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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian yang besar hampir semua 

negara.1 Permasalahan lingkungan tidak lagi dalam lingkup mikro, namun masuk 

skala mikro dan makro.2 Terjadinya pemanasan global dapat dipengaruhi oleh 

adanya aktivitas manusia, aktivitas yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca 

maupun aktivitas yang mempercepat terjadinya penipisan lapisan ozon.3 Kerusakan 

lingkungan terutama berupa degradasi lahan, air dan udara yang merupakan 

sumberdaya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, hewan dan 

tumbuhan disinyalir akibat pemahaman yang kurang komprehensif tentang teks 

keagamaan, minimnya pengetahuan tentang alam serta pandangan antroposentrik 

yang memandang alam semesta diciptakan untuk manusia.4  

 Timbulnya gejala kerusakan lingkungan tersebut membangkitkan kesadaran 

dunia untuk mengkaji dan memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan. 

Kesadaran itu tampak pada adanya kebijakan-kebijakan pemerintah berupa undang-

undang, peraturan pemerintah dan daerah.”Sertifikat, “analisis dampak lingkungan 

yang harus dimiliki oleh para pengusaha properti, perusahaan, tambang, dan 

perkebunan. Sementara itu, di masyarakat juga tumbuh lembaga-lembaga swadaya 
 

1    Soemarwoto, O. 2008. Ekologi Lingungan Hidup dan Pembangunan Edisi Ke 10. Jakarta:  
Djambatan. 

2  Prasetyo, K & Hariyanto. 2017. Pendidikan Lingkungan. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 

3     Suwedi, N. 2005. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Dampak Pemanasan Global. 
J. Tek. Ling. P3TL-BPPT. 6. (2): 397-401. 

4    Reflita. 2015. Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat 
Ayat Lingkungan). Substantia, Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015. 
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masyarakat, pemerhati dan pegiat lingkungan, baik dalam bentuk komunitas maupun 

individu yang mengkampanyekan dan membantu masyarakat mengatasi masalah 

lingkungan.5 

 Sebenamya ajaran menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan telah 

diajarkan oleh nenek moyang dalam setiap budaya di seluruh dunia. Dalam kultur 

Jawa dikenal dengan memayu hayuning bawana (menjaga keselarasan alam). Dalam 

kultur Jawa tersebut, ajaran menjaga harmoni atau keseimbangan alam dalam hidup 

bermasyarakat merupakan ajaran tertinggi yang harus dijalankan dan dijaga oleh 

seluruh manusia. Upacara adat pada saat penebangan pohon yang diikuti dengan 

penanaman pohon merupakan cara nenek moyang mengajarkan genarasinya agar 

tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan agar alam memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia.6 

 Bahkan dalam setiap agama, ajaran memelihara lingkungan antara lain dalam 

agama Islam terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya sebagai 

berikut: 

Kerusakan yang terjadi di muka bumi, baik yang terjadi di darat maupun di laut 
disebabkan oleh perbuatan manusia. Kerusakan tersebut mengakibatkan 
berbagai bencana yang ditimpakan oleh Allah  kepada alam dan manusia agar 
manusia menyadari kesalahannya, dan kembali ke jalan yang benar.7 

  
 Ayat tersebut menganjurkan kepada umat manusia untuk menjaga lingkungan 

hidup agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut. 

 
5  Isyanti, dkk. 2013. Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Tradisi Keduk Beji. 

Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya.  
6   Purwadi. 2008. Etika Komunikasi dalam Budaya Jawa: Sebuah Penggalian Nilai Kearifan 

Lokal demi Memperkokoh Jatidiri dan Kepribadian Bangsa. Jurnal Kebahasaan. 

Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni UNY. 
7   Shihab, M, Q. 2008.  Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al qur’an. Lentera 

Hati. Tangerang: Departemen Agama. 
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Apabila terjadi bencana, itu merupakan peringatan Tuhan agar manusia kembali 

menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungannya”.  

