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 Abstrak 
Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN BABUL) memiliki jasa lingkungan air yang 
bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Maros (Pemkab. Maros) sehingga menimbulkan interaksi peran, 
kepentingan dan keterlibatan Pemkab. Maros.  Tujuan penelitian (1)menganalisis peran, kepentingan dan 
keterlibatan Pemkab. Maros dalam pengelolaan jasa lingkungan air yang dilakukan oleh Balai TN BABUL, (2) 
menganalisis pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai TN BABUL, (3) menganalisis kebijakan pembangunan 
Pemkab. Maros dalam mendukung pengelolaan jasa lingkungan air TN BABUL, dan (4) merumuskan strategi 
pengelolaan jasa lingkungan air TN BABUL bagi Pemkab. Maros dan Balai TN BABUL.  Metode penelitian 
dilakukan dengan deskriptif kualitatif.  Jenis data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Tehnik 
pengumpulan data primer dengan wawancara.  Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen.  Tehnik analisis secara 
deskriptif kualitatif analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan (1)Peran, kepentingan dan keterlibatan Pemkab. 
Maros mendukung pengelolaan jasa lingkungan air TN BABUL. (2)Pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai 
TN BABUL memiliki penilaian efektif (72,381%).  Penilaian tertinggi dalam pengelolaan ini pada aspek 
pelestarian terutama pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (100%).  Pengelolaan masih perlu ditingkatkan 
pada aspek pemanfaatan (40%).  Pengelolaan yang dilakukan oleh Balai TN BABUL terkait dengan peran, 
kepentingan dan keterlibatan stakeholder Pemkab. Maros. (3) Arah pembangunan Kab. Maros diperkuat melalui 
pemanfaatan jasa lingkungan air sedangkan kebijakan pembangunan Pemkab. Maros mendukung pengelolaan 
jasa lingkungan air TN BABUL dan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan lindung. (4) Strategi Pemkab. 
Maros (a) Pemanfaatan jasa lingkungan air secara optimal dan sesuai kaidah konservasi (b) Perlindungan 
sumber-sumber air (c) Berpartisipasi dalam pelestarian kawasan  di dalam  dan luar kawasan TN, sedangkan 
strategi bagi Balai TN BABUL (a) Perlunya dibentuk wadah/forum/lembaga kerjasama antara stakeholder 
pemanfaat jasa lingkungan air (b) Alternatif penggunaan sumber air lain (selain dari kawasan TN BABUL) (c) 
Memberikan skala prioritas pemanfaatan air bagi stakeholder.  
 
Kata kunci :  stakeholder; pengelolaan; peran, kepentingan, dan keterlibatan 

Abstract 
 
The research aimed to analyze (1) the role, interest and involvement of  the government of Maros Regency in the 
management of water environment service done by Bantimurung Bulusaraung National Park Bureau,   (2) the 
management of water environment service done by Bantimurung Bulusaraung National Park, (3) the policy of 
the development of Maros Regency Government in supporting the management of water environment service 
done by Bantimurung Bulusaraung National Park, (4) formulate the management strategi of water environment 
service done by Bantimurung Bulusaraung National Park.   The research was a descriptive qualitative study.  
The data consisted of primary and secondary data.  The primary data were obtained trough interview and the 
secondary data were obtained documentation study.  The data were analyzed using descriptive qualitative and 
SWOT analyses.  The result of research indicate that (1) the role, interest, and involvement of the government of 
Maros Regency support the management of water environment service done by Bantimurung Bulusaraung 
National Park, (2) the management of water environment service done by Bantimurung Bulusaraung National 
Park Bureau is an effective assessment (72,381%).  The higest assessment of the management is conservation 
aspect especially forest and the land rehabilitation activityies (100%).  In this management, use aspect especially 
the implementation of the function of national park for the sake of water environment service (40%) needs 
improving.  The management done by Bantimurung Bulusaraung National Park Bureau is related to the role, 
interest, and involvement of stakeholders of the government of Maros Regency, (3) the development direction of 
Maros Regency is strengthened through the use of water environment service, while development policy of the 
government service done by Bantimurung Bulusaraung National Park and makes the area as a protected area, (4) 
the strategies done by the government of Maros Regency are to (a) make use of water enviroment service 
optimal in accordance with conservation rules, (b) protected the source of water, (c) participate in area 
conservation inside and outside the area of national park.  Meanwhile the strategies used for Bantimurung 
Bulusaraung national park are to (a) form cooperative forum/institution among the stakeholders of users of water 
environment service, (b) give alternatives on the use of other sources of water (besides the source from the area 
of Bantimurung Bulusaraung National Park, (c) give priority scale on the use of water for stakeholders.



