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BAB III 

PERMASALAHAN YANG TERJADI DI KAWASAN Sub 

DAS PUSUR 

Kawasan Sub DAS Pusur terletak di wilayah DAS 

Bengawan Solo, secara administrasi wilayah tengah dan hilir 

masuk ke dalam wilayah kabupaten Klaten. Secara umum 

wilayah ini meliputi 49 desa, lima kecamatan, dua kabupaten. . 

Pengelolaan wilayah Sub DAS Pusur terutama dalam hal ini di 

area tengah dan hilir merupakan prasyarat bagi keberlanjutan 

nilai ekosistem yang sangat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Sub DAS Pusur juga diketahui sebagai Kawasan 

yang dikelola oleh Pabrik Danone AQUA dalam menjalankan 

usahanya. Namun dari semua potensi dan peluang yang 

muncul dengan keberadaan sungai Pusur ini juga berpotensi 

terhadap tekanan dan kerusakan ekosistem di wilayah Sub 

DAS Pusur yang disebabkan oleh tekanan secara alami 

maupun akibat aktivitas manusia yang mengabaikan kaidah 

pelestarian sungai, sehingga pengelolaan yang terintegrasi 

dengan pasrtisipasi serta kolaborasi dari parapihak sangat 

dibutuhkan untuk kelestarian dan keberlanjutan ekosistem 

wilayah Sub DAS Pusur bagi generasi kini dan yang akan 

datang.  

Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam 

menyikapi permasalahan yang terjadi di wilayah Pusur, 

kerjasama dalam pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas 

sumber mata air ponggok ini ini dilakukan oleh Danone Aqua 

Klaten dengan LPTP Surakarta pada periode Maret hingga 

Desember 2016 yakni melalui intervensi program di tiga desa 

yang terletak di dua kecamatan (Musuk dan Tulung) dan dua 

Kabupaten (Boyolali dan Klaten) yaitu Desa Mriyan, Desa 

Kembangsari dan Desa Mundu. Fokus program pada saat itu 

adalah program konservasi tanah dan air di tiga desa tersebut.
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Gambar 1.1:Peta Lokasi Program di Kabupaten Boyolali dan 

Klaten 

Sumber: Dok. Pusur Institute. 

Dilihat berdasarkan jarak dari pusat kota Desa 

Mriyan merupakan desa yang paling jauh dari pusat kota yaitu 

12 Km dari  Kota Kecamatan Musuk dan 17 Km dari ibukota 

kabupaten Boyolali. Sedangkan Desa Kembangsari berada di 

sebelah timur dari Desa Mriyan.  Dari desa Mriyan berjarak 5 

Km, 15 Km  dari pusat kota kecamatan Musuk, dan 11 km dari 

ibukota Kabupaten Boyolali. Sedangkan desa Mundu 5 Km 

dari pusat kecamatan Tulung dan 10 Km dari pusat Kabupaten 

Klaten. Sedangkan jarak antar desa program, Desa Mriyan 

berjarak 5 Km dari Desa Mriyan, 7 km dari Desa Mundu. 

Sementara Desa Kembangsari dengan Desa Mundu berjarak 5 
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Km. Secara geografis ketiga desa tersebut berada di Wilayah 

kawasan lereng-gunung Merapi, merupakan salah satu gunung 

yang masih aktif di Jawa Tengah. Sehingga ketiga desa  

tersebut merupakan wilayah rentan terhadap ancaman letusan 

gunung Merapi.   

Desa Mriyan merupakan desa paling rentan karena 

berada paling dekat dengan puncak Merapi. Bila dilihat dari 

topografi wilayah merupakan kawasan bergelombang dan 

berbukit. Khusus untuk Mriyan antar dusun dipisahkan dengan 

jurang yang sangat curam tanpa dilengkapi dengan jembatan, 

sehingga dibutuhkan jalan memutar untuk menuju dusun lain. 

Sementara itu pendapatan penduduk sebagian besar berasal 

dari sector pertanian dan peternakan sedangkan sebagian kecil 

lainnya berasal dari sektor industry dan jasa dan lain – lain  

Dari faktor kerusakan ekosistem hingga akibat aktivitas 

manusia di wilayah Pusur maka dapat dirumuskan beberapa 

kondisi dan situasi pada wilayah tersebut sebagai berikut; 

a. Permasalahan pada Sektor Pertanian  

Pekarangan selain untuk pemukiman di Mriyan dan 

Kembangsari dimanfaatkan untuk pertanian. Dengan 

komoditi tanaman sayur, jagung, palawija dan tembakau.    

