
BAB I  PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Kegiatan pembangunan nasional dalam dekade terakhir ini telah 

menghasilkan manfaat pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain 

juga memberikan dampak yang sangat besar baik pada aspek sosial, ekologi,  

teknologi maupun kelembagaan.  Peningkatan kemajuan dalam kehidupan telah 

memberikan perubahan besar, tidak saja pada kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat akan tetapi juga pada pola penggunaan lahan. Perubahan pola 

penggunaan lahan ini telah memberi dampak sangat nyata terhadap fungsi-fungsi 

daerah aliran sungai (DAS) dan hidrologi DAS.  Sejumlah kasus perubahan 

penggunaan lahan di beberapa DAS di Indonesia disajikan pada hubungan sebab-

akibat melalui aspek hidrologi DAS, khususnya menyangkut daya dukung DAS 

dan frekuensi banjir.  Karakteristik hidrologi dan aliran permukaan sejumlah 

sungai utama di Indonesia (Jawa) disajikan dengan menunjukkan tingkat 

perkembangan penggunaan lahannya. Disimpulkan bahwa perubahan penggunaan 

lahan telah terjadi dalam skala luas, khususnya di pulau Jawa, dan telah memberi 

dampak nyata terhadap hasil air DAS dengan semakin meningkatnya frekuensi 

kejadian ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Dalam kurun waktu setengah abad 

terakhir telah terjadi penurunan jumlah curah hujan secara luas di Jawa dan 

beberapa wilayah lain di Indonesia dibandingkan dengan waktu setengah abad 

sebelumnya yang kelihatannya berhubungan dengan penurunan luas hutan 

(Pawitan  2004). 

Gambaran kerusakan DAS dan degradasi lahan menunjukkan peningkatan 

setiap tahunnya.  Pada tahun 1984 terdapat 22 DAS dalam keadaan kritis dengan 

luas 9.699.000 ha, kemudian meningkat menjadi 39 DAS kritis pada tahun 1994 

dengan luas lahan kritis mencapai 12.517.632 ha, dan pada tahun 2000 DAS kritis 

berjumlah 42 DAS dengan luas lahan kritis mencapai 23.714.000 ha (Soenarno 

2000; Dephut 1999). Saat ini diperkirakan 13% atau 62 DAS dari 470 DAS di 
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Indonesia dalam kondisi kritis, meskipun kegiatan konservasi tanah dan air dalam 

pengelolaan DAS sudah sejak lama diberlakukan. 

Salah satu DAS yang telah mengalami degradasi akibat perubahan 

penggunaan lahan  adalah DAS Ciliwung (Pawitan 2004) dan termasuk salah satu 

dari 13 DAS dalam kondisi sangat kritis (Sobirin 2004). Perubahan penggunaan 

lahan pada DAS ini dapat diindikasikan sebagai sinyal adanya perubahan perilaku 

Sungai Ciliwung.  Sungai Ciliwung  yang merupakan salah satu sungai utama 

yang wilayah hilirnya memasuki dan bermuara di wilayah DKI Jakarta dengan 

total luas DAS 347 km
2 

atau 34.700 ha dan panjang sungai utama 117 km.  

Estimasi debit banjir 2-tahunan (Nedeco-PBJR 1973  dalam Pawitan 2004) adalah 

100 m
3
/s dan debit banjir 25-tahunan sebesar 200 m

3
/s, dan nampaknya nilai 

estimasi ini telah berubah sejalan dengan perubahan penggunaan lahan yang telah 

terjadi dalam tiga dasawarsa terakhir ini. Debit banjir 100 tahunan diperkirakan 

telah meningkat dari 370 m
3
/s (1973) menjadi 570 m

3

  Kegiatan pembangunan di DAS bagian hilir dan bagian tengah yang 

mencakup wilayah DKI Jakarta, Depok dan Cibinong telah berlangsung secara 

massive. Permintaan lahan untuk kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa 