 
 

 
 

PENDAHULUAN 
Kebutuhan air semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk.  Distribusi 

air yang tidak merata secara geografis dan peningkatan penduduk di bumi tidak diikuti dengan 

peningkatan pasokan air di wilayah permukaan bumi.  Ketersediaan air dalam wilayah 

pembangunan merupakan kewenangan daerah dalam pengelolaannya, dan daerah bersedia 

bertanggung jawab dengan memelihara kelestarian, seperti yang telah ditekankan dalam UU 

No.22/1999 pasal 10 (1).   Kondisi ini menjadi kepentingan strategis bersama manakala 

dikaitkan pada nilai manfaat air yang sangat tinggi di dalam pembangunan.   

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN BABUL) merupakan salah satu 

kawasan konservasi di Prov. Sulawesi Selatan yang berperan dalam penyediaan air dari 

kawasan hutannya.   Kondisi ekosistem TN BABUL mampu memberikan jasa lingkungan air 

pada wilayah sekitarnya.  Jasa lingkungan air itu sendiri merupakan kemampuan ekologis 

kawasan dalam memelihara kelangsungan proses hidrologi sebagai sumber air, menampung, 

menyimpan dan mengalirkannya secara teratur.  Manfaat jasa lingkungan air ini telah 

memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah (PAD).   

Jasa lingkungan air yang telah memberikan pengaruh positif ini belum diiringi dengan 

upaya pelestarian.   Hal ini sesuai pernyataan Rushayati (2006) bahwa pengambilan air juga 

harus diimbangi dengan upaya-upaya konservasi sehingga air dapat tersedia sepanjang tahun.  

Kondisi kawasan yang terganggu dapat menimbulkan permasalahan  yang terjadi saat puncak 

musim hujan yaitu banjir.  Di Kab. maros saat terjadi banjir besar berdampak pada berbagai 

sektor pembangunan di wilayah sekitarnya.    Untuk mengatasi permasalahan ini, maka perlu 

dilakukan penelitian peranan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya konservasi dalam 

mengelola sumberdaya yang dimiliki serta mengenai pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai 

TN BABUL.   

Penelitian terkait hal ini telah dilakukan oleh Hasrul (2011) dengan judul Strategi 

Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) BAMBALU Guna Mendukung Ketersediaan Air 

Baku Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah di sekitar DAS 

sesuai tugas pokok dan wewenangnya di daerah.  Strategi peran kelembagaan pengelola DAS 

dilakukan dengan pengambilan peran masing-masing lembaga sesuai tupoksinya. 

Berkenaan hal tersebut, maka akan ditelusuri keterkaitan Pemkab. Maros dan Balai TN 

BABUL dalam pengelolaan jasa lingkungan air.  Adapun penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran, kepentingan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan jasa 

lingkungan air TN BABUL, menganalisis pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai TN 

BABUL, menganalisis kebijakan pembangunan Pemkab. Maros dalam pengelolaan jasa 



 
 

 
 

lingkungan air dan merumuskan strategi pengelolaan jasa lingkungan air TN BABUL bagi 

Pemkab. Maros dan Balai TN BABUL. 

 

METODE  

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif 

digunakan untuk menjelaskan peran, kepentingan dan keterlibatan Pemkab. Maros dalam 

pengelolaan jasa lingkungan air yang dilakukan oleh Balai TN BABUL.  Pendekatan deskriptif  

juga digunakan untuk menjelaskan  pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai TN BABUL 

serta kebijakan pembangunan Pemkab. Maros strategi pengelolaan bagi kedua belah pihak.  

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TN BABUL Kab. Maros, Propinsi Sulawesi Selatan dari bulan 

November sampai Februari 2013. Proses pengambilan data dilakukan di kantor Balai TN BABUL  

dan komplek perkantoran Pemkab. Maros, yaitu kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas PU, Dinas Pertanian dan Holtikultura, dan PDAM 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data primer dengan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen 

dari beberapa sumber antara lain: dokumen perencanaan, laporan kegiatan, statistik serta jenis 

dokumen lain yang berisi tentang perencanaan pembangunan instansi stakeholder, dokumen 

penglolaan TN BABUL, dan dokumen Pembangunan Wilayah Kab. Maros untuk melengkapi 

data primer. 