 “Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para kapitalis terhadap alam, 

baik di darat maupun di laut menimbulkan masalah lingkungan hidup yang serius 

bagi keberlangsungan dan kenyamanan makhluk di muka ini. Masalah lingkungan 

hidup ini mulai diperhatikan secara sungguh-sungguh di seluruh dunia mulai tahun 

1972”. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Intemasional pertama 

tentang lingkungan hidup oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm, 

Swedia, 5-16 Juni 1972. Konferensi tersebut dihadiri utusan dari 113 negara untuk 

membahas berbagai masalah lingkungan hidup, serta menetapkan hari Lingkungan 

Hidup Dunia setiap tanggal 5 Juni. Sejak 1972 telah dirintis berbagai langkah 

pengembangan pola pembangunan untuk melestarikan lingkungan.8 

 Dalam kaitannya dengan konferensi tersebut, “Indonesia sebagai salah satu 

negara yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan lebat menjadi jantung 

dunia mendapat sorotan dan perhatian seluruh peserta. Oleh karena itu, kerusakan 

lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia 

melainkan juga menjadi perhatian dunia.  

 Respon terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia sebenamya 

sudah digagas dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang” menyebutkan bahwa, “bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat”, selanjutnya pada ayat 4 

 
8   Ridwan, K. 2013. Kesadaran dan Tanggungjawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat  

Muslim Rawa Pening Kabupaten Semarang. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. 
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disebutkan bahwa “Pekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.9 

 Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 tersebut,  secara 

tegas menyatakan melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang 

ataupun seorang, melarang eksploitasi oleh kelompok orang untuk tujuan monopoli 

dan tidak berwawasan lingkungan. Undang-undang tersebut sekaligus menjunjung 

tinggi dan melindungi kelestarian dan keseimbangan ekologis/lingkungan hidup”.  

 Akan tetapi, sejak pemerintahan Orde Baru mulai tahun 1967,  kebijakan 

pemerintah memberikan penguasaan sumber daya alam sebagian besar dilakukan 

oleh para pemilik modal (swasta) dan tidak untuk kemakmuran rakyat, serta tidak 

berwawasan lingkungan. Adanya kebijakan yang menyimpang dari ruh Undang-

undang Dasar 1945 tersebut, menimbulkan terjadinya eksploitasi besar-besaran 

terhadap sumber kekayaan alam oleh swasta, baik yang ada di permukaan darat 

(hutan) di dalam bumi seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga, gas, mutiara, dan 

lainya sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekologis bahkan kerusakan 

lingkungan.10 

 Adanya kebijakan pemerintah Orde Baru berdampak pada berhasilnya 

pemerintah meningkatkan pendapatan nasional, akan tetapi keadaan ini mulai 

menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penggundulan hutan 

telah menyebabkan longsor, banjir, dan global warming, bahkan memunahnya 

 
9    UUD 1945 Pasal 33 ayat 3-4. 
10  Saefulloh Fatah, Eep. 1998. Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru. Yogyakarta: PT          

Pustaka Pelajar. 
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binatang-binatang langka yang hidup di hutan. Ekploitasi, aneka tambang 

menyebabkan banyak erosi dan ketidakseimbangan lempeng bumi yang menim-

bulkan erosi, gempa, dan bermacam-macam bencana. Dampak yang lebih fatal 

terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang cukup signifikan. 

 Saat ini permasalahan lingkungan yang dihadapi Indonesia benar-benar sangat 

memprihatinkan. Dalam Rakornas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta 

pada tanggal 1-2 April 2013 dijelaskan diantaranya: (1) penyebab pencemaran yang 

berupa limbah cair maupun limbah padat (persampahan) lebih banyak disebabkan 

oleh kegiatan domestik (50%-70%); (2) permasalahan kerusakan ekosistem 

meningkat, baik di danau, sungai, teluk, pesisir, dan pantai sangat tinggi;  dan (3) 

instrumen-instrumen lingkungan yang baru dikembangkan perlu dikomunikasikan 

secara intensif, (KLH, 2013). Maka permasalahan, lingkungan di atas 

mengindikasikan bahwa rendahnya kualitas lingkungan hidup lebih banyak 

disebabkan oleh ulah manusia, baik dalam skala besar maupun kecil.11 

 Indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia pada 2012-2016, menunjukkan 

bahwa Pulau Jawa mempunyai nilai indeks terendah. Hal itu menggambarkan 

kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa terburuk dibandingkan pulau-pulau besar 

lainnya. Kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa dari tahun 2014-2016 menempati 

ranking terbawah dibandingkan dengan pulau besar lainnya yang ada di Indonesia. 

