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Abstract 

The Koto Panjang hydro electric power plant (HEPP) faces the threat of decreasing stability of water 

supply and the increasing sedimentation resulting from unsustainable farming in the catchment area 

in Nagari Muaro Sungai Lolo. This study aims to identify land ownership in the catchment area and 

what is possible transaction between land ownership and environmental service from willingness to 

accept (WTA). The study showed the willingness to maintain forest in the upstream through 

agroforestry. Agroforestry model can be compensated base on land ownership communally. 

Therefore, consideration and more detailed data are needed to establish cooperation in PES by 

involving indigenous peoples and their organizational structure.  
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1. PENDAHULUAN 

Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah 

mencakup beberapa daerah, biasanya berupa 

badan air yang saling berhubungan (sungai, 

danau, air tanah dan perairan pesisir) [1]. 

Dalam arti luas, pengelolaan daerah tangkapan 

air terpadu (Integrated Cacthment 

Management) mengakui kebutuhan untuk 

mengintegrasikan semua isu-isu lingkungan, 

ekonomi dan sosial di dalam DAS (atau yang 

terkait dengan DAS) yang menjadi filosofi 

manajemen, proses dan strategi/rencana secara 

keseluruhan [2]. Salah satu isu kepentingan di 

DTA adalah kepemilikan lahan. Menurut 

Falkenmark dkk [3], air hijau (green water) 

hanya dapat diatur secara tidak langsung, yaitu 

melalui kebijakan pertanahan atau kebijakan 

ekonomi karena kepemilikan tanah atau 

kontrol, pada umumnya, menyiratkan luasnya 

kemungkinan untuk mengelola lahan sesuai 

keinginan pemiliknya dan menyesuaikan  

dengan seperangkat kebijakan ekonomi 

pertanian dan / atau nasional, termasuk tujuan 

swasembada pangan. 

Ketika difokuskan pada jasa 

lingkungan,  trade off yang memungkinkan 

antara jasa lingkungan dan penggunaan 

lahan yang telah ada, yaitu pertanian. 

Petani adalah kelompok terbesar dari 

pengelola sumber daya alam di bumi dan 

dapat memberikan dampak positif dan 

negatif pada lingkungan. Skema 

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) yang 

berlangsung membantu petani 

meningkatkan praktek produksi mereka 

(pertanian konservasi, agroforestri atau 

silvo-pastoral), mengubah penggunaan 

lahan mereka (reboisasi, rehabilitasi dan 

konservasi) atau menahan diri dari aktifitas 

memperluas lahan baru (mengurangi 

deforestasi dan degradasi) [4]. 

Kurang lebih terdapat 42% daerah 

tangkapan air (DTA) Koto Panjang berada di 

Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Hulu 

Kampar berada di Nagari Muaro Sungai Lolo 

Kecamatan Mapat Tunggul Selatan sebagai 

sumber air dari waduk PLTA Koto Panjang. 

Mata pencaharian utama masyarakat dilokasi 

ini adalah padi ladang (ladang berpindah) 

melalui proses pembukaan hutan dan 

pembakaran (1.455 Ha) dan kemudian disusul 
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padi sawah (354 Ha). Jenis penggunaan lahan 

lainnya adalah agroforestri yang 

menggabungkan tanaman tahunan seperti 

kakao, karet, singkong, dan pinang. Kegiatan 

pertanian dilakukan pada kemiringan 30 - 40 

derajat yang berada di kawasan hutan lindung. 

Pada tahun 2013 Pasaman memliki lahan kritis 

seluas 69.718 Ha dan pada tahun 2014 

meningkat menjadi 154.512, 21 Ha, sebagai 

salah satu daerah tangkapan air yang sangat 

penting untuk kelangsungan produksi listrik 

PLTA Koto Panjang, dibutuhkan penanganan 

yang tepat untuk menjaga kelestariannya. 

Berdasarkan situasi diatas maka dilakukan 

identifikasi mengenai: kepemilikan lahan di 

daerah tangkapan air dan apa bentuk transaksi 

yang memungkinkan antara pemilik lahan dan 

jasa lingkungan dari keinginan untuk menerima 

(Willingness to accept) bentuk usaha tani yang 

ramah lingkungan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Nagari 

Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul 

Selatan Kabupaten Pasaman. Beberapa jorong 

yang dipilih yaitu Jorong Pangian, Pertemuan, 

Sungai Lolo dan Muaro. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menghimpun beberapa 

informasi terkait profil Nagari Muaro Sungai 

Lolo, mata pencaharian, kepemillikan lahan 

dan jenis kompensasi usaha tani yang 

diinginkan oleh responden. Penelitian ini 

dilakukan melalui survei lapangan dan data 

sekunder. Analisa dilakukan secara deskriptif 

dan kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Nagari Muaro Sungai Lolo 