Teknik Analisis 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif 

dan analisis SWOT.  Analisis deskriptif kualitatif juga didukung matriks kriteria indikator 

pengelolaan kawasan konservasi (KRITIN KAKO) pada aspek pelaksanaan pengelolaan.  

KRITIN KAKO merupakan penilaian dengan pencapain nilai berdasarkan ketercapaian dan 

kesesuaian kegiatan pengelolaan. Pada masing-masing indikator dilakukan penilaian 

menggunakan skala likert dengan rentang skala nilai 5 (5: sangat sesuai; 4: sesuai; 3:cukup 

sesuai; 2: kurang sesuai dan 1: tidak sesuai).  Hasil penilaian kegiatan diperoleh dari 

perhitungan skore indikator dengan klasifikasi :Hasil penilaian tidak efektif (n < 20%); Hasil 

penilaian kurang efektif (n = 21%-40%); Hasil penilaian cukup efektif (n = 41%-60%); Hasil 

penilaian efektif (n = 61%-80%);Hasil penilaian sangat efektif (n > 80%). 



 
 

 
 

HASIL  

Keterkaitan peran, kepentingan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan 

jasa lingkungan air 

Hasil penelitian pada tujuan ini berupa peran, kepentingan dan keterlibatan Pemkab. 

Maros yang mendukung pengelolaan jasa lingkungan air (Tabel 1.).  Sumber-sumber jasa 

lingkungan air yang terkait dengan penyelenggaraan tugas instansi Pemkab. Maros terletak di 

dalam dan di luar kawasan TN.  Adapun sumber-sumber jasa lingkungan air yang digunakan 

adalah mata air Jamala, Air terjun Bantimurung, Sungai Bantimurung. 

Pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai TN BABUL 

 Pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai TN BABUL telah dilakukan dengan efektif 

dan mendapat penilaian 72,381% (Tabel 2.).  Pengelolaan tertinggi berada pada aspek 

pelestarian yang mencakup pelaksanaan perlindungan dan pengamanan (92%), program 

rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) (100%) dan pelaksanaan RHL (90%). Pengelolaan 

terendah pada aspek pemanfaatan (40%). 

Kebijakan pembangunan daerah Kab. Maros 

 Pemkab. Maros telah memiliki arah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu 

memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dicapai melalui upaya 

pembangunan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.  Arah dan upaya 

pembangunan ini telah tertuang dalam Rencana pembangunan jangka panjang daerah 

(RPJPD).   Sedangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, menjelaskan 

kebijakan pembangunan di Kab. Maros dengan memberi perlindungan pada kawasan di 

bagian atas dan sekitarnya karena berada pada daerah ketinggian untuk melindungi daerah 

bawah serta adanya kepentingan pembangunan (pertanian, wisata, sumber air minum).  

Kebijakan pembangunan ini juga telah diimplementasikan dalam peraturan daerah mengenai 

rencana tata ruang wilayah.  Adapun kebijakan dalam penataan ruang ini dengan peningkatan 

fungsi kawasan lindung. 

Strategi yang dihasilkan 

Berdasarkan keterkaitan Pemkab. Maros dalam pengelolaan jasa lingkungan air TN 

BABUL dan pengelolaan yang telah dilakukan Balai TN BABUL dan dengan memperhatikan 

kebijakan pembangunan daerah, didapatkan strategi bagi Pemkab. Maros yaitu (a) 

Pemanfaatan jasa lingkungan air secara optimal dan sesuai kaidah konservasi (b) 

Perlindungan sumber-sumber air (c) Berpartisipasi dalam pelestarian kawasan  di dalam  dan 

luar kawasan TN, sedangakan strategi bagi Balai TN BABUL (a) Perlunya dibentuk 

wadah/forum/lembaga kerjasama antara stakeholder pemanfaat jasa lingkungan air (b) 



 
 

 
 

Alternatif penggunaan sumber air lain (selain dari kawasan TN BABUL) (c) Memberikan 

skala prioritas pemanfaatan air bagi stakeholder. 

