankan aturan yang dibuat sendiri 

tersebut tetap terus berjalan, berdasarkan pemberian kewenangan pengelola sumberdaya 

di tingkat lokal dengan pemerintah. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi 

tentang karakteristik sumberdaya alam yang sedang dikelola dan memberi pengakuan hak 

dan kewenangan terhadap lembaga lokal tersebut. 

Schlager dan Ostrom (1992) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya, hak-

hak dapat dijabarkan menjadi bentuk access dan withdrawal, management, exclusion dan 

alienation, yang kemudian dapat dibedakan hak-hak yang seharusnya dipunyai oleh 

empat kelompok masyarakat yang mempunyai strata hak pemilikan dari yang paling 

tinggi sampai yang paling rendah yaitu owner, proprietor, claimant, dan autorized user. 

Alokasi hak dan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam menentukan tujuan 

siapa yang akan dipertimbangkan, pilihan manajemen seperti apa yang akan digunakan, 

waktu dan lama pengelolaan dilakukan, penggunaan teknologi, serta jumlah modal yang 

digunakan dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian manajemen 

pengelolaan sumberdaya alam menentukan keputusan siapa yang diuntungkan, waktu, 

tujuan serta bentuk interaksi antar pihak yang dikehendaki. Dengan kata lain, keputusan 

mengenai manajemen pengelolaan sumberdaya alam adalah memutuskan siapa yang akan 

mendapat hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut; keputusan 

mengenai manajemen pengelolaan sumberdaya alam adalah cermin motivasi apa yang 

digunakan dalam pengelolaan sumberdaya alam sejalan dengan tujuan pelestarian dan 

keadilan sosial yang ingin dicapai. Tentu saja ini masalah berat pembangunan yang 

didanai proyek, itulah sebabnya mengapa prinsip-prinsip Ostrom (1990) sulit untuk dapat 

digunakan sebagai sebuah blueprint dari pengelolaan DAS yang terpadu. 

3. Diskusi 
1. Kondisi apa yang dapat mengatasi masalah ekonomi dan teknis secara bersama-sama? 

Apakah dengan menerapkan  pendekatan pengelolaan secara bersama maka menjadi 

suatu jaminan keberhasilan mencapai tujuan pengelolaan DAS? 
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2. Apa yang dimaksud dengan “Sumber daya DAS dicirikan oleh tingginya biaya dan 

pengecualian subtractability, dua atribut utama dari sumber daya bersama/CPR”. 

Dalam hubungan dengan biaya eksklusi tinggi, dan sumber daya lingkungan yang 

yang dapat berkurang, bagimana hal itu dianggap sebagai masalah umum manajemen 

pengelolaan sumber daya milik bersama? 

3. Dapat dikatakan bahwa dalam hubungan hidrologis hulu-hilir DAS hanya 

“externalities” yang dapat dikelola melalui pendekatan semacam Coasian tawar-

menawar, perintah-dan-kontrol, atau pajak dan subsidi. Namun di negara berkembang 

DAS yang dicirikan oleh populasi padat dan kepemilikan kecil, komando dan kontrol, 

pajak, dan pembatasan penggunaan lahan yang tidak dapat dilaksanakan (Pagiola et 

al. 2002). Apa makna dari pendapat Pagiola tersebut? Apakah ciri-ciri DAS di negara 

berkembang tidak dimiliki DAS di negara maju? 

4. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, tidak lebih dari proses berpikir yang 

keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif 

dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih. 

Apa dampak dari analisis kebijakan yang bersifat informal? Bagaimana ciri masalah 

yang analisisnya dilakukan informal? Dapatkan sebuah analisis kebijakan informal 

diberlakukan secara formal? Seperti apakah analisis kebijakan yang informal tersebut 

diterapkan untuk pembangunan DAS? 
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