lainnya telah mengakibatkan berkurangnya daerah resapan termasuk ruang 

terbuka hijau (RTH).  Demikian halnya dengan tingginya permintaan lahan untuk 

permukiman, perdagangan dan prasarana pendukung wisata di wilayah hulu telah 

/s (2000) dan hal ini terkait 

erat dengan perubahan penggunaan lahan di wilayah DAS, khususnya di wilayah 

hulu.  Perilaku sungai Ciliwung ini telah mengakibatkan banjir di wilayah hilir 

pada musim hujan.  Akibat banjir telah menimbulkan kerugian baik moril maupun 

materiil yang terus berlangsung secara periodik tahunan pada musim hujan, 

penurunan kualitas air sungai, longsor pada beberapa titik maupun kejadian 

kekeringan pada musim kemarau.  Secara teknis hidrologi, kondisi demikian dapat 

terjadi akibat tingginya limpasan air permukaan dan berlangsungnya erosi.   

Dampak perubahan penggunaan lahan dari kondisi 1981 s/d 1999 telah 

meningkatkan debit puncak banjir Ciliwung Hulu sebesar 65% dan peningkatan 

volume banjir sebesar 50% (Pawitan 2004).  
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menimbulkan tingginya perubahan penutupan lahan dari lahan berpenutupan 

vegetasi yang baik telah berubah menjadi semak, tegalan terbuka, maupun  

permukiman (lahan terbangun).  Laju perubahan penutupan lahan yang tinggi 

telah mengakibatkan semakin buruknya kondisi DAS bagian hulu sebagai daerah 

resapan air (water recharge) dan sebagai pengendali aliran permukaan (run-off).   

Perubahan penggunaan lahan dengan penutupan vegetasi yang baik 

maupun lahan berdaya simpan air yang baik menjadi kawasan terbangun  telah 

mengalami penurunan secara tajam pada tahun 1981 s/d 1999.  Dalam kurun 

waktu tersebut, Irianto (2000), dari luas DAS Ciliwung Hulu 14.860 ha telah 

terjadi alih guna lahan berupa pengurangan hutan 2 ha (-2%), kebun campuran 35 

ha (-1,07%),  sawah teknis 43 ha (-1,89%), sawah tadah hujan 18 ha (-6,23%), dan 

tegalan 152 ha  (-4,35%)    semuanya    berubah    menjadi  kawasan  permukiman  

seluas  250 ha (+ 97,66%).  Kecenderungan ke depan, dengan iklim sejuk dan 

pemandangan alam dengan latar belakang Gunung Gede-Pangrango maka 

berpeluang akan menjadi daya tarik adanya perubahan penggunaan menjadi 

kawasan pemukiman untuk tujuan wisata alam dengan pembangunan penginapan, 

hotel, serta vila.  Hal ini juga didukung adanya daya dorong berupa pertumbuhan 

penduduk lokal yang memerlukan lahan untuk permukimannya. Hasil penelitian 

Janudianto (2004) menunjukkan bahwa selama  1994 s/d 2001 di DAS Ciliwung 

Hulu telah terjadi pengurangan lahan kebun teh, sawah, dan hutan semak/belukar 

masing-masing -664,39 ha, 1.126,52 ha dan 233,37 ha sedangkan proporsi 

penambahan terbesar adalah tegalan / ladang 1.272,04 ha dan permukiman           

+ 938,87 ha. 

Berdasarkan hasil penelitian Sabar (2007), lahan DAS Ciliwung Hulu 

selama periode tahun 1990 sampai 1999 mengalami alih fungsi relatif pesat, 

ditandai dengan peningkatan luas lahan terbangun sebesar 20,3%. Dampak alih 

fungsi lahan terhadap regime debit aliran sungai dicerminkan dengan terjadinya 

peningkatan debit maksimum rata-rata harian Sungai Ciliwung tahun 1990 – 1999 

dan dampak berikutnya kecenderungan terjadinya penurunan debit minimum rata-

rata harian sungai yang mengakibatkan keseimbangan air di wilayah tersebut 

menjadi terganggu.    
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DAS Ciliwung Hulu berfungsi sangat penting sebagai penyangga fungsi 

