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ABSTRACT

Analysis Of Willingness To Pay From Farmers To Environmental
Services Of Water Irrigation In DAS Sekampung

By

FIDYAN DIENY

This study aimed to determine the value of willingness to pay from farmers used

irrigation water DAS Sekampung and the factors influenced it. This research was

conducted for 3 months started from January to March 2018.  Selection of

research location was based on downstream area of water resources utilization of

Sekampung River. Based on the research results obtained average WTP value of

Rp. 45.912.50 /ha/session planting. The total value earned is Rp. 11,963,420.10

/ha/session planting or Rp. 23.926.840,20 /ha/year (1 year 2 times plant). Factors

that influenced the value of WTP in the study sites were the number of

dependents, land area and duration of farming whereas sex variables, age,

education level, household income level, land status, and water quantity no

significant effected  the WTP valeu of farmers used irrigation water in Rejomulyo

Village.

Keywords: farmers, sekampung watershed, WTP.



ABSTRAK

Analisis Kesediaan Membayar Petani Terhadap Jasa Lingkungan
Air Irigasi DAS Sekampung

Oleh

FIDYAN DIENY

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kesediaan membayar petani

pemanfaat air irigasi DAS Sekampung dan mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhinya.  Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari bulan

Januari sampai Maret 2018.  Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas daerah

hilir pemanfaat sumber daya air DAS Sekampung.  Berdasarkan hasil penelitian

didapatkan nilai rataan WTP sebesar Rp. 45.912,50/ha/MT. Nilai total yang

didapatkan sebesar Rp. 11.963.420,10/ha/MT atau Rp. 23.926.840,20/ha/tahun

(1 tahun 2 kali tanam).  Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP pada lokasi

penelitian adalah jumlah tanggungan, luas lahan dan lama bertani sedangkan

variabel jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan rumah

tangga, status lahan dan kuantitas air tidak berpengaruh nyata terhadap nilai WTP

petani pemanfaat air irigasi Kelurahan Rejomulyo.

Kata kunci : DAS sekampung, petani, WTP.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya

(29,68 %) bermata pencaharian sebagai petani, mata pencaharian lainnya

menyebar pada sektor pertambangan, industri, listrik dan gas, kontruksi,

perdagangan, transportasi, keuangan dan lain-lain (BPS, 2017). Sektor pertanian

menjadi salah satu fokus dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan

pertanian bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan, ketahanan pangan,

menitikberatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, memperluas lapangan kerja

dan dapat meningkatkan pembangunan sektor lainnya. Progam pembangunan

pertanian dapat berjalan baik dengan adanya program intensifikasi dan

ektensifikasi pertanian (Juwita, 2008). Program intensifikasi yang dikenal dengan

pancausaha tani berupa pengolahan tanah, pemberantasan hama, pemupukan,

penggunaan bibit unggul dan irigasi yang baik.

Penduduk di Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat memenuhi kebutuhan pokok

masyarakat (beras). Tahun 2011 rata-rata kebutuhan beras per kapita di Indonesia

sebesar 102,87 kg/tahun/jiwa. Selama periode 2007-2010, permintaan beras
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mengalami peningkatan dari 53,20 juta ton menjadi 61,20 juta ton setara gabah

(Kementrian Pertanian, 2012).

Kebutuhan masyarakat terhadap beras mendorong untuk terciptanya peningkatan

produksi padi. Produksi padi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air yang

cukup. Rata-rata kebutuhan air bagi tanaman padi adalah 1,20 lt/d/ha (Indah dkk.,

2015). Besarnya kebutuhan padi terhadap air akan mempengaruhi proses

pertumbuhan tanaman yang akan meningkatkan produksi padi. Oleh karena itu

ketersediaan air harus tetap terjaga sehingga perlu adanya pengelolaan sumber air,

tidak terkecuali bagi petani padi yang berada pada cangkupan wilayah irigasi Way

Sekampung.