 

PEMBAHASAN 

 Penelitian ini menunjukkan adanya dukungan Pemkab. Maros dalam pengelolaan jasa 

lingkungan air TN BABUL yang telah menimbulkan interaksi dalam bentuk peran, 

kepentingan dan keterlibatan masing-masing instansi (Tabel 1.).  Interaksi tersebut sejalan 

dengan tugas pokok dan fungsi instansi sesuai uraian tugas pada peraturan daerah Kab. 

Maros.  Ini sesuai dengan hasil penelitian Hasrul (2011) yang menyatakan bahwa peran 

stakeholder pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam 

pemanfaatan sumberdaya air di DAS BAMBALU. Sebagian besar keterkaitan tersebut berada 

pada aspek pemanfaatan jasa lingkungan air TN BABUL.  Namun dalam keterkaitan tersebut, 

satu instansi dengan instansi lainnya memiliki tingkat kepentingan berbeda (Tabel 3).  Hal ini 

sesuai keterkaitannya secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan jasa 

lingkungan air TN BABUL.  Keterkaitan peran, kepentingan dan keterlibatan yang tinggi 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan PDAM.  Hal ini karena kedua instansi tersebut 

menggunakan jasa lingkungan air dan mendapat manfaat ekonomi secara langsung.   Dinas 

Pertanian dan Holtikultra dan Dinas Kehutanan dan perkebunan memiliki tingkat kepentingan 

sedang.  Sektor Pertanian tidak mendapat manfaat ekonomi namun menggunakan air untuk 

mendukung program IP 300, sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan 

Lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan terkait masyarakat dalam hal pelestarian tidak   

merusak kawasan TN BABUL meskipun dinas-dinas ini tidak menggunakannya dan tidak 

mendapat manfaat ekonomi.  Dinas PU memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena 

tidak mendapat manfaat ekonomi dan tidak terkait aspek pengelolaan tetapi membantu dalam 

pengaturan air untuk pertanian.   

 Pengelolaan jasa lingkungan air yang dilakukan Balai TN BABUL telah mencapai 

tingkat efektif (Tabel 2).  Pengelolaan jasa lingkungan air ini terutama didukung oleh aspek 

pelestarian.   Aspek ini didukung pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, program 

dan pelaksanaan RHL.  Kegiatan perlindungan pengamanan hutan ini sangat intensif 

dilakukan oleh Balai TN BABUL karena masih adanya gangguan kawasan hutan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi fungsi hutan dalam proses hidrologis.  Nurfatriani dkk., (2007) 

menyatakan masih banyak pihak yang belum menyadari tentang besarnya peranan hutan 

dalam mengatur fungsi tata air ini sehingga terjadi berbagai gangguan terhadap kinerja  

kawasan hutan.  Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan didukung keterlibatan 



 
 

 
 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Maros dalam   penegakan hukum.   Penegakan hukum 

bagi para pelanggar dapat menimbulkan efek jera. Handayani (2012) berpendapat bahwa 

faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum khususnya di bidang kehutanan adalah 

aparat penegak hukum, subtansi peraturan dan budaya hukum yang berkembang pada 

masyarakat Indonesia.  Indikator lainnya adalah pengendalian kebakaran hutan dengan nilai 

55%.  Kebakaran hutan adalah faktor yang harus diperhitungkan karena akan mempengaruhi 

sifat fisik tanah terutama jika humus tanah ikut terbakar.  Hal ini akan menyebabkan tanah 

hutan sulit menyerap air, hujan pun akan mengalir di permukaan tanah yang mengakibatkan 

terjadinya erosi. 

 Pada kegiatan RHL dilakukan dengan pertimbangan masih adanya lahan-lahan kritis 

yang salah satunya karena perubahan tutupan lahan.    Di TN BABUL terdapat 1.612,90 ha 

lahan dengan klasifikasi ktiris dan sangat kritis. Lahan kiritis di TN BABUL tidak semuanya 

layak dilakukan RHL.  Pertimbangan ini seperti yang djelaskan oleh Matatula (2009) dimana 

kondisi lahan kritis yang berbeda-beda, tidak akan sama cara mengatasinya.   RHL yang  

dilakukan Balai TN BABUL dan masyarakat mendapat dukungan dana dan manajemen dari 

BPDAS Jeneberang Walanae.  Kondisi ini menunjukkan adanya keterlibatan para pihak 

dalam kegiatan RHL.  Martin dkk. (2010) menegaskan bahwa program rehabilitasi pada suatu 

kawasan dapat dilakukan oleh para pihak.  Pada prinsipnya, aspek pelestarian dalam 

pengelolaan jasa lingkungan air di TN BABUL ini telah dibangun bersama dengan 

stakeholder walaupun masih terbatas.  Ini seperti yang dinyatakan Hardiansyah (2012) bahwa 

di dalam suatu permasalahan, terdapat pihak lain yang bersinergi dan merupakan hubungan 

antar stakeholder.  Hubungan ini dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi antar stakeholder. 