Secara geografi, Nagari Muaro Sungai 

Lolo berada di Kecamatan Mapat Tunggul 

Selatan, 00°34´LU-00°06´LU dan antara 

100°06´-100°20´BT. Lokasi berada 

diperbatasan Provinsi Sumatera Barat dan 

Provinsi Riau. Total luas adalah 124,72 km
2
 

(22, 64% dari luas total kecamatan) dengan 

elevasi antara 150-2.281 m dari permukaan 

laut. Nagari Muaro Sungai Lolo terdiri dari 6 

jorong yaitu Pertemuan, Muaro, Sungai Lolo, 

Pangan, Sopan, dan Rokan Gotah. Sungai yang 

terdapat di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 

terdiri dari Batang Kampar, Batang Silayang, 

Batang Mantundak, Suungai Lolo, Anak Air 

Kijang, Air Baluang, dan Air Parik. 

Nagari ini bisa diakses dengan 

kendaraan roda dua sejak 10 tahun terakhir, 

tapi kondisi jalan mulai membaik dan bisa 

dilalui kendaraan roda empat pada tahun 2010 

tapi dengan kondisi jalan masih berbatu dan 

berlumpur. Jarak dari Nagari Muaro Sungai 

Lolo menuju Kecamatan Mapat Tunggul 

Selatan adalah 24 km, sedangkan jaraknya 

menuju Kabupaten Pasaman 103 km dan jarak 

menuju pusat ibu kota adalah 348 km. Bahkan 

salah satu jorong di Nagari Muaro Sungai Lolo 

yaitu Jorong Pertemuan memiliki jarak 384 km 

yang selain jalur darat juga harus melewati 

sungai dengan perahu. Jauhnya perjalanan 

menuju lokasi ini berpengaruh kepada fasilitas 

kesehatan dan pendidikan. 

Total populasi pada tahun 2016 adalah 

4.105 dan kepadatan penduduk sekitar 33 

orang per km
2
. Secara umum rumah tangga 

berada dalam garis kemiskinan. Berdasarkan 

statistik, 393 orang tergolong Pra Sejahtera, 

1.381 orang termasuk Sejahtera, 1.472 

penduduk termasuk Sejahtera 1 dan hanya 162 

penduduk tergolong Sejahtera II dan III+.  

Nagari Muaro Sungai Lolo memiliki 

kontur berbukit. Hanya di Jorong Sungai Lolo 

yang memiliki kontur datar dan bisa bertanam 

padi sawah dengan luas lahan 200 ha. 

Bedasarkan Tabel 1, jenis-jenis mata 

pencaharian dilokasi ini adalah ladang, hutan 

kemasyarakatan, hutan negara, perkebunan dan 

lain-lain. Jenis terbesar penggunaan lahan 

dilokasi ini adalah hutan rakyat seluas 14.230 

ha dan ladang seluas 2.300 ha. Di dalam tabel 

tersebut tidak dijelaskan luas lahan bera 

padahal sebenarnya dilokasi ini masih 

berlangsung ladang berpindah dan terdapat 

beberapa lokasi terbuka karena dalam periode 

bera. 



Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017

 
 

81 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Riau  

 
 

 

Tabel 1.  Penggunaan lahan di Kecamatan Mapat 

Tunggul Selatan 2015 

No Penggunaan Lahan Total (ha) 

1 Lahan Basah - 

1.1 Irigasi teknis - 

1.2 Semi irigasi teknis - 

1.3 Irigasi sederhana           200  

1.4 Irigasi desan/ non PU - 

1.5 Tadah hujan - 

1.6 Pasang surut - 

2 Bukan Lahan basah      46.972  

 

a. Lahan Kering      46.962  

2.1 Pekarangan           125  

2.2 Tegal/kebun        2.300  

2.3 Ladang/huma           735  

2.4 Padang rumput - 

2.5 Lahan bera - 

2.6 Hutan rakyat      14.230  

2.7 Hutan negara      13.076  

2.8 Perkebunan        4.584  

2.9 Lain-lain      11.912  

 

b. Lahan lainnya             10  

2.10 Rawa/ tidak ditanam                -  

2.11 Tambak                -  

2.12 Kolam/tebat/empang             10  

  Total    141.106  

Sumber: Mapat Tunggul Selatan Dalam Angka 2015 

 

Produksi pertanian terbesar di lokasi 

ini berasal dari padi ladang yaitu 2.246 ton dan 

diikuti dengan padi sawah yaitu 1.771 ton. 

Sedangkan produksi tanaman perkebunan 

terbesar adalah karet dengan total 3.520 ton, 

kemudian tanaman lainnya seperti kelapa, kayu 

manis, kakao, pinang dan aren. 