Sementara itu, Kota Batu yang berada di Pulau Jawa provinsi Jawa Timur merupakan 

daerah otonom termuda di Jawa Timur yang dalam perkembangannya mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Kota yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu, Kecamatan 

 
11  Nurbaya, S. 2018. Rakornas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta: Kompasiana. 
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Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji, merupakan daerah yang 

topografinya sebagian besar berupa wilayah perbukitan, memiliki pemandangan alam 

yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat wisata yang mengandalkan 

keindahan alam. Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pulau Besar di Indonesia 

pada  2014-2016 

Pulau IKLH 
2014 

IKLH 
2015 

IKLH 
2016 

Rank 
2014 

Rank 
2015 

Rank 
2016 

Sulawesi 
Bali & Nusa Tenggara 
Sumatera 
Maluku & Papua 
Kalimantan 
Jawa 

76,8 
71,9 
71,4 
70,9 
68,8 
57,6 

77,2 
74,1 
73,6 
74,2 
64,2 
59,7 

75,4 
68,5 
63,7 
79,5 
60,3 
54,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
3 
4 
2 
5 
6 

2 
3 
4 
1 
5 
6 

Sumber: KLH (2018) 

  Kota Batu awalnya berasal dari salah satu kecamatan yang berada di wilayah 

Kabupaten Malang, kemudian berubah menjadi kota administratif pada Maret 1993 

dan pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu menjadi daerah otonom yang terpisah 

dari Kabupaten Malang. Kota ini  kemudian dirancang sebagai Kota Wisata 

Metamorfosis Kota Batu menjadi Kota Wisata, dimulai dari mengubah struktur 

organisasi, perbaikan tempat wisata, penambahan objek dan wahana wisata, 

perbaikan infrastruktur jalan raya, fasilitas umum, jenis kegiatan maupun tujuan 

wisatanya. Sekarang ini kota Batu telah tampil sebagai kawasan Mega Wisata. 

Namun pertanian tetap dipertahankan dan menjadi primadona, dengan visi misi Kota 

Batu”,yaitu, Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan 

Intemasional sedangkan simbol pariwisata Kota Batu yaitu Shinning Batu. Secara 

filosofis visi misi tersebut merupakan gabungan dari pariwisata, pertanian, dan 
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pendidikan. Penguatan visi yang lebih penting adalah pembangunan ekonomi yang 

berbasis ekonomi kerakyatan.12 

 Pengembangan kota Batu sebagai tujuan wisata didesain sebagai model 

Agrowisata di Jawa Timur. Agrowisata berbeda dengan ekowisata atau ecotourism.13 

Ekowisata merupakan pengembangan industri wisata alam yang berorientasi pada 

usaha-usaha pelestarian alam atau konservasi, sedangkan agrowisata merupakan 

objek wisata yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, 

dan hubungan usaha di bidang pertanian.  

 Adapun persamaan antara agrowisata dan ekowisata adalah keduanya 

bertumpu pada pelestarian sumber daya alam serta masyarakat dan budaya lokal. 

Agrowisata atau agrotourism juga dapat diartikan sebagai pengembangan industri 

wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan kekayaan alam”. Industri ini 

mengandalkan, “kemampuan budidaya baik pertanian, petemakan, perikanan, 

maupun kehutanan. Jadi, agrowisata tidak sekedar mencakup sektor pertanian, 

melainkan juga budidaya perairan baik darat maupun laut.   

 Pengembangan agrowisata dapat dikembangkan dengan membangun kawasan 

yang sudah ada, “misalnya kawasan agropolitan, kawasan usaha temak, dan kawasan 

industri perkebunan. Tujuan pengembangan kawasan agrowisata adalah industri 

wisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, 

pengembangan industri wisata bertujuan untuk menunjang berkembangnya 

pembangunan agribisnis secara umum.  