Way Sekampung merupakan sungai terpanjang di Provinsi Lampung dan

memiliki catchment area (daerah tangkapan air) 4.841,91 km2 (Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lampung, 2016). Daerah tangkapan

air pada wilayah hulu DAS Sekampung berada pada wilayah kawasan KPHL Batu

Tegi (KPHL Batu Tegi, 2012). DAS Sekampung saat ini mengalami kondisi

kritis yang disebabkan oleh adanya degradasi lahan. Hasil analisis peta wilayah

kerja KPHL Batutegi terdapat lahan kritis seluas 14.405,10 ha dan sangat kritis

45,56 ha (UPTD KPHL Batutegi, 2014). Lahan kritis yang terjadi disebabkan

oleh adanya konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian (BPDAS WSS, 2003

dalam Banuwa dkk., 2008). Konversi hutan menjadi areal penggunaan lain akan

mempengaruhi karakteristik hidrologi yaitu penurunan debit air khususnya pada

musim kemarau dan meningkatnya aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi

(Willy dkk., 2016).
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Perubahan tutupan lahan pada wilayah DAS Sekampung dapat mempengaruhi

debit air DAS. Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah akan berpengaruh

terhadap besarnya volume aliran permukaan (Nilda dkk., 2015). Sesuai dengan

pernyataan Asdak (2007) bahwa perubahan pada penutupan lahan akan

mempengaruhi keseluruhan sistem ekologi termasuk hidrologi pada wilayah

DAS.  Dampaknya dalam skala besar akan terlihat pada fluktuasi air sungai yang

meningkat tajam pada musim penghujan dan debitnya akan sangat rendah di

musim kemarau.

Ketersediaan air pada daerah hilir tergantung adanya upaya konservasi di daerah

bagian hulu atau daerah pengelolaan lahan.  Kegiatan konservasi membutuhkan

dana atau pembiayaan dalam penerapannya di lapangan. Pembiayaan dalam

upaya konservasi dapat dilakukan dengan penerapan Pembayaran Jasa

Lingkungan (PJL).  Pembayaran jasa lingkungan merupakan transaksi sukarela

untuk jasa lingkungan dari penyedia jasa lingkungan ke pembeli jasa lingkungan

jika penyedia tersebut telah memenuhi syarat dalam perjanjian (Pagiola dan

Platais, 2002).  Pembayaran jasa lingkungan antara pemanfaat dan penyedia

mendorong masyarakat agar bersedia melakukan kegiatan konservasi tanah dan

air (Dasrizal dkk., 2012).  Beberapa instrumen dalam PJL adalah penyedia jasa

lingkungan (Provider) dan penerima jasa lingkungan (Buyer).  Penelitian ini

hanya fokus pada penerima jasa lingkungan air Way Sekampung dengan metode

kesediaan membayar (WTP) jasa lingkungan air di Kecamatan Metro Selatan.

Kesediaan membayar merupakan kesediaan konsumen untuk membayar terhadap

suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya alam dan jasa alami
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dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan (Sabri dan Amelia, 2016).

Kesedian membayar konsumen juga dapat menciptakan pemerataan pendapatan

dan mengurangi kemiskinan masyarakat hulu. Hal tersebut senada dengan

Febrianti (2012), bahwa WTP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

hulu. Kesediaan membayar ini diharapkan akan meningkatkan kontribusi DAS

Sekampung sebagai penyedia sumber air. Salah satu pengguna air di DAS

Sekampung adalah petani di Kota Metro.

Kecamatan Metro Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota

Metro dengan luasan lahan pertanian sawah irigasi terbesar di Kota Metro (857,87

ha) (BPS, 2015). Salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Metro Selatan

adalah Kelurahan Rejomulyo. Petani padi kelurahan Rejomulyo merupakan salah

satu pemanfaat atau pengguna (Buyer) dari jasa lingkungan air yang dihasilkan

dari DAS Sekampung. Pemanfaat air di DAS Sekampung sampai saat ini belum

memberikan kontribusi rehabilitasi hutan dan lahan berupa dana atas pemanfaatan

sumber daya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting diadakannya

penelitian tentang kesediaan membayar dari petani pemanfaat irigasi yang

memanfaatkan air dari DAS Sekampung. Pembayaran tersebut bertujuan untuk

upaya konservasi DAS Sekampung dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat

hulu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah.

1. Berapakah nilai kesediaan membayar petani pemanfaat air irigasi ?
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar

petani pemanfaat air irigasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Mengetahui nilai kesediaan membayar petani pemanfaat air irigasi di DAS

Sekampung.

2. Menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar pada

pemanfaat air irigasi di DAS Sekampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah.

1. Pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan terkait penerapan kebijakan

mengenai kesediaan membayar jasa lingkungan air di Provinsi Lampung.

2. Masyarakat untuk pemahaman mengenai program kesediaan membayar jasa

lingkungan air.