 

Mata Pencaharian di Nagari Muaro Sungai 

Lolo 

Ladang berpindah di Nagari Nagari 

Muaro Sungai Lolo telah berlangsung dari 

generasi ke generasi. Pada tahun 2010 ladang 

berpindah berkurang atau bahkan berhenti 

dilaksanakan oleh petani di lokasi ini. Petani 

memusatkan perhatian kepada kebun karet 

rakyat atau hutan karet. Beberapa alasan 

penurunan ladang berpindah yaitu penurunan 

produksi padi ladang disebabkan semakin 

pendeknya periode bera, kebijakan harga beras 

dari pemerintah, meningkatnya produksi padi 

sawah karena intensifikasi sehingga harga 

beras di pasar menjadi turun dan stabil [5]. 

Sebagai tambahan informasi, hal ini juga 

didukung oleh peraturan pemerintah untuk 

menyelamatkan hutan melalui program 

perkebunan karet dan tingginya harga karet 

membuat petani tertarik beralih ke usaha tani 

ini. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan 

yaitu petani bergantung kepada harga beras di 

pasaran, mengubah tradisi tentang hutan 

larangan terutama unuk mengalihkan 

pemakaian hutan dari ladang berpindah 

menjadi kebun karet pada lahan kaum; dan  

mengubah sistem penguasaan lahan dimana 

petani dapat mengakses lahan kaum lebih lama 

selama mereka mampu untuk menjaga kebun 

karetnya [6]. 

Kondisi ini tidak bertahan lama 

disebabkan adanya perubahan harga karet di 

pasar dunia. Faktanya adalah bahwa harga 

karet turun sangat pesat dari 275 sen AS per kg 

pada 2011 menjadi 55 sen dolar AS per kg 

pada 2016. Penurunan tajam harga karet di 

Indonesia telah memberi beban lebih pada 

petani karet dan beberapa petani berhenti 

menyadap karet dan bahkan menebang 

karetnya. Pada tahun 2015, hampir semua 

rumah tangga kembali ke hutan dan melakukan 

perladangan berpindah. Panen utama dari 

perladangan berpindah adalah beras untuk 

makanan pokok atau konsumsi keluarganya. 

Selain itu, petani menanam beberapa sayuran 

dan rempah-rempah seperti cabai. Namun, 

karena dengan biaya kesempatan kerja  (labor 

opportunity cost)yang rendah dan penyadapan 

karet tidak menghabiskan banyak waktu, 

sebagian besar petani mempertahankan kebun 

karetnya sebagai aset jika membutuhkan 

tambahan dana. 

Upaya bertahan hidup tidak hanya 

dilakukan melalui ladang berpindah saja. 

Setiap jorong memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda begitu pula dengan jenis mata 
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pencaharian utama sebagai bagian upaya 

adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan 

pasar, diantaranya yaitu :  

1) Jorong Pertemuan merupakan satu-satunya 

orong yang telah memiliki hutan 

kemasyarakatan yang diresmikan pada 

tahun 2015. Persetanse jumlah petani yang 

telah meninggalkan ladang berpindah 

adalah 80% dari total penduduk dan 

menggantikannya dengan kebun gambir 

rakyat dengan campuran beberapa pohon 

tua seperti pinang dan karet. Hal ini 

menjelaskan sebab penurunan peladang 

berpindah pada tahun 2016. 

2) Jorong Muaro. Mata pencaharian utama 

masyarakat di lokasi ini adalah perkebunan 

karet dan ladang berpindah. 

3) Jorong Sei Lolo. Mata pencaharian utama 

masyarakat di lokasi ini adalah padi sawah. 

Dibandingkan lokasi lain, lokasi ini 

memiliki kontur yang rata sehingga padi 

sawah bisa dilakukan. Akan tetapi, banjir 

dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 

2016 merusak 30 ha sawah. Hal ini 

memaksakan petani untuk beralih ke ladang 

berpindah. 

4) Jorong Pangian, mata pencaharian utama 

penduduk dilokasi ini adalah kebun gambir 

rakyat. Petani memulai usaha tani dengan 

membuka ladang untuk menanam padi 

ladang dan setelah masa panen digantikan 

menjadi ladang gambir. 

 

Pengaruh Pilihan Mata Pencaharian 

Terhadap Daerah Tangkapan Air 

Sistem ladang berpindah dilakukan 

dengan cara membersihkan hutan. Pembukaan 

lahan secara manual biasanya memakan waktu 

seminggu dengan bantuan gotong royong atau 

dilokasi ini dikenal dengan julo-julo. Jika 

menggunakan Chansaw, hanya membutuhkan 

waktu 1-2 hari dengan uang sewa sebesar 1,2 

juta. Lokasi kemudian akan ditinggalkan 

selama satu minggu. Setelah itu akan dilakukan 

pembakaran. Proses pembakaran akan diawasi 

secara berkala supaya api tidak meluas 

melampaui luas area yang dibutuhkan. 