ekologi untuk mengatur hidro-orologi lingkungan bagi wilayah hilir termasuk 

Ibukota Negara DKI Jakarta maka telah diupayakan penanganan tata ruangnya 

secara intensif.  Kawasan Bogor Puncak-Cianjur termasuk DAS Ciliwung Hulu 

telah diatur penyempurnaan ruangnya melalui Keputusan Presiden Nomor 114 

Tahun 1999. Keppres tersebut belum dapat diimplementasikan secara baik.  

Memperhatikan kondisi DAS Ciliwung Hulu yang semakin buruk, maka 

dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 untuk diupayakan kembali 

Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan 

Cianjur.  Upaya tersebut memasukkan kawasan DAS Ciliwung Hulu sebagai 

kawasan strategis nasional.  Upaya ini nampaknya belum memberikan hasil yang 

signifikan dalam pengelolaan kawasan hulu terutama dalam kegiatan 

pengendalian pemanfaatan ruang.  Kawasan Jabodetabekpunjur mempunyai peran 

menyeimbangkan alokasi ruang sebagai pusat pengembangan kegiatan eknomi 

wilayah dan nasional sekaligus sebagai kawasan konservasi air dan tanah, 

keanekaragaman hayati dalam sistem DAS Ciliwung serta dapat menjamin tingkat 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kontribusinya terhadap 

pengembangan ekonomi wilayah dan nasional (Djakapermana  2009). 

Kondisi DAS Ciliwung Hulu yang semakin buruk juga didorong oleh 

kegagalan upaya konservasi tanah dan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan 

(penghijauan) terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah.  Upaya rehabilitasi 

lahan DAS Ciliwung Hulu dari tahun ke tahun melalui penanaman pohon berkayu 

dan buah-buahan maupun pembuatan sumur resapan belum memberikan hasil 

yang positif.  Kegagalan upaya rehabilitasi DAS Ciliwung Hulu ini menghadapi 

beberapa permasalahan.  Permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan 

institusi maupun pada tingkat masyarakat, antara lain (BPDAS Citarum-Ciliwung 

2003) : 

1. Kelembagaan pengelolaan DAS Ciliwung lemah. 

2. Fungsi kontrol tidak berjalan dan penegakan hukum yang lemah dan tidak 

konsisten. 

3. Koordinasi antar lembaga terkait dengan pengelolaan DAS kurang berjalan. 
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4. Kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. 

5. Peranserta masyarakat relatif masih rendah. 

6. Budaya masyarakat yang tidak kondusif dengan konservasi. 

7. Kerusakan lingkungan akibat penggalian pasir, pencemaran, sampah, dll. 

8. Tumpang tindih pemanfaatan kawasan. 

9. Pemukiman di kawasan sempadan sungai maupun di daerah resapan air. 

10. Masalah  kecemburuan sosial akibat pembangunan permukiman oleh 

pengembang. 

11.  Kurang / tidak adanya dana / anggaran untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan. 

Berdasarkan hasil penelitian Karyana (2007), kegagalan tersebut juga 

diakibatkan rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah dalam mengelola DAS 

Ciliwung.  Beberapa faktor yang mengakibatkan permasalahan tersebut adalah   : 

1. Keberadaan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan 

DAS Ciliwung hanya mengandalkan tugas dan fungsi yang diembannya tanpa 

mengetahui posisi dan peran masing-masing dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan DAS untuk mengatasi masalah di DAS Ciliwung. 

2. Rendahnya kapasitas lembaga pemerintah dalam pengelolaan DAS Ciliwung. 

3. Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan 

pengelolaan DAS. 

4. Belum terbangunnya kelembagaan DAS Ciliwung yang mampu mengelola 

DAS Ciliwung secara terpadu.  