Penanaman tanaman sayuran hanya ditanam pada 

musim hujan atau Desember – April setelah itu seluruh 

lahan pertanian ditanami tembakau sampai menjelang 

musim hujan. Tanaman tembakau membutuhkan lahan 

terbuka atau tidak bisa berkembang baik pada lahan 

bernaungan. Akibatnya lahan pertanian dibiarkan terbuka 

tanpa dilengkapi dengan tanaman keras untuk penguat 

teras dari erosi dan longsor. Kondisi inilah yang 

menyebabkan hampir setiap tahun dilanda tanah longsor.  

Oleh sebab itu persoalan yang muncul disektor ini 

adalah sebagai berikut :  
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1) Semakin sempitnya kepemilikan lahan pertanian, 

yang dibarengi dengan peningkatan jumlah 

penduduk, rendahnya inovasi dalam pengelolaan 

pertanian, pola manajemen pertanian dengan high 

external input, kesuburan tanah berkurang akibat 

laju erosi tinggi karena lahan tidak dilengkapi 

dengan tanaman penahan erosi sehingga 

produktifitas lahan menurun. 

2) Proses belajar pengembangan inovasi teknologi tak 

berkembang karena minimnya media belajar: 

kelompok tani, gapoktan tak berjalan sehingga 

informasi yang penting tidak diterima secara 

efektif. 

3) Semakin memudarnya gotong royong, dalam tata 

kelola pertanian dan serba komersial, maka 

semakin menambah beban petani dalam 

pengelolaan pertanian.  

 

b. Permasalahan pada Sektor Peternakan 

Sektor ternak pada 3 desa tersebut dapat dikatakan 

sebagai sumber pendapatan yang cukup penting, 

karena sektor ini memberikan kontribusi sepanjang 

tahun tanpa mengenal musim. Sapi perah merupakan 

tumpuan utama pendapatan harian bagi petani di 3 

desa ini dari hasil penjualan susu. 

Namun, permasalahannya yang terjadi pada sektor 

peternakan adalah : 

1) Produksi susu sapi perah rata – rata 8 – 9 liter, 

karena ketersediaan pakan terbatas, terutama 

musim kemarau, harga pakan tinggi sehingga 

peternak tidak memberikan pakan sesuai standar. 

2) Biaya produksi tinggi karena ketersediaan hijauan 

pakan ternak di 3 desa ini sangat terbatas. Hanya 

pada musim hujan hijauan pakan ternak 

melimpah, tetapi ketika musim kemarau terbatas. 
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Dengan kebutuhan rata – rata bulan 60 ikat 

hijauan ketersediaan didalam desa tidak cukup 

terutama musim kemarau sehingga membeli dari 

luar desa, dengan harga mahal. Akibatnya biaya 

budidaya ternak tinggi.  Masalah lain yang 

dihadapi di sektor peternakan ialah para peternak 

kecil yang tidak cukup memiliki modal untuk 

pengadaan sapi dan akses ke lembaga perbankkan 

terbatas dan tidak mudah untuk akses kredit. 

3) Kualitas susu rendah, karena sanitasi kandang  

buruk. Kondisi kadang sangat kotor karena 

kotoran sapi dibiarkan menumpuk kandang. 

Bahkan sebagaian peternak menggunakan untuk 

alas tidur sapi. Dan pada musim hujan dibuang ke 

sungai. Padahal jumlah kotoran dari 3.912 ekor 

rata – rata  39,12 ton / hari atau 1.173,6 ton/bulan 

menumpuk dikandang atau disekitar kandang dan 

untuk alas sapi. Baru musim hujan dibuang 

melalu selokan air ke sungai. 

4) Harga susu rendah karena kualitas susu rendah 

dan jauh dari koperasi susu, sehingga biaya 

transportasi mahal. Sementara biaya produksi 

tinggi.  

5) Ternak sapi masih dianggap sebagai usaha 

sampingan meskipun nyata – nyata menjadi 

penopang hidup keluarga. 

6) Akses kredit terbatas; kepemilikian rata – rata 2 

ekor/keluarga, berdasarkan perhitungan usaha 

skala ekonmi belum menguntungkan, karena 

untuk usaha yang menguntungkan minimal 5 

ekor/keluarga. Apalagi sebagian besar sapi 

merupakan sapi gaduhan atau dipinjami. 