Kemudian lokasinya akan dibiarkan beberapa 

minggu sampai satu bulan untuk menunggu 

musim hujan datang dan kemudian memasuki 

proses penanaman. Untuk perawatannya, 

biasanya petani membuat pondok kecil untuk 

beristirahat sambil mengawasi gangguan hama 

seperti babi / monyet. Pertambahan popoulasi 

penduduk di lokasi ini membuat waktu bera 

terus memendek. Ladang berpindah dan 

pendeknya masa bera menyebabkan turunnya 

kesuburan tanah dan berkurangnya 

kemampuan penyimpanan air hujan sehingga 

tanah mudah tererosi. Bagi daerah hilir hal ini 

menyebabkan tumpukan sedimentasi dan 

menurunnya produksi PLTA Koto Panjang. 

Dendi [7] menemukan pengadopsian 

gambir (Uncaria gambir Roxb.)  yang belum 

pernah terjadi sebelumnya selama beberapa 

tahun terakhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 

di Nagari Muaro Sungai Lolo sangat terkait 

dengan menurunnya hasil beras dari ladang 

berpindah bersama dengan faktor-faktor lain 

yang disebutkan di atas. Saat ini bagi petani 

gambir, pilihan mata pencaharian ini sangat 

menguntungkan karena tingginya harga gambir 

saat ini yaitu Rp. 50.000 pada tahun 2016. 

Pilihan gambir oleh petani karena terbukanya 

akses jalan dan masuknya informasi pasar dari 

para perantau. 

Usaha tani berupa ladang berpindah, 

kebun karet rakyat dan kebu gambir rakyat di 

nagari ini dilakukan pada kelerengan >30%. 

Hal ini berpotensi menyebabkan tanah longsor 

dan erosi di daerah tangkapan air. Menurut 

Permentan No. 47 tahun 2006, makin curam 

lereng curam maka semakin besar volume dan 

kecepatan aliran permukaan yang berpotensi 

menyebabkan erosi dan panjang lereng akan 

menentukan besarnya longsor dan erosi. Dalam 

sistem budidaya pada lahan berlereng >15% 

lebih diutamakan agroforestri. Padahal 

kenyataannya petani di Nagari Muaro Sungai 

Lolo lebih memilih ladang berpindah dan 

gambir. 
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Perubahan mata pencaharian petani 

hulu merupakan wujud adaptasi terhadap 

perubahan harga pasar karet. Sehingga mereka 

beralih ke ladang berpindah dan perkebunan 

gambir rakyat. Dua jenis usaha tani ini 

memiliki dampak negatif langsung terhadap 

hutan. Gambar 1 merupakan gambaran daerah 

tangkapan air PLTA Koto Panjang 2016. 

Berkurangnya kawasan hijau mengindikasikan 

penurunan jumlah tutupan hutan. Hal ini 

disertai dengan bertambahnya ladang/ tegalan 

yang ditandai dengan warna kuning. Nagari 

Muaro Sungai Lolo termasuk daerah yang 

memiliki ladang/tegalan. 

 

 
Gbr 1. Tutupan lahan daerah tangkapan air PLTA Koto 

Panjang 2016. 

 

Saat ini, pengaruh besar terhadap 

PLTA Koto Panjang adalah meningkatkan 

sedimentasi waduk dan debit air yang tidak 

stabil. Tabel 2 menunjukkan kenaikan laju 

erosi yang terjadi dari 390, 77 ton/ha/th pada 

tahun 2013 menjadi 399 ton/ha/th pada tahun 

2016. Angka ini termasuk pada bahaya erosi 

yang berat. Lahan dalam kategori ini umumnya 

memiliki tanah solum yang termasuk moderat 

dari pertanian campuran, ladang, tadah hujan, 

semak belukar dan hutan yang berada di lereng 

yang tinggi. Tingkat erosi akan mempengaruhi 

peningkatan volume sedimentasi waduk PLTA 

Koto Panjang. 

Tabel 2. Tingkat erosi dan sedimentasi di waduk 

PLTA Koto Panjang 

Ton.ha/tahun 

Keterangan Tk erosi 

SMT I 2013 390, 77 

SMT II 2013 395, 21 

SMT I 2014 395, 21 

SMT II 2014 397,65 

SMT I 2015 397,65 

SMT II 2015 399,00 

SMT I 2016 399,00 

Sumber : RKL-RPL PLTA Koto Panjang 

 

Perkiraan penyebab utama sedimentasi 

adalah perubahan penggunaan lahan yang 

merupakan proses dinamis dan kompleks yang 

dapat diperburuk oleh sejumlah aktivitas 

manusia. Dilokasi ini, perubahan penggunaan 

lahan disebabkan oleh ladang berpindah. 