Fenomena banjir dan kekeringan serta sedimentasi di sepanjang badan 

sungai merupakan permasalahan utama pada pengelolaan sumberdaya air di 

hampir semua wilayah sungai. Upaya selama ini lebih diutamakan pada 

penyelesaian di hilir dari keseluruhan sistem sungai dan lebih pada aspek fisik, hal 

ini dapat dilihat dari jumlah dana yang dialokasikan. Upaya konservasi 

sumberdaya air belum secara optimal melibatkan masyarakat, dan selama ini 

diketahui bahwa aktivitas manusia lebih dominan sebagai penyebab timbulnya 

permasalahan tersebut (Guntoro 2008). 
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Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program penanaman 

pohon dan konservasi lahan selama ini dinilai gagal oleh masyarakat.  Program 

penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak mendapatkan dukungan 

atau bahkan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, diantaranya masyarakat 

mencabuti kembali bibit yang ditanam dan dibuang, atau bibit dicabut dan dijual 

kembali kepada pihak pengusaha pembibitan pohon.  Di beberapa tempat pada 

lahan-lahan yang telah ditanami pohon juga telah diubah menjadi bangunan fisik 

baik berupa vila atau rumah peristirahatan lainnya. 

Berdasarkan pengamatan, trianguasi lapangan dan pendalaman 

berdasarkan persepsi masyarakat, kegagalan rehabilitasi vegetatif dan konservasi 

sipil teknis selama ini diantaranya diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 

1. Kegiatan penanaman kurang memberdayakan potensi dan kebutuhan lokal; 

2. Kegiatan penanaman tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, 

tetapi malahan memberikan beban untuk pemeliharaannya sehingga 

masyarakat kurang puas terhadap program tersebut. 

3. Kegiatan penanaman dilakukan pada lahan berstatus garapan.  Lahan eks-

perkebunan atau di atas lahan negara lainnya yang secara de facto seperti 

lahan tidak bertuan dijadikan lokasi penanaman pohon.  Hal ini tidak 

mendapatkan dukungan dari pemilik garapan lokal maupun pemilik lahan 

yang berada di luar lokasi tersebut.  Hasil kegiatan penanaman bibit pohon 

kemudian dicabuti dan dibuang untuk dibersihkan kembali. 

4. Kegiatan penanaman bibit pohon dalam perkembangannya memberikan 

naungan terhadap tanaman pangan tahunan maupun musiman sehingga setiap 

ada upaya penanaman kemudian diikuti dengan pencabutan dan diganti 

dengan jenis lainnya yang lebih memberikan manfaat lebih ekonomis dan 

jangka pendek bagi masyarakat lokal. 

5. Pihak pemerintah di lapangan mengalami kesulitan akses untuk melakukan 

rehabilitasi vegetatif (penanaman) di atas lahan yang dikuasai oleh masyarakat 

dari luar lokasi DAS Ciliwung Hulu.  Hal ini terkait dengan status lahan yang 

akan ditanami berstatus lahan milik privat bersertifikat.  Pihak pemerintah 

masih belum bisa mengakses untuk kegiatan penanaman di dalam wilayah 
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tersebut.  Lahan dengan status kepemilikan yang dikuasai oeh masyarakat luar 

lokasi sangat luas dan tersebar di DAS Ciliwung Hulu. 

Beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam wadah  kelompok 

tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) peduli lingkungan telah 

lama melakukan aksi penanaman bibit pohon berkayu maupun bibit buah-buahan 

di dalam wilayah DAS Ciliwung Hulu.  Beberapa kegiatan penanaman pohon 

telah dilakukan baik oleh kelompok tani lokal (desa) maupun oleh lintas desa 

(gapoktan) dan telah membentuk jaringan koordinasi antar wilayah terutama di 

tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi, Kecamatan Megamendung, dan 

Kecamatan Cisarua yang berada di dalam DAS Ciliwung Hulu.  Poktan ini telah 

melakukan upaya rehabilitasi di beberapa tempat pada ruang terbuka hijau yang 

berada di sepanjang kiri-kanan jalan utama Cigadog – Cisarua, maupun secara 

bertahap melakukan penanaman di dalam lahan garapan yang dimiliki oleh 

masyarakat di luar wilayah Ciliwung Hulu (terutama warga Jakarta).  Beberapa 

inisiasi masyarakat lokal dalam kegiatan penanaman telah mengalami peningkatan 

keberhasilannya walaupun sebagian lainnya masih menemui banyak hambatan 

dan  kegagalan. 