3. Peneliti atau mahasiswa sebagai rujukan penelitian selanjutnya tentang

kesediaan membayar jasa lingkungan air.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara administratif DAS Sekampung memiliki luas sebesar 484.191,80 ha yang

mencangkup Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan,

Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Timur, Metro dan Bandar
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Lampung (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Lampung ,

2016).  Keadaan sub DAS Sekampung sudah mengalami kerusakan dengan

adanya perubahan tutupan lahan hutan. Luas hutan primer saat ini tersisa seluas

5.626,78 ha (13,2%), hutan sekunder seluas 2.071,75 ha (4,89%), semak belukar

2.559,38 ha ( 6,04%) dan pertanian lahan kering seluas 32.142,40 ha (75,80%)

(BPDAS WSS, 2003 dalam Banuwa dkk., 2008). Senada dengan hasil penelitian

Banuwa dkk (2008) bahwa DAS Sekampung Hulu (Sub DAS Sekampung yang

terletak di hulu DAS Sekampung) seluas 42.400 ha saat ini sudah sangat perlu

untuk ditangani, karena sebagian besar DAS Sekampung Hulu telah mengalami

alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Perubahan penggunaan lahan

menyebabkan penurunan kemampuan tanah dalam meresapkan air sehingga

mengakibatkan kerusakan fungsi hidrologi Sub DAS Sekampung. Kondisi ini

sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi masyarakat hilir (Riniarti dan

Setiawan, 2014). Perubahan tutupan lahan di DAS Sekampung dapat

mempengaruhi aliran permukaan.

Penurunan kualitas dan kuantitas dari DAS Sekampung mengharuskan adanya

tindakan konservasi yang dilakukan.  Tindakan tersebut untuk menjaga sumber air

DAS Sekampung agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

sekitar. Kegiatan konservasi membutuhkan dana atau pembiayaan dalam

penerapannya di lapangan. Pembiayaan dalam upaya konservasi dapat dilakukan

dengan penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL). Salah satu bentuk dari

penerapan pembayaran jasa lingkungan adalah kesediaan membayar pemanfaat
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sumber daya. Penelitian ini hanya berfokus pada penerima jasa lingkungan air

irigasi DAS Sekampung.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan daftar

pertanyaan terhadap petani pemanfaat air irigasi yang berada di Kelurahan

Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.  Hasil dari daftar pertanyaan

tersebut digunakan untuk menghitung nilai rataan kesediaan membayar dan total

nilai kesediaan membayar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan

membayar diketahui dengan analisis regresi berganda dari program software

minitab 17. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

pertimbangan untuk penerapan atau pengembangan program kesediaan membayar

jasa lingkungan air di kawasan hulu DAS Sekampung. Diagram alir kerangka

pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.
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Keterangan
: diteliti
: tidak diteliti

Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran.

DAS Sekampung

Penggunaan air

IrigasiPLTA Sumber air baku

Aktivitas manusia

Penurunan kuantitas air sungai

Pembayaran jasa lingkungan air

WTA WTP

Estimasi
nilai WTP

Faktor yang
mempengaruhi

Analisis
regresi

Pengembangan Pengelolaan Jasa
Lingkungan di DAS Way Sekampung

Upaya Konservasi
Hutan

Perubahan tutupan lahan
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS)

2.1.1 Pengertian dan fungsi DAS

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung,

menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di

laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan

(Peraturan pemerintah Nomor 121 Tahun 2015). Daerah Aliran Sungai (DAS)

merupakan suatu mega sistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem

biologis, dan sistem manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan

membentuk satu kesatuan ekosistem. Daerah Aliran Sungai dipandang sebagai

sumber daya alam dengan ragam pemilikan baik (private, common, state

property) dan berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa bagi masyarakat

sehingga menyebabkan interdependensi antar pihak, individu, dan kelompok

(Wulandari, 2007).

Daerah aliran sungai bukan hanya merupakan badan sungai, tetapi satu kesatuan

seluruh ekosistem yang ada di dalam pemisah topografis. Pemisah topografis di
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darat berupa daerah yang paling tinggi biasanya punggung bukit yang merupakan

batas antara satu DAS dengan DAS lainnya. Berdasarkan pengertian diatas, maka

pentingnya pengelolaan sungai yang baik agar air tetap tersedia.

2.1.2 Sumberdaya air dan pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik

antara sumberdaya alam dengan manusia didalam DAS dan segala aktivitasnya,

agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya

kemanfaatan alam bagi manusia secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah No

37 Tahun 2012).  Pengelolaan DAS meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan

secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas wilayah

administrasi serta peran serta masyarakat.