 Aspek pemanfaatan oleh Pemkab Maros telah sesuai kaidah konservasi, namun masih 

perlu ditingkatkan. Hal ini karena pelayanan pemanfaatan dan pengusahaan belum efektif 

dengan nilai 40%..  Rendahnya nilai tersebut karena proses perijinan yang belum mematuhi 

Permenhut No. 64/2013 mengenai pemanfaatan air dan energi air di suaka margasatwa, taman 

nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.  Program pemanfaatan jasa lingkungan air 

yang telah dilaksanakan Balai TN BABUL dalam bentuk kegiatan identifikasi potensi dan 

sebaran sumber-sumber jasa lingkungan air dan penilaian ekonomi jasa lingkungan air bagi 

wilayah pembangunan, tetapi belum memiliki/menentukan skala prioritas pemanfaatan bagi 

stakeholder.  Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan jasa lingkungan di TN BABUL telah 

dirintis kerja sama terbatas pada penerimaan tiket masuk pengunjung.  Pengelolaan 

administrasi keuangan ini dilakukan bersama Dinas Pariwisata dan kebudayaan.  Hal ini 

sejalan dengan pendapat Alam dkk. (2007) dimana hutan dapat memberikan nilai manfaat 



 
 

 
 

baik pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan non kayu sehingga perlu 

dilakukan bersama dalam pengelolaannya.  Dalam pemanfaatan jasa lingkungan air ini, Balai 

TN BABUL telah menerapkan PNBP pada kawasan wisata dengan daya tarik utama air terjun 

Bantimurung.  Pemanfaatan ini telah mampu memberikan sumbangan penerimanaan negara 

sekitar Rp 1,4 M tahun 2012 (Gambar 1.).  Hal ini sesuai pernyataan Sugiharta (2013) dimana 

arah kebijakan pemanfaatan jasa lingkungan air salah satunya mampu meningkatkan 

penerimaan negara. 

 Dalam pembangunan Kab. Maros, pemerintah daerah melalui instansi terkaitnya telah 

memanfaatkan jasa lingkungan air ini untuk kepentingan pembangunan.  Hal ini berdasarkan 

pada arah pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam yaitu air.  Hal 

ini dapat dilihat pada peningkatan penerimaan dari sektor wisata dan PDAM yang mampu 

menyumbang hampir 1/3 dari PAD Kab. Maros (Gambar 2.).  Ini sesuai UU No 32/2004 pasal 

17 (1) yang menegaskan daerah mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam 

dan sumberdaya lainnya bersama pemerintah pusat.  Kebijakan pembangunan dilakukan 

dengan memberikan perlindungan pada kawasan konservasi TN BABUL sebagai kawasan 

lindung.  Kondisi ini sangat penting bagi pembangunan wilayah Kab. Maros karena pada 

kawasan konservasi terdapat sumber-sumber jasa lingkungan air untuk kepentingan pertanian, 

air minum dan wisata.  Pencapaian prioritas strategi bagi Balai TN BABUL dan Pemkab. 

Maros terkait komponen internal dan eksernal (Nugroho dkk., 2013).  Kedua belah pihak 

menggunakan kekuatan sebagai komponen internal dalam menghasilkan strategi pengelolaan 

jasa lingkungan  air.  Hal ini terutama terkait keberadaan sumber-sumber jasa lingkungan air 

yang didukung sumberdaya manusia dalam instansinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Peran dan kepentingan dan keterlibatan Pemkab. Maros mendukung pengelolaan jasa 

lingkungan air TN BABUL.  Sementara itu pengelolaan jasa lingkungan air yang telah 

dilakukan Balai TN BABUL berada pada tingkat efektif (72, 381%).  Pengelolaan ini sangat 

krusial pada aspek pelestarian kawasan hutan yang didukung Dinas kehutanan dan Perkebunan 

dalam penegakan hukum bagi masyarakat yang merusak hutan.  Arah pembangunan yang 

dilakukan Pemkab. Maros telah bertumpu pada kepentingan ekologi (sumberdaya alam yaitu 

air).  Kebijakan pembangunan yang bersifat ekologis telah menempatkan kawasan TN 

BABUL sebagai kawasan lindung.  Strategi  Pemkab. Maros dalam melakukan pengelolaan 

jasa lingkungan air ini dapat menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan dengan 

prioritas pemanfaatan air optimal dan sesuai kaidah konservasi dan strategi Balai TN BABUL 