Upaya konservasi tanah dan air yang telah dilakukan masih terbatas pada 

upaya penyuluhan, penanaman dan inisiasi pembuatan sumur resapan di beberapa 

tempat.  Kegiatan yang dilakukan poktan dan penyuluh swadaya masyarakat 

kepada masyarakat lokal maupun pemilik vila adalah melakukan penyuluhan dan  

membantu beberapa pihak membuat sumur resapan serta secara aktif melakukan 

penanaman pada lahan kosong dan lahan tidur di beberapa lokasi DAS Ciliwung 

Hulu. 

Guna mendukung upaya penanaman tersebut, beberapa poktan telah 

memiliki lokasi pembibitan tanaman pada skala yang memadai dan dengan 

menggunakan kemampuan teknis yang relatif maju.  Kegiatan persemaian, 

penanaman, dan kegiatan pemeliharaan berupa penyulaman bibit dilakukan oleh 

poktan secara swadaya tanpa memperhatikan kepedulian dari pihak lain termasuk 

dari pihak pemerintah. Masyarakat memaksimalkan sumberdaya lokal untuk 
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memperoleh benih, persiapan persemaian,    pengangkutan bibit, maupun 

pemberian penyuluhan dan pelatihan teknis budidaya pertanian dan kehutanan.   

Kelompok tani juga telah memiliki sarana prasarana pelatihan bagi 

masyarakat lokal maupun masyarakat luar maupun bagi aparat pemerintah.  

Pendidikan dan pelatihan pembuatan bibit, pembuatan pupuk kompos, pelatihan 

anak-anak sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), SD, sampai dengan 

perguruan tinggi termasuk pegawai pemerintah telah mengikuti pelatihan di 

kelompok masyarakat ini.   

Kelompok tani peduli lingkungan tersebut  terus berusaha untuk 

merehabilitasi lahan secara mandiri maupun bermitra dengan pemerintah 

membantu pelaksanaan reboisasi hutan. Upaya rehabilitasi vegetatif akan terus 

dilakukan meskipun kurang atau tidak mendapatkan dukungan dari  pihak 

pemerintah.  Hal ini terlihat dari jejak upaya yang ada di lokasi berupa 

pembangunan persemaian, penyediaan tempat pelatihan lingkungan bagi 

masyarakat lokal maupun masyarakat umum, serta masih eksisnya organisasi 

poktan maupun gapoktan peduli lingkungan di tiap-tiap dusun, desa dan tingkat 

kecamatan. 

Kelompok tani telah dilakukan upaya koordinasi dan negosiasi dengan 

pemilik lahan masyarakat luar DAS untuk bisa mengelola secara konservatif 

dengan melakukan penanaman pohon berkayu.  Beberapa upaya sebagian telah 

berhasil dilakukan penanaman dan mendapatkan dukungan masyarakat lokal, dan 

sebagian besar lainnya masih mengalami kegagalan.  Kegagalan penanaman ini 

disebabkan rendahnya kepedulian pemilik lahan atas upaya konservasi lingkungan, 

pemilik lahan cenderung membiarkan lahannya terlantar (gontai), atau belum 

adanya penegasan pemerintah atas pengakuan kepemilikan lahan menyangkut hak 

dan kewajiban pemilik lahan dalam kaitannya dengan wilayah hulu DAS 

berfungsi konservasi. Hal ini menunjukkan belum adanya pengaturan yang jelas 

kepemilikan lahan (property right of land) dari pihak pemerintah karena 

pengelolaan lahan kepemilikan privat dapat mempengaruhi kondisi lingkungan 

secara bersama.  Pengaturan kepemilikan lahan merupakan faktor yang penting 

mengingat sebagian besar lahan 70-80% lahan milik dan lahan garapan dikuasai 
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masyarakat dari luar DAS Ciliwung Hulu. Pemerintah memberikan pengakuan 

hak kepemilikan tetapi tidak mengatur kewajiban pemegang hak atas lahan 

berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya bersama (common property right).  