Pengelolaan DAS wajib dijalankan berdasarkan prinsip kelestarian yang

memadukan keseimbangan antara produktivitas dan konservasi untuk mencapai

tujuan-tujuan pengelolaan DAS yaitu meningkatkan stabilitas tata air,

meningkatkan stabilitas tanah, termasuk mengendalikan proses degradasi lahan,

meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan perilaku masyarakat ke arah

kegiatan konservasi yang mengendalikan aliran permukaan dan banjir (Wulandari,

2007).  Pengelolaan suatu DAS dikatakan berhasil apabila terpenuhi beberapa hal

berikut yaitu tercapainya kondisi hidrologis yang optimal, meningkatnya

produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat,

terbentuknya kelembagaan masyarakat yang muncul dari bawah sesuai dengan
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sosial budaya masyarakat setempat dan terwujudnya pembangunan yang

berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu menejemen terbuka yang

menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara berbagai lembaga yang

terkait. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang

Pengusahaan Sumber Daya Air (PSDA) air adalah semua air yang terdapat pada ,

diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air

hujan dan air laut yang ada di darat. Salah satu sumber air adalah DAS, sehingga

dalam pengelolaan sumber daya air tidak terlepas dari pengelolaan DAS, dengan

demikian strategi pengelolaan DAS yang baik akan menghasilkan sumberdaya air

yang baik pula (Yuwono dkk., 2011).

Penutupan lahan di bagian hulu DAS umumnya berupa kawasan hutan, sehingga

apabila hutan rusak maka fungsi hidrologis DAS juga akan mengalami kerusakan.

Tanika dkk (2016) menyatakan bahwa fungsi hidrologi DAS dipengaruhi oleh

perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas manusia.  Ketiga

faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi DAS yang ditunjukkan oleh adanya

perubahan kualitas dan kuantitas (jumlah) air.  Perubahan kualitas dan kuantitas

air akan mempengaruhi ketersedian air baik untuk kebutuhan rumah tangga,

pertanian, industri, maupun penggunaan yang lain seperti untuk mikrohidro.

Pengelolaan bagian hulu DAS lebih dimanifestasikan dengan pengelolaan hutan

sehingga mendorong untuk melakukan adanya upaya konservasi yang dilakukan

di daerah yang berhutan. Upaya konservasi sumberdaya air dilakukan dengan
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cara mengendalikan aliran permukaan guna memperkecil daya rusak air,

menampung dan menahan limpasan hujan untuk dimanfaatkan secara optimal dan

air mempunyai kesempatan yang lebih lama untuk masuk kedalam tanah (Rohmat,

2010).  Upaya konservasi tidak dapat dilakukan hanya satu pihak saja, maka perlu

adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan

konservasi di daerah aliran sungai seperti pemerintah, masyarakat, pihak swasta

dan LSM (Riska dkk., 2013). Upaya konservasi memerlukan dana/imbal jasa,

salah satu penerapan imbal jasa dengan pembayaran jasa lingkungan air di daerah

aliran sungai.  Hal ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan upaya

konservasi dengan imbal jasa yang dilakukan, dengan harapan sumber air tetap

terjaga dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang bagi masyarakat.

2.1.3 DAS Sekampung

DAS Sekampung merupakan DAS yang memiliki luas terbesar kedua di Provinsi

Lampung dengan luas wilayahnya melintasi sembilan kabupaten (Tanggamus,

Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan,

Metro, Bandar Lampung dan Lampung Timur). Luas DAS sekampung 477.439

ha dengan luas irigasi 66.500 ha, dengan luas DAS yang besar tersebut namun

DAS Sekampung sejak tahun 1984 telah ditetapkan sebagai salah satu DAS

dengan kondisi kritis bersama 21 DAS lainya di Indonesia (Nurhaida dkk., 2005).