Kondisi ini juga diperparah oleh musim panas 

yang berkepanjangan di waduk Koto Panjang 

sehingga menyusutnya elevasi pada kondisi 

terendah pada tahun 2016. Tabel 3 

menunjukkan penurunan elevasi reservoir dari 

83,60 m pada bulan Januari menjadi 75,22 m 

pada bulan Desember. Akibatnya, PLTA Koto 

Panjang tidak bisa menjalankan turbin untuk 

menghasilkan listrik. Kerugian besar juga 

sangat dirasakan oleh nelayan yang 

menggantungkan hidupnya di waduk. 

Penyusutan air menyebabkan berkurangnya 

populasi ikan dan perahu tidak dapat bergerak 

akibat peningkatan sedimentasi. Nelayan harus 

pindah 1-2 km dari posisi awal supaya bisa 

menggunakan perahu. 

 

Tabel 3. Elevasi waduk PLTA dari Januari - 

Desember 2016 

Bulan 
Elevasi (meter) dpl 

Awal Akhir 

 Januari 84,42 83,60 

 Februari 83,60 82,72 

 Maret 82,72 82,58 

 April 82,58 81,70 

 Mai 81,70 81,98 

 Juni 81,98 80,88 

 Juli 80,88 79,25 

 Agustus 79,25 75,57 

 September  75,57 74,20 

 Oktober  74,20 73,53 
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 November   73,53 75,84 

 Desember   75,84 75,22 

Sumber : RKL-RPL PLTA Koto Panjang 

 

Kondisi terburuk yang pernah dihadapi 

masyarakat Nagari Muaro Sungai Lolo karena 

berkurangnya jasa lingkungan dari hutan 

adalah banjir dan tanah longsor pada bulan 

Februari 2016. Kerusakan akibat bencana ini 

dirasakan oleh masyarakat hulu yaitu rusaknya 

sawah, 100 rumah, tiga unit jembatan dan lain-

lain. Bencana tersebut juga dirasakan 

masyarakat hilir seperti Nagari Pangkalan Koto 

Baru dan Kampar. Kerugian dialami dalam 

bentuk rusaknya tambak, masjid, dan lain-lain. 

Thoms [8] dalam Chambers dan 

Conway (1991) menjelaskan bahwa 

keberlanjutan dibagi menjadi aspek lingkungan 

dan sosial. Untuk sebuah mata pencaharian 

menjadi lingkungan berkelanjutan 

(environmentally sustainable) paling tidak 

harus mampu menjaga jika tidak bisa 

meningkatkan aset lokal dan globalnya yang 

mana mata pencaharian bergantung kepadanya 

dan untuk menjadi sosial berkelnajutan 

(socially sustainable) harus mampu untuk 

mengatasi dan pulih dari tekanan dan 

guncangan, dan tidak melanggar kesempatan 

dari mata pencaharian orang lain.  

Integrasi pengelolaan daerah 

tangkapan air belum terlaksanakan. Hal ini 

mengakibatkan kelalaian dalam pemeliharaan 

kondisi hulu, sehingga mengurangi jasa 

lingkungan dari tangkapan air dan membuka 

peluang bencana di hulu dan hilir. 

Pasokan air di PLTA Koto Panjang 

mengalami fluktuatif selama musim kemarau 

dan musim hujan sehingga mengancam 

operasional PLTA. Banjir lebih sering terjadi 

selama musim hujan dan kekurangan air pada 

musim kemarau, hal ini menunjukkan kualitas 

DAS yang terganggu. Menurut Undang-undang 

no. 41 tahun 2009, 30% dari daerah tangkapan 

air PLTA Koto Panjang berada dalam kawasan 

hutan lindung, sayangnya pemerintah belum 

cukup berinvestasi dalam mengelola daerah ini  

dan dibiarkan terbuka untuk pembukaan lahan 

oleh masyarakat yang mengklaim lokasi 

tersebut miliknya dan warisan leluhurnya. 

Melihat kondisi lahan dan aktivitas ekonomi 

yang berada di DTA Nagari Muaro Sungai 

Lolo, untuk mengurangi fluktuasi debit waduk 

diperlukan kegiatan konservasi tanah dan air. 