 
 

 
 

menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.  Strategi ini dilakukan dengan membentuk 

kelembagaan stakeholder pemanfataan jasa lingkungan air. 
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Lampiran 

Tabel 1.  Keterkaitan Pemkab. Maros dalam pengelolaan jasa lingkungan air TN BABUL 

Pemkab. Maros Aspek 
pengelolaan 

Peran 
(posisi) 

Kepentingan 
(kebutuhan, 
keperluan 

Keterlibatan 
(program, kegiatan) 

1. Dinas Pertanian 
dan holtikultura  

Pemanfaatan  
air  

Menyelenggarakan 
pertanian tanaman 
pangan (padi-
padian) di Kab. 
Maros. 

Memanfaatan 90% 
air dari TN BABUL 
untuk mendukung 
pertumbuhan padi-
padian (program IP 
300)  
 

1. Rehabilitasi jaringan 
irigasi tingkat usaha tani  
(JITUT) seluas 36 ha di 6 
kec.   

2. Partisipasi pelestarian 
kawasan hutan dengan 
penanaman pohon di 
setiap kec.  

2.Dinas PU  Pemanfaatan  
air  

memberikan  
pelayanan air irigasi 
kepada pemakai air 
yang 
berkesinambungan.  

Menjaga 
ketersediaan air 
pada aliran sungai 
tetap ada 

1. Optimalisasi jaringan  
     Irigasi pada daerah 

irigasi.  
2. Normalisasi  Sungai 

Bantimurung tahun  
3. Dinas Kehutanan  Pelestarian  

(tidak 
langsung) 

Menyelenggarakan 
kepengurusan  
hutan di Kab. Maros  
dan mencegah  
aktifitas masyarakat 
yang merusak  
  

Menjaga keberadaan 
DAS prioritas yang 
hulunya berada di 
kawasan TN BABUL 
dengan mencegah 
kerusakan oleh 
masyarakat  

1. Penanaman pohon di Kab. 
Maros pada 2013. 

2. Pencegahan dan 
pengendalian kebakaran 
hutan lahan, perambahan 
hutan dan illegal logging 

3. Penanaman di daerah 
aliran sungai dan daerah 
longsoran TN BABUL, 
melalui pemberian bibit 
ke masyarakat 

4. Dinas Pariwisata 
dan      
kebudayaan  

Pemanfaatan  
air  

Menyelenggara  
kan pengelolaan 
pariwisata di  
kawasan Bantimurung  
 

1. Memanfaatkan air 
terjun Bantimurung, 
aliran air kassi kebo 
dan mata air Jamala 
sebagai objek dan 
daya tarik  wisata 
pada kawasan wisata 
Bantimurung  

    (1980-an) 
2. - Menjaga/    

melestarikan  air 
terjun sebagai 
tempat bermain 
kupu-kupu 

1. Partisipasi penanaman 
pohon pada lokasi wisata 
Bantimurung  

2. Pengendalian sampah di 
airan sungai pada lokasi 
wisata Bantimurung 

3. Larangan kunjungan pada 
lokasi berbahaya di 
sumber air. 

4. Memberikan informasi 
mengenai kekeruhan air 
terjun saat puncak musim 
hujan sebagai indikasi 
adanya lahan terbuka 

5. PDAM   
 

Pemanfaatan 
air 

Menyelenggarakan 
pelayanan dan  
penyediaan air minum 
bagi masyarakat Kota 
Maros dan sekitarnya 
untuk 79.862 jiwa atau 
24,43% 11050 
pelanggan. 

Memanfaatkan air 
baku Sungai 
Bantimurung dan Air 
terjun Bantimurung 
untuk kebutuhan  
air minum di Kab. 
Maros.  