Sehingga keuntungannya harus berbagi dengan 

pemilik sapi yaitu pemilik mendapatkan bagian 

60 %, sedangkan penggaduh mendapat 40 %). 

Hal ini disebabkan peternak sulit untuk 

mengakses kredit ternak ke lembaga perbankan. 
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c. Rendahnya Tingkat Kegiatan Ekonomi Kreatif  

Minat masyarakat terhadap kegiatan ekonomi 

produktif alternative masih terbatas. Hal ini karena 

rendahnya kemampuan masyarakat dalam menciptakan 

peluang usaha baru sesuai dengan potensi lingkungan. 

Sementara itu waktu luang yang dimiliki petani seusai 

bekerja belum dimanfaatkan secara baik untuk 

melakukan kegiatan ekonomi produktif baru. Hal ini 

didukung dengan situasi dimana Home industry yang 

sudah ada belum berkembanng dengan baik., ini 

disebabkan oleh rendahnya daya kreativitas dan inovasi 

produk, minimnya modal usaha, terbatasnya akses pada 

jaringan pasar home industry, serta tidak adanya wadah 

Bersama bagi para pelaku usaha home industry. Di 

samping itu sektor ini juga belum mendapatkan 

perhatian dari berbagai pihak sehingga tidak dapat 

berkembang dengan baik. (Triyanto E. , 2012) 

d. Permasalahan pada Sektor Konservasi 

Secara umum kesadaran masyarakat untuk menjaga 

konservasi lingkungan dan kesehatan masih rendah. 

Dalam jangka Panjang permasalahan ini diyakini dapat 

menyebabkan persoalan besar, termasuk mewabahnya 

penyakit yang disebabkan oleh rusaknya konservasi 

lingkungan, hal ini didukung dengan fakta mengenai 

tingkat krisis lahan di berbagai desa di wilayah Pusur.  

Berdasarkan data kecamatan dalam angka Desa 

Mriyan merupakan desa yang dianggap sebagai desa 

yang paling kritis dibandingkan Desa Mundu dan 

Kembangsari, tingkat kekritisan lahan yaitu hampir 40 

% . Hampir 75%  wilayah nya berada dilahan tegalan, 

Desa Kembangsari hampir 95,5 % merupakan lahan 

kritis dan potensial kritis. Terdiri dari lahan potensial 
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kritis 196,09 Ha dan lahan kritis 100,14 Ha. Desa 

Mundu hampir 30 % dari luasan lahan desa dalam 

kondisi potenisal kritis.  Lahan kritis tersebut sebagian 

besar berada di lahan tegalan, hal ini sangat rasional 

karena pengelolaan lahan tegalan terutama di Mriyan 

dan Kembangsari tidak menerapkan prinsip – prinsip 

konservasi, yaitu lahan perlu dilengkapi saluran 

pengendali air dan bangunan terjunan air, kemiringan 45 

%-75%, dimana lahan dengan kemiringan 45% perlu 

dilengkapi dengan penguat teras, dan lahan dengan 

kemiringan diatas 75% tidak boleh untuk budidaya 

tanaman pangan, tetapi perlu ditanami tanaman keras. 

Namun yang terjadi diwilayah ini lahan dibiarkan 

terbuka dan tidak boleh ada tanaman keras karena akan 

menaungi tanaman pangan. Hal inilah yang 

menyebabkan tingkat erosi dan rentan ancaman longsor, 

karena titik longsor tersebar diseluruh desa. Akibatnya 

keberlangsungan hidup petani didesa ini terancam oleh 

penurunan kesuburan lahan dan rentan ancaman tanah 

longsor. (Triyanto E. , 2012) 

Sementara luas lahan hutan negara hanya sekitar 15 

Ha, dalam kondisi masih dalam pemulihan setelah 

terkena dampak erupsi merapi. Selebihnya adalah hutan 

rakyat yang ditanami taman kayu untuk supply pabrik 

industri kayu lapis. Satu kondisi yang memprihatinkan 

karena kawasan ini merupakan  daerah tangkapan air 

yang menopang ketersediaan air dibagian midlestream 

dan hulu sungai pusur, hal ini justru mengancam 

keberlangsungan usaha pabrik Danone Aqua Klaten 

karena supply air ke sumber Ponggok berkurang. 