Oleh karena itu konservasi diharapkan dapat 

mengembalikan ketersediaan air untuk 

operasional PLTA Koto Panjang secara 

optimal di setiap tahunnya. Kegiatan 

konservasi ini diharapkan dapat memperbaiki 

dan memulihkan kualitas sumberdaya air yang 

dihasilkan. Tidak hanya untuk kepentingan 

PLTA Koto Panjang saja tapi juga demi 

masyarakat pengguna air diantaranya nelayan 

tambak, petani, aktivitas rumah tangga dan 

lain-lain. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan 

konservasi tersebut dapat dikeluarkan melalui 

kerjasama dengan pihak PLTA Koto Panjang 

dengan mengacu besaran jasa lingkungan yang 

telah dinikmati selama ini [10]. 

Kepemilikan lahan dan transaksi untuk jasa 

lingkungan 

Kepemilikan lahan 

Hak kepemilikan memainkan peran 

penting dalam skema pembayaran jasa 

lingkungan (PJL). Hak kepemilikan yang jelas 

memberi hak kepada penjual untuk 

memanfaatkan pilihan mereka sepenuhnya 

mengenai aset tersebut. Gagasan ini membawa 

implikasi yang signifikan bagi skema PJL 

karena masalah ini mendasari masalah 

mekanisme pada PJL. Dalam mekanisme PJL, 

hak kepemilikan harus membantu untuk 

menentukan dengan jelas siapa yang berhak 

atas layanan ekosistem [6]. Kepemilikan 

komunal pada umumnya berupa lahan 

kaum, seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 4. Komunal adalah hak bersama 

yang mungkin ada dalam masyarakat di mana 

setiap anggota memiliki hak menggunakan 

secara independen [10]. Kontrol dan akses 

terhadap tanah dan sumber daya alam dapat 

dipahami sebagai klaim individu atau 

kelompok untuk setumpuk hak (bundle of 
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rights). Lahan pribadi adalah lahan yang dibeli 

dari pihak pertama untuk mengelola lahan 

komunal, pembayaran sejumlah uang sebagai 

syarat penerimaan pengalihan penggunaan 

lahan. Sewa kepemilikan tanah terjadi di sawah 

di Jorong Sei lolo, penyewa membayar uang 

sewa setelah panen. Sementara bagi hasil 

adalah tanah yang dikelola oleh pemilik modal 

dan tenaga kerja, yang dilakukan dengan 

perbandingan tertentu setelah masa 

panen. Tanah ini tidak bisa dimiliki secara 

resmi melalui sertifikasi karena berada di 

lokasi hutan lindung. Jenis hak kepemilikan di 

lokasi ini adalah hak pakai (use rights), baik 

untuk penggunaan sumber daya atau penarikan 

sumber daya non-konsumtif seperti 

mengumpulkan kayu mati di hutan, 

menghasilkan tanaman di lahan pertanian, atau 

memancing di kolam. Hak pakai beragam 

seperti penggunaan unit tanah dan sumber daya 

alam yang dikandungnya. Misalnya, hak 

penggunaan sebidang tanah berupa hak untuk 

bertani, melakukan penggembalaan, menanam 

pohon, menebang pohon, membangun rumah, 

mendirikan perusahaan non-pertanian, untuk 

mengeksploitasi lahan sebagai penggalian, atau 

kombinasi hak semacam itu [10]. 

 

Tabel 4. Responden pemilik lahan Muaro Nagari 

Sungai Lolo 

Tanaman 
Kepemilikan lahan 

Kaum Pribadi Sewa Bagi 

hasi 

Sawah 6 4 1 3 

Pergeseran 

kultivasi 
23 2 1 0 

Perkebunan karet 23 9 0 3 

gambir petani 

kecil 
21 7 0 1 

Sumber: survei rumah tangga 

 

Menurut peraturan Peraturan Gubernur 

No 16 tahun 2008, tanah ulayat kaum adalah 

hak milik atas sebidang tanah beserta sumber 

daya alam yang berada diatasnya dan 

didalamnya merupakan hak milik semua 

anggota kaum yang terdiri dari 

jurai /paruik yang penguasaan dan 

pemanfaatannya diatur oleh mamak 

jurai / mamak kepala waris. Tanah ulayat suku 

adalah hak milik atas sebidang tanah beserta 

sumber daya alam yang berada diatasnya dan 

didalamnya merupakan hak milik kolektif 

semua anggota suku tertentu yang penguasaan 

dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-

penghulu suku. Hak ulayat adalah hak 

penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah 

beserta kekayaan alam yang ada diatas dan 

didalamnya diperoleh secara turun menurun 

merupakan hak masyarakat hukum adat di 

provinsi Sumatera Barat. 