Daerah catchment area yang sangat luas, dan memiliki waduk Batutegi di bagian

hulu dari sistem DAS Sekampung, serta mempunyai Bendungan Argoguruh yang

melayani pemberian air bagi sawah di hilirnya, fungsi Way Sekampung sangat
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vital bagi penduduk di sekitarnya baik itu sebagai sumber air untuk keperluan

hidup sehari-hari maupun sumber air untuk mengairi sawahnya. Banuwa dkk

(2008), menyatakan bahwa DAS Sekampung hulu didominasi oleh wilayah

dengan kelas dan sub kelas kemampuan lahan III-l2 yaitu seluas 17.630,51 ha atau

41,58%, kemudian berturut-turut diikuti oleh kelas dan sub kelas kemampuan

lahan IV-l3 seluas 8.862,97 ha atau 20,90%, II-l1.e1 seluas 5.458,37 ha atau

12,87%, VI-l4 seluas 4.459,01 ha atau 10,52%, dan terakhir VII-l5 seluas

3.171,00 ha atau 7,48%. Lahan yang masih dapat dimanfaatkan untuk usaha

budidaya pertanian tanaman tahunan dengan pola campuran adalah lahan kelas II-

l1.e1, III-l2, IV-l3, dan VI-l4, dengan luas total sebesar 36.410,86 ha atau 85,87%.

Keberadaan Bendungan Batutegi dimanfaatkan untuk mengairi sawah sebanyak

108.553 ha di 5 kabupaten yang ada di Lampung yaitu, Lampung Selatan,

Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro dan Bandar Lampung. Air Bendungan

Batutegi juga dimanfaatkan untuk sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Air

(PLTA) dan sumber air baku (Ridwan dkk., 2013).  Perubahan penggunaan hutan

menjadi kebun campuran yang terjadi di KPHL Batutegi menyebabkan penurunan

kemampuan tanah dalam meresapkan air sehingga mengakibatkan kerusakan

fungsi hidrologi Bendungan Batutegi yang merupakan Sub DAS Sekampung.

Kawasan lindung di DAS Sekampung hulu harus tetap dijaga sebagai kawasan

lindung dan tidak direkomendasikan untuk pengembangan pertanian (Banuwa,

2008). Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi masyarakat

hilir ( Riniarti dan Setiawan, 2014). Hasil analisa peta lahan kritis yang diperoleh

dari BPKH Wilayah II Palembang, di dalam wilayah kerja KPHL Batutegi
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terdapat lahan kritis seluas seluas 14.405,10 ha dan sangat kritis 45,56 ha (UPTD

KPHL Batutegi, 2014).

2.2 Irigasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang tentang Irigasi

Nomor 20 Tahun 2006 mengandung definisi irigasi adalah usaha penyediaan,

pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya

meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa,

dan irigasi tambak. Irigasi berfungsi meningkatkan produktifitas lahan untuk

menghasilkan panen yang optimal dengan tetap mempertimbangkan penggunaan

air untuk kepentingan lainnya (Kodoatie dkk., 2005).

Irigasi bertujuan untuk menjamin keberhasilan produksi tanaman dalam

menghadapi kekeringan jangka pendek, mendinginkan tanah dan atmosfer untuk

pertumbuhan tanaman, mengurangi bahaya kekeringan, mencuci atau melarutkan

garam dalam tanah, mengurangi bahaya pemipaan tanah, melunakkan lapisan

olah dan gumpalan-gumpalan tanah, menunda pertunasan lewat evaporasi.

Jaringan irigasi merupakan solusi untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau

yang sering dialami oleh petani sehingga dapat mencegah terjadinya gagal panen.

Sekampung sistem merupakan salah satu lumbung padi nasional yang ada di

Provinsi Lampung.  Sekampung sistem yang secara geografis berada di

Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.

Keperluan air irigasi untuk mengairi sawah yang berada di Sekampung sistem ini

disuplai dari Bendung Argoguruh. Sekampung sistem memiliki 2 (dua) saluran
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pembawa yaitu Feeder Canal I dan Feeder Canal II. Feeder Canal I melayani 4

(empat) Daerah Irigasi (DI), yaitu Daerah Irigasi (DI) Sekampung Batanghari,

Daerah Irigasi (DI) Sekampung Bunut, Daerah Irigasi (DI) Batanghari Utara, dan

Daerah Irigasi (DI) Raman Utara sedangkan Feeder Canal II melayani 3 (tiga)

Daerah Irigasi (DI) yaitu Daerah Irigasi (DI) Bekri, Daerah Irigasi (DI) Punggur

Utara, dan Daerah Irigasi  (DI)  Rumbia Barat (Sembiring, 2016).

2.3 Jasa Lingkungan

Sutopo dkk (2011) mengatakan bahwa jasa lingkungan didefinisikan sebagai

keseluruhan konsep sistem alami yang menyediakan aliran barang dan jasa yang

bermanfaat bagi manusia dan lingkungan yang dihasilkan oleh proses ekosistem

alami. Hutan sebagai ekosistem alami selain menyediakan berbagai macam

produk kayu juga menyediakan produk non kayu sekaligus juga menjadi reservoir

besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air yang kemudian

melepasnya secara gradual, sehingga air tersebut bermanfaat bagi kehidupan

manusia.