 
12  Cahyono, M, D. 2011. Sejarah Daerah Batu, Rekonstruksi Sosio-Budaya Lintas Masa.  

Batu: Jejak Kata Kita. 
13 Tirtawinata, Moh, & Lisdiana, F. 1996. Daya Tarik dan Pengelolaan Agrowisata. Jakarta: 

Penebar Swadaya. hlm. 15. 
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 Sehubungan dengan itu, pengembangan kawasan agrowisata dalam jangka 

panjang harus berorientasi pada pelestarian daya dukung lingkungan dan sumber 

daya alam agar keberlanjutan agrowisata dapat terjaga. Hal ini menuntut pola 

agribisnis yang dikembangkan benar sesuai dengan karakter potensi alam daerah dan 

kesesuaian lahan. Serta tidak merusak lingkungan (“misalnya tidak diperkenankan 

penggunaan pestisida secara berlebihan tetapi lebih digalakkan penggunaan bahan 

organik yang aman secara ekologis). 

 Desa di kota Batu memiliki potensi sebagai destinasi wisata, salah satunya 

adalah desa Sumber Brantas yang terletak di Kecamatan Bumiaji dengan wilayah 

yang cukup luas. Wisata Alam Cangar memiliki daya tarik Sumber air panas dan 

dipercaya bahwa air panas cangar dengan kandungan belerangnya, dapat 

menyembuhkan penyakit kulit dan rematik.14 Potensi pertanian agrowisata Desa 

Tulungrejo terdiri dari budidaya apel, jamur tiram, sayur dan bunga krisan. Atraksi 

yang dapat dijadikan sebagai atraksi utama adalah atraksi jamur tiram dan atraksi 

lainnya sebagai atraksi penunjang. 15 Di desa ini juga terdapat Arboretum, Arboretum 

Sumber Brantas, Arboretum ini berada pada jalur jalan provinsi yang 

menghubungkan Kota Batu dan Pacet, Kabupaten Mojokerto dan sekarang menjadi 

jalur alternatif Malang-Surabaya.16 

 
14  Hilman, Y, A. 2017. Strategi pembangunan pariwisata internasional berbasis pertanian 

organik “shining batu”. Sosial Politik Humaniora 

http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo /aristo@umpo.ac.id. / 04/ Vol. 5. No. 1. Tahun 

2017. 
15   Aridianasari, R., Euis, E, N., & Karuniawan, P, W. 2015. Pengembangan Agrowisata Di 

Desa Wisata Tulungrejo Kota Batu, Jawa Timur. Jurnal Produksi Tanaman, Volume 3, 

Nomor 5, Juli 2015, hlm. 383-390. 
16 nGalamediaLABS, “Arboretum Sumber Brantas”, diakses dari 

http://ngalam.id/read/2340/arboretum-sumber-brantas/, pada tanggal 30 Januari 2018 
pukul 17.03. 

mailto:aristo@umpo.ac.id
http://ngalam.us/
http://ngalam.id/read/2340/arboretum-sumber-brantas/
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 Sungai Brantas merupakan sungai yang sangat potensial, selain untuk mengairi 

sawah dibeberapa kabupaten, juga pemasuk air untuk waduk Karangkates yang 

memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Arboretum Sungai Brantas ini juga 

merupakan lokasi wisata pendidikan yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta. Sebagai 

lokasi wisata pendidikan, Arboretum Sungai Brantas sering dikunjungi oleh para 

peneliti dan mahasiswa sebagai objek pelatihan dan penelitian lingkungan hidup dan 

kehutanan. Selain itu, air sumbernya juga dipercaya oleh penganut aliran 

Kepercayaan Kejawen sebagai air suci yang mampu menyembuhkan berbagai 

macam penyakit. Lokasi disekitar sumber juga merupakan tempat persembayangan 

ummat  Hindu dan Aliran Kepercayaan.17 

 Dibalik potensi kekayaan alam yang terdapat dalam desa Sumber Brantas, 

terdapat juga potensi kerusakan lingkungan yang cukup serius. Sebagaimana 

diketahui, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumber Brantas atau disebut DAS Hulu 