Di Nagari Muaro Sungai Lolo, struktur 

adat tertinggi dipegang oleh pucuk adat. Pucuk 

adat mengawasi setiap suku yang terdiri dari 

Mandailing tuo, Mandailing mudo, Melayu, 

Tanjung, dan Piliang. Secara keseluruhan fase 

transisi dari Pucuk adat yang saat ini dipegang 

oleh Dt. Bandaro akan diserahkan ke Dt 

Malalo (saat ini sebagai pemimpin 

Muaro). Posisi Dt Malalo akan digantikan 

oleh muncak dan posisi muncak akan 

digantikan oleh Panjalelo 

(Panglima Jelo). Transisi dari judul dan tugas 

dilakukan ketika pucuk adat mengundurkan 

diri atau permintaan dari masyarakat untuk 

penukaran pemimpin. Di bawah kepemimpinan 

pucuk adat terdapat datuk sebagai pengambil 

keputusan. Dimana dibagi menjadi 3 kelompok 

datuk yaitu 

Enam luar (Baranam di lua): 

1) Pangian    : Dt Bandaro Kayo 

2) Sungai Lolo  : Dt. Marajolelo 

3) Rotan Gotah : Dt Mangkulum 

4) Patamuan : Idris Dt Bagindo Baso 

5) Sopan    : Dt Mandailing Alam 

6) Muaro    : Dt. Rajo Dirajo 

Enam dalam (Baranam di hearts): 

1) Dt. Marajo Lelo   : Melayu 

2) Dt. Kebesaran   : Mandailiang 

3) Dt. Rajo Malalo   : Piliang 

4) Dt. Rajo kumalo     : Mandailiang 

5) Dt. Majo Kayo   : Mandailiang 

6) Dt. Mangku Rajo   : Pitopang 
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Tiga Datuk tanpa Penghulu: 

1) Muncak 

2) Bagindo Kayo 

3) Panjalelo 

Sebagai tanah kaum, Datuk bisa 

mengeluarkan izin untuk menggadaikan tanah. 

Ada beberapa aturan adat tentang pembagian 

tanah di Nagari Muaro Sungai Lolo: 

1) Lahan yang sudah berada di lokasi ini 

telah dibagi kepada masing-masing 

suku (suku). 

2) Tanah itu tidak mungkin untuk dijual / 

digadaikan. 

3) Suku-suku lain (suku) memperoleh 

tanah berdasarkan properti pusako. 

4) Batas-batas tanah diketahui oleh 

masing-masing mamak suku. 

5) Peserta diperbolehkan untuk 

melakukan usaha pertanian dengan 

persetujuan suku yang tanahnya akan 

ditempati. 

6) Sumando / Teluk belango sebagai 

regulator / pengelola tanah. 

7) Pembelian dan pembelian transfer 

kepemilikan tanah atau tanah 

dilakukan dengan sesama anggota satu 

desa. 

Semua masalah/keputusan ulayat harus 

ditandatangani oleh kepala Lembaga Adat 

Nagari (LAN). Tanah yang telah terbagi 

kepada semua suku tidak bisa dijual tanpa 

persetujuan Kepala LAN dan Datuak 

Bandaro. Berdasarkan wawancara dengan salah 

satu tokoh masyarakat, ia menyarankan bahwa 

kompensasi untuk perladangan berpindah harus 

diberikan kepada mamak. Seluruh data 

kepemilikan tanah diketahui oleh mamak dan 

ini juga bertujuan untuk menghindari 

kekacauan dan salah sasaran dari 

pendistribusian kompensasi. 

Sunderlin [5] mengungkapkan skema 

harus melibatkan pemangku kepentingan yang 

memiliki klaim yang sah atas manfaat hutan 

yang didukung oleh undang-undang dan akan 

dipertahankan jika terjadi 

perselisihan. Penghuni hutan tidak boleh 

dirugikan oleh persaingan untuk mendapatkan 

sumber daya sebagai akibat kepemilikan lahan 

yang tidak jelas (insecure tenure).  

2. Transaksi Pembayaran Jasa Lingkungan 

(PJL) 

Analisa PJL dalam tulisan ini belum 

memasukkan analisa biogeofisik yang akan 

menambahkan daya tarik dari pembahasan ini 

sehingga Kosoy [11] memperkirakan bahwa 

lebih mudah mengimbangi biaya kesempatan 

(opportunity cost) untuk menerapkan praktik 

yang lebih baik dalam upaya melindungi hutan 

atau penghijauan kembali, seperti yang 

disarankan oleh tingkat kompensasi yang 

paling diinginkan oleh masyarakat untuk 

menerapkan praktik yang lebih baik.  