Jasa lingkungan penting untuk dijalankan karena sebanyak 15 orang belum

mendapatkan jasa lingkungan secara layak (khususnya sumberdaya air) dan

potensi perkembangan pemasaran jasa air di dunia cukup menjanjikan karena

adanya permintaan pasar (52%), adanya peraturan pemerintah (28%), adanya

penawaran (8%) dan hal lainnya (12%) (Wulandari, 2005). Produk jasa

lingkungan hutan atau kawasan konservasi dibagi ke dalam empat kategori, yaitu.
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1. Penyerap dan penyimpanan karbon .

2. Perlindungan keanekaragaman hayati .

3. Perlindungan daerah aliran sungai .

4. Keindahan bentang alam .

2.4 Pembayaran Jasa Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) merupakan salah satu

instrumen ekonomi sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan di

Indonesia.  Instrumen ini dianggap memiliki beberapa kelebihan dalam hal

memberikan sinyal yang tepat untuk perlindungan lingkungan. Pembayaran jasa

lingkungan adalah pembayaran masyarakat hilir terhadap jasa masyarakat hulu

yang sudah menjaga kelestarian DAS di daerah tangkapan air sebagai biaya

pengganti dari biaya tambahan karena rendahnya kualitas air serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat hulu (Febrianti, 2012)

Konsep PJL didasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan beserta segenap

komponen didalamnya memiliki peran dalam mendukung kehidupan yang selama

ini belum dipertimbangkan dalam sistem ekonomi. Nilai suatu kawasan hutan

hanya dihitung berdasarkan jumlah produksi kayu, tanpa memperhitungkan peran

(jasa) hutan dalam pengaturan tata air, pencegahan bencana alam, sumber

keanekaragaman hayati, penyerapan polutan atau karbon dan penyediaan

pemandangan yang indah. Pengelola hutan yang menjamin tidak mengubah

fungsi hutan dapat dianggap sebagai penyedia jasa.  Pada sisi lain, pihak yang
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memanfaatkan keberadaan hutan dikategorikan sebagai pengguna jasa. Pada

sistem ekonomi, pihak pengguna harus membayar kepada penyedia untuk

melibatkan insentif dalam upaya konservasi, dimana insentif ini berbasis pasar

yang membawa nilai ekonomi hutan dan keanekaragaman hayati tersebut (Milne

dan Chervier, 2014).

2.5 Kesediaan Membayar (WTP)

Willingness to Pay (WTP) merupakan salah satu bentuk penilaian ekonomi yang

dilakukan dengan melihat kesediaan membayar dari para individu untuk

perbaikan lingkungan. Kesediaan membayar adalah metode survei yang

menyajikan orang yang diwawancarai dengan skenario hipotetis tentang intervensi

tertentu atau program spesifik yang ingin dievaluasi (Quevedo dkk., 2009).

Pendekatan WTP ini pada hakikatnya mencari penilaian individual mengenai

peningkatan atau penurunan pengeluaran biaya terhadap perbaikan kualitas

lingkungan. Kesediaan membayar dipengaruhi pula oleh tingkat pendapatan

masyarakat, sedangkan kesediaan untuk menerima kerusakan lingkungan bersifat

tidak terbatas.

Dampak sosial-ekonomi merupakan dampak kerusakan (pencemaran) lingkungan

yang mengakibatkan meningkatnya alokasi biaya yang digunakan untuk

mengatasi dampak kerusakan tersebut atau alokasi biaya yang digunakan untuk

mengatasi dampak fifik (gangguan kesehatan) akibat kerusakan lingkungan.

Sebagai contoh, seseorang yang menderita sakit kulit akibat terkena dampak

polusi air akan mengalokasikan biaya kesehatan (untuk menyembuhkan
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penyakitnya) lebih besar daripada biaya kesehatan disaat tubuhnya sehat.

Mempertimbangkan perkiraan WTP yang valid untuk mengembangkan strategi

penetapan harga yang optimal (Breidert dkk., 2006).

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai WTP Air

Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai kesediaan membayar.