1. Pengolahan air minum 
dengan penjernihan air baku 
menggunakan zat kimia (50 
-300 NTU). 

2. menghimbau  
    masyarakat untuk menjaga 

dan memelihara sumber air 
dan tidak menebang pohon 



 
 

 
 

Lanjutan Tabel 1.   

Pemkab. Maros Aspek 
pengelolaan 

Peran 
(posisi) 

Kepentingan 
(kebutuhan, 
keperluan 

Keterlibatan 
(program, kegiatan) 

6. BLHKP Pelestarian   Menyelenggara 
kan pembangunan 
yang berwawasan 
ingkungan 

Menjaga lingkungan 
hidup di Kab. Maros 
tetap lestari  

1. Memberikan pemahaman 
pada masyarakat untuk 
menjaga lingkungan hidup 
(termasuk kawsan TN 
BABUL) 

2. Penegakkan dokumen 
UKL/UPL pada kegiatan 
non air, agar dampaknya 
tidak mengganggu 
keberadaan sumber-sumber 
air 

3. Pengendalian pencemaran 
dan perusakan lingkungan 
Hidup; 

4. PerlindunganKonservasi 
Sumberdaya alam 

5. Peningkatan kualitas 
sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup 

6. Sosialisasi  pelestarian 
kawasan karst Maros ) 

7. Sosialisasi peningkatan 
peran serta masyarakat 
dalam perlindungan dan 
konservasi sumberdaya 
alam 

Sumber : hasil analisis 2014. 
 
Tabel 2. Tingkat kepentingan Pemkab. Maros dalam pengelolaan jasa lingkungan air TN 

BABUL 
 

No. Instansi Pemkab. Maros Aspek 
pengelolaan  

Tingkat 
kepentingan 

1. Dinas Pertanian dan Holtikultura Aspek 
pemanfaatan 

vv 

2. Dinas PU Tidak terkait 
aspek pengelolaan 

v 

3. Dinas Kehutanan  dan Perkebunan Aspek pelestarian vv 
4. Dinas pariwisata dan kebudayaan Aspek 

pemanfaatan 
vvv 

5. PDAM Aspek 
pemanfaatan 

vvv 

6. Badan Lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan Aspek pelestarian vv 
   Sumber : hasil analisis 2014 
 



 
 

 
 

Tabel  3.  Pengelolaan jasa lingkungan air oleh Balai TN BABUL 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : hasil analisis, 2014 

Aspek Kriteria Indikator Stakeholder  
terkait 

Jumlah 
Nilai 

Jumlah  
Nilai maks. 

Rasio Nilai 
(%) 

Pelestarian Perlindungan 
pengamanan 
kawasan  & 
sumber air 

Kelengkapan sapras Balai TN 
BABUL 

11 20 50 

  Pelaksanaan 
perlindungan 
pengamanan  

Balai TN 
BABUL dan 
Dinas 
Kehutanan 

23 25 92 

  Pelaksanaan 
pengendalian Karhut 

Balai TN 
BABUL 

5 10 50 

 RHL : 
Rehabilitasi 
hutan dan Lahan 

Program RHL Balai TN 
BABUL 

10 10 100 

 Pelaksanaan RHL Balai TN 
BABUL 

14 15 90 

Pemanfaataan 
dan 
Pengendalian 

Pemanfaatan 
produk jasa 
lingkungan 
termasuk  
pemantauan  
/pengendalian 

Program 
pemanfaatan fungsi 
taman nasional untuk 
kepentingan jasa 
lingkungan 

Balai TN 
BABUL 

6 10 60 

  Pelaksanaan 
fungsi taman 
nasional untuk 
kepentingan jasa 
lingkungan 

Balai TN 
BABUL, Dinas 
Pertanian dan 
Holitkultura, 
Dinas 
pariwisata, dan 
kebudayaan, 
PDAM 

4 10 40 

  Indikator terukur : 
pemantauan 
berupa 
pengendalian dan 
evaluasi kegiatan 

Balai TN 
BABUL dan  
Dinas 
pariwisata 
dan 
kebudayaan 

3 5 60 

Jumlah 76 105  

Nilai 0,72381  



 
 

 
 

 

 
                  Sumber : Balai TN BABUL (2013) 
   

Gambar 1.  Penerimaan PNBP pada Balai TN BABUL 
 
 

 
                        Sumber : hasil analisis (2014) 
 

Gambar 2.  Perbandingan penerimaan dari sektor wisata dan PDAM 
                                        dengan PAD Kab. Maros 