e. Permasalahan pada Sektor Sanitasi dan Kesehatan 

Masyarakat  

Sanitasi pemukiman; Kondisi pemukiman di 3 desa 

ini terlihat sangat kumuh, karena kandang menyatu 

dengan rumah, atau didalam rumah atau dapur. 
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Sementara kotoran dibiarkan menumpuk dikandang atau 

dipekarangan. Kondisi tersebut berpotensi untuk 

menjadi sarang nyamuk dan lalat. Maka sangat rasional 

apabila informasi dari bidan desa bila diwilayah ini 

tingkat serangan penyakit muntaber dan DB tinggi, serta 

penyakit kulit. Kondisi ini diperparah kebiasan BAB di 

sungai atau dilahan pertanian, karena tidak seluruhnya 

keluarga di desa ini memiliki toilet. Berdasarkan data 

dari kecamatan dalam angka dan hasil assesment 

sebelumnya diketahui 60 % permanen dan 40 % tidak 

permanen.  

Air bersih; ketiga desa ini tidak memiliki sumber 

air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air. Dengan 

kondisi tanah porus dimana air hujan langsung meresap 

dibawa sungai dalam tanah mengalir ke umbul Ponggok 

di Polanharjo. Sehingga di 3 desa ini tidak ada mata air 

dangkal yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sumur 

gali atau artesis untuk pemenuhan kebutuhan air. 

Selama ini masyarakat menggunakan air hujan untuk 

konsumsi dan minuman ternak. Setiap keluarga 

membuat tampungan air sesuai dengan kemampuan 

ekonomi masyarakat. Volumenya bervariasi, ada yang 

cukup tinga bulan, dan ada yang cukup sepanjang tahun. 

Pada musim hujan air tidak menjadi permasalahan, 

tetapi pada musim kemarau untuk mendapatkan air 

perlu pergi ke luar desa atau membeli dari luar desa.  

f. Permasalahan pada Sektor Energi  

Masyarakat di tiga desa tersebut sudah 

mendapatkan akses jaringan listrik yang menjangkau ke 

seluruh dusun sebagai energi untuk penerangan. 

Sedangkan energi untuk dapur dalam hal memasak, 

mayoritas masyarakat masih menggunakan kayu bakar, 

meskipun sudah memiliki kompor gas LPG. Kompor 

gas dan LPG merupakan bantuan pemerintah untuk 

masyarakat desa, namun masyarakat tetp memilih 
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menggunakan kkayu bakar karena mengehindari 

pengeluaran di setiap pembelian gas LPG, yang mana 

pengeluaran tersebut rata – rata 2 tabung setiap bulan 

maka pengeluaran untuk LPG sekitar Rp. 40.000 

ribu/KK/Bulan, nilai yang cukup besar bagi masyarakat 

desa. Hal inilah yang membuat masyarakat masih 

enggan menggunakan LPG dan lebih meilih 

menggunakan kayu bakar.  

Hingga saat ini ketersediaan kayu bakar di kebun 

dan di hutan cukup mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Apabila dikonversi kedalam pohon setara 

dengan 612 pohon. Itu artinya 612 pohon yang sangat 

berfungsi sebagai penyerap karbondioksida diudara 

hilang setiap bulannya, jelas ini sangat berdampak 

buruk bagi udara dan alam. (Tim Pelaksana Program 

LPTP , 2018) 

Dari permasalahan yang telah ada diatas maka 

kerjasama antara Danone Aqua Klaten dengan vendor 

nya terus berlanjut untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi. Dengan visi “Memperkuat harmonisasi dalam 

pengelolaan sumberdaya air di Sub DAS Pusur” maka 

melalui visi ini diharapkan dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat di wilayah Pusur melalui perealisasian 

program berbasis Community Development.  
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kemandirian ekonomi. 

Selain itu dengan berpedoman terhadap 

Sustainable Development Goals . Program-program ini 

mampu terwujud tanpa menyalahi aturan pelestarian 

lingkungan, sebagai gantinya masyarakat di wilayah 

Pusur kini menyadari pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan sebagai tempat tinggal mereka dan sumber 

mata pencarian bagi kehidupan. Sementara itu dengan 

terwujudnya program-program ini juga menunjukan 

keberhasilan pihak Pabrik Danone Aqua untuk menjamin 

keberlangsungan usaha produksi di wilayah Pusur. 

Dengan adanya dampak pembangunan masyarakat sekitar 

di wilayah Pusur maka hal ini dapat meningkatkan 

dukungan terhadap keberadaan operasional Pabrik 

Danone Aqua yang  bukan hanya dianggap 

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah 

Pusur melainkan juga turut membangun wilayah tersebut 

sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap 

masyarakat dan lingkungan di daerah Pusur. 

 

 