Merryna (2009), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan

responden terhadap PJL sebagai upaya konservasi mata air Cirahab adalah

penilaian terhadap kualitas air, jumlah kebutuhan air, dan jarak rumah ke sumber

air. Hasil penelitian Saptutyningsih (2007) mengatakan hal yang berbeda, bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP adalah Gender dan keberadaan anak

di dalam rumah tangga, pendapatan, aktifitas, berpengaruh terhadap WTP untuk

perbaikan kualitas air sungai Code di Kota Yogyakarta. Besarnya biaya yang

akan dibayarkan dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga dan besarnya jumlah

pendapatan keluarga (Sandhyavitri dkk., 2016). Afifah dkk (2013) menyatakan

bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan membayar adalah

kondisi perekonomian dengan melihat pendapatan masyarakat dan tingkat

kepuasan terhadap penggunaan air dengan melihat persepsi masyarakat terhadap

kualitas dan kuantitas air yang di dapatkan oleh masyarakat. Sementara itu

menurut Ladiyance dan Yuliana (2014), variabel-variabel yang berpengaruh

signifikan terhadap kesediaan membayar masyarakat Bidaracina adalah

pendidikan, pengetahuan, status kepemilikan rumah dan pendapatan.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota

Metro yang merupakan daerah pemanfaat produk jasa lingkungan air irigasi di

DAS Sekampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret

2018. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.
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3.2 Alat dan Obyek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis, laptop, panduan

wawancara/kuesioner serta kamera.  Obyek penelitian yang dikaji adalah petani

pemanfaat air irigasi Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota

Metro yang memanfaatkan air secara langsung dari sub-DAS Sekampung.

3.3 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah.

1. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan

Kota Metro.

2. Responden yang dipilih adalah petani pemanfaat air irigasi dari Way

Sekampung yang tergabung dalam perkumpulan petani pemanfaat air (P3A).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden di lokasi

penelitian melalui kuesioner.  Data primer yang dikumpulkan meliputi

karakteristik responden dan respon responden terhadap seberapa besar nilai

kesediaan membayar air.  Hal ini berkaitan dengan mekanisme pembayaran jasa

lingkungan yang dimanfaatkan oleh responden sehingga mendorong masyarakat

penyedia jasa lingkungan air untuk melakukan upaya konservasi terhadap lahan

yang ada di Hulu DAS Sekampung.
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Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai

instansi pemerintah di lokasi penelitian terkait dengan program pengelolaan jasa

lingkungan.  Data sekunder yang dikumpulkan meliputi jumlah petani pemanfaat

air, jumlah kepala keluarga dan gambaran umum Kelurahan Rejomulyo

Kecamatan Metro Selatan.

3.5 Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian dilakukan pada petani yang memanfaatkan

air DAS Sekampung di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota

Metro dengan menggunakan purposive sampling.  Responden dipilih sesuai

dengan tujuan peneliti yang ingin meneliti petani pemanfaat air di DAS

Sekampung untuk kegiatan pertanian.  Jumlah petani pemanfaat air irigasi

kelompok Tirtomulyo di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota

Metro sebanyak 376 orang (GP3A, 2017).  Batas eror yang digunakan pada

penelitian ini adalah 10%, karena batas eror 10% dianggap sudah cukup mewakili

dengan petani dilokasi penelitian.  Berdasarkan formula Slovin (Sevilla, 2007),

maka didapatkan jumlah responden pada penelitian ini sebagai berikut.

N = NN (e) + 1
Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas eror 10 %

1 = bilangan konstan



22N = 376376(10%) + 1
N = 376376(0,01) + 1
N = 3763,76 + 1
N = 3764,76N = 79,99
N= 80 Responden

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode proportionate

stratified simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota

populasi secara acak dan berstrata secara proporsional.  Hal ini dikarenakan Desa

Rejomulyo terdiri dari 2 perkumpulan petani pemakai air yang jumlah sub

populasinya tidak sama, sehingga untuk mendapatkan sampel digunakan rumus

berikut (Noor, 2011).

ni= NiN x n
Keterangan:

n = banyaknya sampel

ni = banyaknya sampel ke-i

N = banyaknya populasi rumah tangga

Ni = banyaknya populasi ke-i

Jumlah responden atau petani pemanfaat air irigasi di Kelurahan Rejomulyo dapat

dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Jumlah responden masing-masing Perkumpulan Petani Pemanfaat Air

Irigasi (P3A)

No Nama P3A Jumlah Anggota
(orang)

Jumlah Responden
(orang)

1 Tirtimulyo 1 141 30
2 Tirtimulyo 2 235 50

Total 376 80
Sumber: GP3A (2017).