Pemegang hak privat atas lahan berkewajiban untuk menghindarkan penggunaan 

lahannya yang tidak bisa diterima secara sosial (Hanna et al. 1995). Hal ini 

menunjukkan tidak adanya kejelasan kewajiban pemilik hak privat atas lahan di 

DAS Cliwung Hulu dalam pengelolaan sumberdaya DAS secara bersama. 

Fungsi DAS Ciliwung Hulu untuk menyediakan jasa lingkungan sebagai 

pengendali hidrologi maka perlu ditingkatkan kualitas DAS-nya.  Memperhatikan 

akar permasalahan dan potensi di DAS Ciliwung Hulu berupa ketidakjelasan 

pengaturan kepemilikan lahan (property right of land) dan tingginya potensi 

wilayah dan tingginya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan DAS maka 

perlu dilakukan penelitian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan 

DAS Ciliwung Hulu.   

 
1.2 Perumusan Masalah 
 

Kegagalan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu telah memberikan dampak 

negatif  terhadap wilayah setempat maupun  wilayah tengah dan hilir DAS.  

Kegagalan ini diakibatkan oleh berbagai permasalahan kompleks dan saling 

terkait yang diakibatkan oleh interaksi faktor ekologi, ekonomi maupun faktor 

sosial.  Namun demikian dengan memperhatikan situasi masalah yang ada di 

wilayah DAS Ciliwung Hulu maka faktor dominan yang mampu menimbulkan 

permasalahan adalah faktor sosial.  Faktor sosial memiliki mobilitas yang lebih 

tinggi, memiliki kemauan yang tidak tak terbatas dan kurang memperdulikan 

keterbatasan sumberdaya yang tersedia. 

DAS Ciliwung Hulu memiliki karakteristik fisik berupa lahan kering 

dengan topografi bergelombang sampai sangat curam, hanya sebagian kecil saja 

dengan topografi landai sampai datar.  Kondisi demikian membutuhkan 

pengelolaan sumberdaya alam yang lebih hati-hati dan cara pemanfaatan yang 

terkendali.  Pemanfaatan yang dilakukan secara tidak terkendali maka akan 

mengakibatkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.  DAS Ciliwung Hulu 
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diindikasikan oleh semakin tingginya tingkat erosi pada wilayah hulu, sedimentasi 

pada badan sungai, pencemaran lahan dan air akibat dari aktivitas permukiman, 

perkebunan, pembukaan lahan, maupun wisata.  

Wilayah Bogor - Puncak – Cianjur disamping lokasinya berdekatan 
dengan wilayah ibukota DKI Jakarta dan kota-kota sekitarnya, wilayah ini juga 
sudah berkembang sebagai kawasan wisata dan wilayah potensial  untuk 
pengembangan produk pertanian lahan kering.  Wilayah ini telah tumbuh dan 
berkembang secara meluas untuk pengembangan ekonomi pertanian berupa 
budidaya tanaman pangan, buah-buahan, sayuran maupun tanaman hias.  
Aktivitas-aktivitas ini menimbulkan permintaan lahan dan input produksi yang 
sangat tinggi dengan mempertimbangkan kesuburan tanah, kesesuaian iklim, 
intensitas pengolahan tanah, maupun pemilihan komoditas yang disesuaikan 
dengan permintaan pasar lokal maupun regional terutama dari Jakarta.   