Sungai Brantas karena terdapat beberapa mata air yang dinyatakan sebagai titik awal 

aliran Kali Brantas”. Ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa, DAS Sumber 

Brantas meliputi beberapa Sub-DAS diantaranya adalah Sub-DAS Sumber Brantas, 

Sub-DAS Amprong, Sub-DAS Bango, Sub-DAS Lesti, Sub-DAS Metro, Sub-DAS 

Lahor dan Sub-DAS Lemon. Total luas seluruh DAS Sumber Brantas 200 km2, dan 

semuanya merupakan daerah tangkapan air hujan dari Waduk Karangkates.18 

 Untuk dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka DAS harus dikelola 

dengan baik agar dapat berfungsi secara optimal. Pengelolaan sistem DAS meliputi 

pengelolaan seluruh sumberdaya alam dan struktur sistem yang ada untuk 
 

17  Cahyono, M, D. 2011. Sejarah Daerah Batu, Rekonstruksi Sosio-Budaya Lintas Masa. 
Batu: Jejak Kata Kita 

18  Rahayu, A & Bambang. 2013. Strategi Peningkatan Status Keberlanjutan Kota Batu 
Sebagai Kawasan Agropolitan. Jurnal Ekosains Vo. V. No. 1  
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melindungi, memelihara, dan memperbaiki output dari sistem DAS yang berupa air, 

sedimen, dan usaha-usaha yang diperoleh dari pemanfaat DAS”.19 Seiring 

perkembangan dan dinamika masyarakat, seperti adanya perubahan tata guna lahan, 

perubahan iklim, berubahnya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya dan tidak mengikuti kaidah konservasi lahan serta adanya kegiatan 

penebangan liar mengakibatkan peningkatan sedimentasi waduk serta penurunan 

kualitas air yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.20 

 Perubahan alih fungsi DAS Sumber Brantas sebenarnya sudah berlangsung 

sejak awal abad 20, tetapi terjadi secara lambat. Perbandingan dari pemantauan Citra 

Satelit yang diambil pada tahun 2015 di kawasan ini menunjukkan adanya 

pengurangan tutupan lahan sebagai hutan alam dan hutan tanaman produksi. Dengan 

meningkatnya luas penggunaan lahan untuk perkebunan, tegal, dan pemukiman, alih 

fungsi lahan hutan ini sangat berpotensi mengalami kerusakan dan dapat 

menimbulkan bencana.21 

 Jumlah kepala keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Dusun Lemah Putih 

sebanyak 120 KK, yang dibina 42 orang oleh Perhutani mereka tinggal di rumah 

rumah sederhana. Lahan Perhutani di sekitar dusun digarap sebagai lahan sayur. 

Masyarakat tidak membuat sistim terasiring dan menggunakan pupuk kimia, serta 

menggunduli tanaman keras, di pingiran sungai, sehingga terjadi proses 

penggelontoran lumpur ke DAS sungai Brantas. Daerah sekitar atas dari desa 

Sumber Brantas, : sebagian lahan  masih bisa diselamatkan karena adanya proyek 
 

19   Ibid. 
20   Jasa Tirta I. 2016. Semangat Pintu Air Dedikasi Untuk Negeri. Laporan Tahunan 2016. 

http://jasatirta1.co.id/wp-content/uploads/2017/07/ARA2016PJT1.pdf. 
21   Nurhamidah., Ahmad, J., & Muhammad, K. 2016. Tinjauan Perubahan Tata Guna Lahan 

Terhadap Limpasan Permukaan. Kasus: DAS Batang Arau Padang. Jumal Rekayasa Sipil 

(JRS-UNAND) Vol. 14 No. 2, Oktober 2016. 
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pembentukan arboretum yaitu reboisasi massal sekitar sumber air sungai Brantas 

yang pertama kali. Tampak di sekitar sumber itu hutan lindung tetap terjaga. Namun 

lahan di atasnya juga masih tetap gundul dan dipakai sebagai lahan pertanian illegal, 

inilah penyebab utama banjir lumpur sebagaimana dilaporkan oleh Radar Batu 

sebagai berikut. 