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian dianalisis secara kuantitatif

dengan metode deskriptif dan model kuantitatif.  Pengolahan dan analisis data

kuantitatif dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengelompokkan data,

perhitungan, dan tabulasi data.  Data yang ditabulasi dipersiapkan sebagai input

komputer sesuai dengan model yang digunakan. Perhitungan dengan model

analisa dilakukan dengan bantuan komputer.  Proses pengolahan data dilakukan

dengan program software minitab 17. Analisis dilakukan pada kesediaan

membayar petani pemanfaat irigasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

1. Analisis Kesediaan Membayar petani irigasi

Metode untuk mengetahui nilai WTP air masyarakat dalam penelitian ini

adalah dengan menghitung nilai rataan WTP air dan menghitung nilai total

WTP air.
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A. Memperkirakan nilai rataan WTP jasa lingkungan air

Nilai rata-rata yang akan dikeluarkan oleh responden yang bersedia membayar

dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini (Dhaniswara, 2014).

EWTP = ∑ Win
Keterangan :

EWTP =rata-rata nilai WTP (Rupiah/ha/Musim Tanam)

Wi = besar WTP yang bersedia dibayarkan ke-i

i = responden yang bersedia membayar

n = jumlah responden

B. Menghitung nilai total WTP jasa lingkungan air

Nilai total WTP merupakan nilai keseluruhan kesediaan membayar responden per

musim tanam.  Nilai total WTP dapat dihitung menggunakan rumus (Dhaniswara,

2014).

TWTP = WTPi (niN)P

Keterangan:

TWTP = total WTP (Rupiah/ha/Musim Tanam)

WTPi = WTP individu sampel ke-i

ni = jumlah sampel ke-i yang bersedia membayar sebesar WTP

N = jumlah sampel

P = jumlah populasi (ha)
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2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar jasa

lingkungan air

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTP jasa lingkungan air dianalisis

dengan model regresi linier berganda menggunakan software minitab 17.  Analisis

regresi linear berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana,

yang memiliki kegunaan untuk meramalkan nilai pengaruh dua atau lebih variabel

bebas (X) terhadap satu variabel terikat (Y).  Persamaan regresi linear berganda

dirumuskan sebagi berikut (Rusman, 2014).

Yi = a + b1X1+b2X2+…+bn X n

Keterangan :

Y = WTP responden ke-i

A = konstanta

b1,b2 = koefisien regresi

X1,X2 = variabel bebas

Fungsi persamaan adalah sebagai sebagai berikut (Juwita, 2008; Merryna, 2009;

Sandhyavitri dkk., 2016; Saptutyaningsih, 2007).

WTP =a + b x1 + b x2 + b x3 + b x4 + b x5 + b x6 + b x7+b x8 + b x9 + i

Keterangan :
WTPi = nilai WTP responden (Rupiah/ha/Musim Tanam)
a = konstanta
X1 = jenis kelamin
X2 = umur (tahun)
X3 = jumlah anggota keluarga (orang)
X4 = pendidikan
X5 = pendapatan (Rp per bulan)



26
X6 = luas lahan sawah (ha)
X7 = lama bertani (tahun)
X8 = status kepemilikan lahan
X9 = kuantitas Air (cukup dan tidak cukup)
i = responden ke-i yang bersedia membayar (i=1,2,.., k)
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian adalah.

1. Nilai dugaan rataan WTP petani pemanfaat air irigasi di Kelurahan Rejomulyo

adalah Rp. 45.912,50/ha/MT dan nilai total WTP petani pemanfaat air irigasi

dengan luas total lahan sawah irigasi 260,57 ha adalah sebesar

Rp.11.963.420,10/ha/MT atau Rp. 23.926.840,20/ha/tahun ( 1 tahun 2 kali

tanam)

2. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap nilai WTP petani pemanfaat air

irigasi adalah jumlah tanggungan, luas lahan dan lama bertani sedangkan

variabel lain tidak berpengaruh nyata terhadap kesediaan membayar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disarankan.

1. Diperlukan suatu pendekatan terhadap petani pemanfaat air mengenai

mekanisme PJL yang akan dilakukan dan penyebaran informasi mengenai

dampak positif dari diberlakukannya kebijakan tersebut.

2. Diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut terhadap petani pemanfaat air

mengenai program kesediaan membayar untuk konservasi atau rehabilitasi.
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