Pengembangan perkebunan teh di wilayah Puncak Bogor telah 
mengkonversikan lahan hutan dengan kriteria hutan lindung menjadi lahan 
perkebunan di masa lampau.  Lahan berhutan dengan tingkat kelerengan rata-rata 
di atas 40% telah diubah menjadi lahan perkebunan.   Lahan perkebunan teh ini 
merupakan catchment yang merupakan wilayah hulu bagi Sungai Ciliwung.  
Debit air sungai Ciliwung Hulu sangat dipengaruhi oleh aktivitas perkebunan ini. 
Perubahan lahan hutan alam menjadi lahan perkebunan dan kualitas tegakan 
kebun telah mendorong terjadinya variasi debit air yang tinggi antara musim hujan 
dengan musim kemarau.   

Aktivitas wisata alam di wilayah Bogor-Puncak-Cianjur telah berkembang 
cukup lama sejak 1960-an.  Aktivitas wisata ini membutuhkan produk jasa 
bentang alam berupa pemandangan yang indah dan kondisi iklim yang sejuk dan 
nyaman serta sarana dan prasarana yang memadai.   Wilayah ini mempunyai daya 
tarik yang sangat tinggi bagi masyarakat setempat, kota Bogor, Jakarta dan 
wilayah sekitarnya.  Potensi demikian menimbulkan fenomena kemacetan lalu 
lintas pada hari-hari libur maupun musim liburan (hari-hari libur dan Sabtu-
Minggu), kemacetan pada jalur wisata Bogor-Puncak–Cianjur.  Kemacetan ini 
umumnya terjadi akibat tingginya permintaan masyarakat luar terhadap jasa 
lingkungan alami maupun aktivitas hiburan di wilayah Puncak lainnya misalnya 
Taman Buah Mekarsari, Kebun Binatang Taman Safari, agrowisata kebun teh 
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Gunung Mas.  Permintaan jasa lingkungan ini telah menuntut adanya penyediaan 
lahan baik untuk pemandangan yang indah, lahan untuk permukiman dan 
prasarana jasa wisata misalnya hotel, vila, homestay ataupun jenis-jenis 
penginapan lainnya.   Kondisi ini telah memicu adanya permintaan lahan yang 
sangat tinggi dan mendorong      terjadinya perpindahan      kepemilikan    lahan 
dari pemilik masyarakat lokal kepada masyarakat luar wilayah tersebut.  
Penguasaan lahan milik dan lahan garapan oleh masyarakat luar DAS telah 
mencapai 70-80%.  Kondisi ini telah mendorong tingginya perubahan penggunaan 
lahan bervegetasi dengan penutupan tajuk yang baik berubah menjadi lahan 
terbangun permukiman / vila, prasaran jalan dan meluasnya lahan gontai (lahan 
tidur) di wilayah DAS Ciliwung Hulu ataupun menjadi lahan tidur (lahan gontai). 

Fakta lama yang masih belum teratasi sampai saat ini adalah belum adanya 
kepastian pengelolaan atas penggarapan lahan illegal HGU maupun eks-HGU 
perkebunan oleh masyarakat.  Penggarapan illegal lahan HGU dan eks-lahan 
HGU perkebunan secara defacto dalam penguasaan masyarakat lokal dan bahkan 
telah berpindah-pindah kepemilikan penggarapannya kepada masyarakat luar 
DAS.  Lahan dengan status lahan garapan tersebut sampai saat ini memiliki 
tingkat alih penguasaan yang sangat tinggi.  Dengan status lahan garapan tersebut, 
pihak pemilik lahan garapan telah mendirikan bangunan-bangunan semi permanen 
s/d permanen berupa vila, homestay maupun pembiaran lahan menjadi lahan tidur 
(lahan gontai).  