  Hampir setiap tahun banjir dan tanah longsor terus terjadi, ketika musim 

hujan. Terjadi 25 kali bencana banjir di Kota Batu selama tiga tahun terakhir. Tahun 

2014, sembilan kali bencana banjir terjadi. Puluhan rumah terdampak, kerugian 

ditaksi mencapai ratusan juta. Sedangkan di tahun 2015, terjadi penurunan yakni 

hanya tiga kali bencana banjir. Pada tahun 2016 meningkat drastis, sejak Januari 

hingga tanggal 16 Desember 2016 telah ada 13 kali bencana banjir.22 

 Adanya banjir tahunan yang melanda kota Batu dan sekitamya menimbulkan 

kekhawatiran banyak kalangan yang sangat peduli lingkungan, salah satunya adalah 

Bambang Parianom, yang pada saat menjabat Camat di Kecamatan Bumiaji dan juga 

menjabat menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Batu. 

Kepedulian tersebut telah diwujudkan dengan mendirikan Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang dinamakan Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi 

Kelestarian Alam.23  

 Menurut Bambang, masalah ekologi sama dengan masalah distribusi kuasa 

lainnya, seperti hukum, demokrasi dan perdamian, adalah sesuatu yang terus 

menerus harus dibela dan juga diperjuangkan. Beliau menyodorkan konsep advokasi 

ekologi untuk pembelaan terhadap ekologi. Berdasarkan pengalaman ketika menjabat 
 

22  Pwarta Miski, “Bencana Banjir di Kota Batu Meningkat, Siapa yang Salah?”, diakses dari 
https://malangvoice.com/bencana-banjir-kota-batu-meningkat-siapa-salah/ pada tanggal 
30 Januari 2019 pukul 18.15. 

23  Bambang Parianom, dalam harian Kompas, 14 Oktober 2010. 

https://malangvoice.com/bencana-banjir-kota-batu-meningkat-siapa-salah/


12 

di birokrasi. Beliau menjelaskan bahwa, seharusnya tidak akan pernah terdapat 

paradoks atau bertolak belakang antara ekologi disatu pihak dan otonomi daerah 

dipihak lain. Artinya kewajiban menjaga kelestarian ekologi bukanlah hanya 

merupakan tugas dari pemerintah lokal dan daerah, tetapi menjadi kewajiban semua 

pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya yang tidak 

mengenal daerah. Bahkan kepedulian menjaga ekologi adalah kewajiban masyarakat 

dunia. 

 “Sementara ini tekesan adanya pandangan bahwa kewajiban menjaga 

kelestarian ekologi disekitar wilayah di DAS Hulu Brantas hanya dilakukan oleh 

pemerintah lokal Kota Batu dan pemerintah daerah Jawa Timur, sesuai dengan tugas 

dalam lingkup birokrasi.” Seharusnya dalam usaha menjaga kelestraian ekologi 

adalah: tugas lintas daerah, lintas sekotral dan melibatkan semua stakeholder dan 

juga melibatkan seluruh masyarakat. Pernyataan Bambang tersebut juga disampaikan 

dalam Harian Kompas. 

 Keprihatinan Bambang, bukanlah mengada-ngada, wilayah kota Batu yang 

merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal secara nasional maupun internasional, 

telah terancam oleh bencana banjir dan tanah longsor, sebagaimana di daerah rawan 

bencana di daerah lain di sebagain wilayah Indonesia. Peristiwa banjir bandang di 

sekitar hulu sungai Brantas, tepatnya di beberapa desa wilayah Kecamatan Bumiaji. 

Pada tahun 2004, “menyebabkan puluhan hektar lahan pertanian menjadi hancur dan 

ratusan rumah luluh lantak diterjang banjir lumpur, sebagai akibat kerusakan ekologi 

di lahan sekitar desa Sumber Brantas. Sementara itu kebijakan pemerintah daerah 

Batu maupun Jawa Timur dalam konservasi ekologi dirasakan masih belum sesuai 

dengan harapan masyarakat peduli lingkungan. Apalagi fakta menunjukkan bahwa 
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ternyata pihak pemerintah lokal, investor dan sebagian besar masyarakat sekitar 

berpacu mengeksploitir kekayaan alam yang dimiliki oleh Kota Batu.24 

 Menurut Bambang, ada tiga elemen dalam masyarakat yang harus bersatu dan 

bersinerji dalam menjaga kelestraian ekologi, yaitu:  

1. Pertama, dari kalangan struktur pemerintahan, yaitu Kepala Daerah dan jajaran 

DPRD, harus menyamakan visi-misi mereka guna menjaga kelestarian ekologi. 