Kami telah menemukan bahwa secara 

umum WTA bernilai positif (Tabel 5). Bentuk 

pertanyaan yang diberikan adalah kesediaan 

mereka berpindah dari usaha tani yang tidak 

ramah lingkungan (ladang berpindah) menjadi 

usaha tani yang ramah lingkungan yaitu 

agroforestri atau mempertahankan kebun karet 

yang mereka miliki. Temuan empiris ini, 

menunjukkan bahwa terdapat batas-batas 

informasi tentang jasa lingkungan di daerah 

tangkapan air. 

 

Tabel 5. WTA dari petani Nagari Muaro Sungai 

Lolo 

Jorong Setuju Tidak Setuju 

Pangian 11 4 

Pertemuan 13 2 

Sei lolo 12 3 

Muaro 9 5 

Total 45 14 

Sumber: Survei rumah tangga 

 

Informasi pada Tabel 6 mempermudah 

kita untuk memahami bagaimana 

menghubungkan kepemilikan lahan dalam 

mempertimbangan kompensasi PJL yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat 45 

petani dengan lahan kaum sebagai penentuan 

pilihan kompensasi terbesar berupa bibit (13 
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responden). Pilihan kompensasi lainnya (12 

responden) adalah kumpulan berbagai jenis 

masukan pribadi dari para petani seperti 

memberikan pelatihan keterampilan khusus 

bagi kaum muda di lokasi ini, membantu biaya 

hidup sehari-hari, dan lain-lain. Di sisi lain, ada 

juga penolakan untuk menghentikan ladang 

pindah menjadi usaha tani yang ramah 

lingkungan dengan alasan tidak memiliki 

keterampilan lain dan biaya. 

 Tabel 6. Hubungan antara kepemilikan lahan dan 

  kompensasi. 

Kompensasi Komunal Pribadi Sewa 

Bagi 

hasil Buruh 

Subsidi 

karet 6         

Bibit 13 7 1   1 

Pupuk 1         

Lainnya 12 2       

Restorasi 

lahan basah   1       

Tidak perlu 2     1   

Kas / 

pinjaman 

lunak 1         

Raskin 1         

Tidak 

setuju 9 1     1 

Total 45 10 1 1 2 

Sumber: survei rumah tangga 

  

Salah satu karakteristik Pengelolaan 

DTA terpadu (Integr ated Catchment 

Management) adalah adanya pendekatan 

sistem.  Pendekatan sistem haruslah mengakui 

masing-masing komponen serta hubungan 

antara mereka, dan membahas kebutuhan baik 

manusia dan sistem alam. Berdasarkan respon 

dari petani di Nagari Muaro Sungai Lolo, PLN 

Koto Panjang bisa melaksanakan tindakan 

yang berbeda sesuai dengan pertanian pada 

setiap kondisi pertanian di Jorong. Oleh karena 

itu, perlu untuk menentukan jenis pertanian 

yang akan diubah dan 

penggantinya. Berdasarkan pilihan kompensasi 

responden, opsi utama yang dapat disepakati 

dalam program PJL adalah bantuan dalam 

bentuk bibit berkualitas tinggi. Meski begitu 

akan lebih baik jika opsi kompensasi 

disesuaikan dengan pertanian utama di setiap 

jorong karena berbagai jenis pertanian antara 

masing-masing jorong. Selain itu, juga bisa 

dilakukan melalui pendekatan 

partnership. Pendekatan partnership akan 

memudahkan dalam proses pembentukan 

kerjasama, distribusi bantuan, pemantauan 

program dan evaluasi program PJL serta 

memungkinkan adanya upaya bersama 

membentuk Hutan Kemasyarakatan di lokasi 

ini. Jorong Pertemuan bisa menjadi 

percontohan pelaksanaan hutan rakyat untuk 

jorong lainnya. Gouyon [12] menjelaskan 

bahwa mekanisme berbasis pasar, 

dikombinasikan dengan lembaga-lembaga 

masyarakat sipil, menjadi pilihan yang paling 

mampu memberikan tingkat gabungan tertinggi 

dalam hal efisiensi dan ekuitas.  

 

4. KESIMPULAN 

Pilihan usaha tani oleh petani di Nagari 

Muaro Sungai Lolo memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan jasa lingkungan dari 

daerah tangkapan air. Efek negatif yang utama 

adalah penurunan debit air dan sedimentasi 

pada waduk PLTA Koto Panjang. Untuk itu 

dibutuhkn upaya penyelamatan daerah 

tangkapan air di Nagari Muaro Sungai Lolo 

dengan mempertimbangkan sistem 

kepemilikan lahan yang berlaku dilokasi ini. 

Terdapat struktur adat yang harus dihadapi dan 

dijadikan pertimbangan sebagai stakeholder 

yang berperan penting untuk dilibatkan dalam 

perencanaan upaya penyelamatan daerah 

tangkapan air khususnya berupa pembayaran 

jasa lingkungan. 
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