Harus terlahir produk perundang-undangan yang bisa mengadvokasi 

lingkungan”.  

2. Kedua, adalah dari kalangan kultural, yaitu masyarakat harus disadarkan untuk 

tidak melakukan pembalakan liar, menghindari sistem tumpang sari di tengah 

hutan dan menggunakan sistim terasiring ketika menggarap lahan, agar bisa 

mengrangi sedimentasi di daerah aliran sungai (DAS).  

3. Ketiga, adalah adanya komitmen dari pejabat sektoralnya. Semua Kepala Dinas 

terkait harus memiliki kemauan yang kuat untuk berusaha menyelamatkan 

lingkungan. 

 Bentuk konkritnya adalah diterbitkannya Perda yang berisi semua hal untuk 

memutus proses kerusakan lingkungan, misalnya moratorium pembangunan wahana 

wisata baru, pembangunan hotel dan vila. Selama beberapa tahun belakangan ini, 

sejak tahun 2006, Yayasan Pusaka telah melakukan berbagai gerakan dan tindakan 

pelestarian konservasi”, antara lain:  

1. Pertama, melibatkan berbagai lembaga dan masyarakat dalam terus melakukan 

penghijaun di daerah sekitar desa Sumber Brantas.  
 

24  Lucas Wicaksono, “Jangan Wisata ke Kota Batu Kalau Tak Ingin Terjadi Bencana Alam”, 
diaksesdarihttps://www.kompasiana.com/lugaswicaksono/59f3314328d54e3e304e7f92/ja
ngan-wisata-ke-kota-batu-kalau-tak-ingin-terjadi-bencana-alam?page=all pada tanggal 2 
Februari 2018 pukul 19.20. 

https://www.kompasiana.com/lugaswicaksono/59f3314328d54e3e304e7f92/jangan-wisata-ke-kota-batu-kalau-tak-ingin-terjadi-bencana-alam?page=all
https://www.kompasiana.com/lugaswicaksono/59f3314328d54e3e304e7f92/jangan-wisata-ke-kota-batu-kalau-tak-ingin-terjadi-bencana-alam?page=all
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2. Kedua, melestarikan sumber air dengan membangun ratusan sumur resapan di 

sekitar sumber air dan juga penanaman pohon pelindung di sekitar sumber air, 

dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat, mulai dari siswa tingkat SD 

sampai perguruan tinggi atau pesantren. 

 Penelitian tentang lingkungan menggunakan pendekatan sosial pemah 

dilakukan oleh Santoso dalam bentuk disertasi (2014) yang berjudul  Model 

Pengembangan Imbal Jasa Lingkungan Kolam Retensi Tawang Berkelanjutan. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan pola jejaring sosial masyarakat 

sekitar Kolam Retensi Tawang dan peran modal politik masyarakat yang digunakan”. 

Adapun hasil  temuan penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pola jejaring sosial, masyarakat sekitar Kolam Retensi Tawang ditandai dengan 

rasa dan sikap saling percaya, Masyarakatnya tergabung dalam jejaring sosial 

berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diikat dengan arisan dan 

dana sosial. Kelompok ini beraktifitas menjembatani dan mengorganisir sebanyak 

11 rukun warga (RW)”, untuk mengelola drainase agar tetap bersih. KSM yang 

paling mandiri dan berperan aktif lebih besar adalah  KSM Sagorake (Saluran 

Gorong Gorong Rakyat Kebonharjo). Adapun jenis modal sosial yang 

menjembatani (Bridging Social Capital) ditandai oleh spontanitas masyarakat 

(reciprocity). 

2.  Peran modal politik, “masyarakat belum memiliki posisi tawar yang signifikan 

terhadap upaya pemenuhan tuntutan publik yang berupa bebas banjir dan rob. 

Sementara itu, penelitian terhadap kearifan lokal menunjukkan  bahwa nilai-nilai 

kearifan yang ada di wilayah penelitian ternyata telah mengalami degradasi  yang 

disebabkan oleh tiga faktor utama. Yakni: (1) pluralitas dan tekanan migrasi 
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penduduk yang tinggi; (2) semakin menyempitnya ruang, tanah, dan lahan; dan 

(3) sedikitnya jumlah relawan peduli dan pegiat lingkungan yang didedikasikan 

sebagai tokoh meneladani masyarakat.25   

 Berdasarkan uraian yang telah disajikan maka dapat diketahui dibalik potensi 

kekayaan alam yang terdapat di Dusun Lemah Putih dalam desa Sumber Brantas, 

terdapat juga potensi kerusakan lingkungan yang cukup serius. Perhatian terhadap 

kelestarian lingkungan hidup menjadi aspek untuk memberikan kontribusi dalam 

melestarikan lingkungan hidup tersebut. 

Bertolak dari uraian dan penjelasan latar belakang yang dipaparkan tersebut di 

atas, maka menarik untuk diteliti sebagai disertasi dengan judul Tindakan Sosial 

Berorientasi Nilai Dalam Pelestarian Lingkungan (Studi Etnografi Komunitas 

Peduli Lingkungan di Dusun Lemah Putih Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan “latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah,tindakan sosial berorientasi nilai dalam pelestarian lingkungan 

pada komunitas peduli lingkungan di Dusun Lemah Putih Desa Sumber Brantas 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

2) Apakah,faktor pendukung dan penghambat tindakan sosial berorientasi nilai 

dalam pelestarian lingkungan pada komunitas peduli lingkungan di Dusun 

Lemah Putih Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu? 

 
25 Santoso, E. 2014. Model Pengembangan Imbal Jasa Lingkungan Kolam Retensi Tawang 

Berkelanjutan. Disertasi. Semarang: Universitas Diponogoro. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian secara 

umum diarahkan untuk mengetahui tindakan sosial masyarakat dalam upaya 

mewujudkan pelestarian lingkungan hidup yang berbasis nilai nilai kearifan lokal”. 

Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut: 

1. Untuk,mendeskripsikan dan menganalisis tindakan sosial berorientasi nilai dalam 

pelestarian lingkungan pada komunitas peduli lingkungan di Dusun  Lemah Putih 

Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu.”. 

2. Untuk,mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

tindakan sosial berorientasi nilai dalam pelestarian lingkungan pada komunitas 

peduli lingkungan di Dusun Lemah Putih Desa Sumber Brantas Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretik  

1). Hasil penelitian ini,diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap upaya 

pengembangan teori ilmu sosial dan politik khususnya tentang tindakan sosial, 

nilai, konsep konservasi dan pengetahuan masyarakat lokal akan pentingnya 

makna konservasi serta pelestarian lingkungan.”. 

2). Hasil penelitian ini, juga dapat dimanfaatkan dalam bidang ilmu pengetahuan 

sosial dan politik yang berkaitan dengan tindakan sosial berorientasi nilai dalam 

pelestarian lingkungan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1). Bagi masyarakat penelitian tentang tindakan sosial masyarakat dalam upaya 

pelestarian lingkungan hidup berbasis nilai-nilai edukasi tentang konservasi, akan 

diperoleh gambaran riil bahwa masyarakat adalah sebagai aktor utama dalam 

pelestarian lingkungan dan memiliki subyektifitas dalam basis nilai- nilai 

konservasi lingkungan.”. 

2). Bagi pemerintah,baik tingkat lokal maupun regional hasil penelitian ini bisa 

digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan terkait dengan konservasi 

lingkungan di wilayahnya.”. 

3). Bagi peneliti selanjuntya,mejadi bahan informasi dan perbandingan untuk 

mengkaji secara lebih mendalam dan inovatif terhadap permasalahan yang 

berkenaan dengan tindakan sosial pelestarian lingkungan.”. 