Penguasaan lahan oleh masyarakat luar DAS tersebut diakui dan dijamin 
keamanan hak atas lahannya oleh pemerintah.  Lahan yang dikuasai oleh 
masyarakat luar DAS maupun oleh masyarakat lokal tersebut dalam 
pengelolaannya tidak ditegaskan kewajibannya oleh pemerintah maupun oleh 
aturan lokal.  Penggunaan ataupun tidak digunakannya lahan  yang dikuasai oleh 
pemegang hak tidak diatur kewajibannya.  Dengan tidak jelasnya kewajiban 
kepada pemilik lahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas lahan 
yang dikuasai ini mengakibatkan para penguasa lahan cenderung membiarkan 
lahannya menjadi ”lahan gontai” atau berlaku sesuai dengan kemauannya tanpa 
memperhatikan kepentingan umum.  Tidak jelasnya pengaturan hak kepemilikan 
lahan (property right of land) privat diantara  hak kepemilikan lahan umum 
(common property right).  
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Beberapa permasalahan tersebut telah mengurangi fungsi wilayah DAS 
Ciliwung Hulu sebagai pengatur hidrologi secara signifikan.  Hal ini ditandai 
dengan meningkatnya debit air pada musim hujan, dan sangat kecilnya debit air 
Sungai Ciliwung pada musim kemarau. Wilayah-wilayah resapan air telah 
berubah menjadi permukiman dan aktivitas yang dapat mengurangi fungsi 
peresapan air hujan. Beberapa kondisi tersebut telah diperparah dengan gagalnya 
upaya pengelolaan DAS oleh berbagai institusi pemerintah melalui upaya 
pengendalian pemanfaatan ruang.  Aktivitas-aktivitas institusi pemerintah tersebut 
belum mampu mengendalikan  perubahan penggunaan lahan.  Wilayah Ciliwung 
Hulu yang sebagian besar dialokasikan sebagai kawasan lindung, kini telah 
banyak mengalami perubahan menjadi kawasan budidaya dan cenderung tidak 
terkendali perubahannya. 

Beberapa fenomena tersebut diduga terjadi akibat dari lemahnya 
kelembagaan dalam pengelola DAS Ciliwung Hulu.  Kelembagaan DAS ini 
menyangkut kelembagaan pemerintah, kelembagaan lokal, rendahnya kapasitas 
organisasi pemerintah, dan lemahnya kapasitas koordinasi organisasi pemerintah.  
Koordinasi antar organisasi pemerintah belum berjalan secara baik yang 
diakibatkan oleh perilaku egosektoral, egowilayah maupun perilaku dari 
masyarakat.  Hubungan antar wilayah administratif pemerintahan juga belum 
optimal akibat adanya ego-wilayah otonom.  Masing-masing pihak masih 
terkonsentrasi pada beban pengurusan otonomi daerah dengan menggali 
pemanfaatan sumberdaya alam di wilayahnya masing-masing secara maksimal 
kurang memperhatikan dampak negatif terhadap keberadaan dan kualitas 
sumberdaya alam dan bentang alam yang dieksploitasinya.  Kelemahan 
kelembagan tersebut mengakibatkan lemahnya pengaturan terhadap kepemilikan 
lahan tidak jelas. Pengaturan kepemilikan lahan di DAS Ciliwung Hulu tidak jelas 
pengaturannya (arrangement of property right of land).  

Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana status keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu?  
2. Bagaimana arena aksi lokal DAS Ciliwung Hulu saat ini? 
3. Bagaimana menyusun desain pengembangan kebijakan pengelolaan 

berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu? 
 

Kerangka perumusan masalah selengkapnya disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1  Kerangka  perumusan permasalahan penelitian pengembangan kebijakan  

pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu  
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1.3 Kerangka Pemikiran  
Penelitian ini mempelajari karakteristik sumberdaya alam dan lingkungan 

dan sumberdaya lokal dalam rangka pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung 

Hulu.  Pembangunan di DAS Ciliwung Hulu diarahkan untuk mencapai 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi utama 

wilayah hulu DAS sebagai kawasan penyangga ekosistem bagi wilayah tengah 

maupun wilayah hilir DAS. Kinerja pengelolaan berkelanjutan DAS hulu sangat 

menentukan dukungan dan keberhasilan pembangunan di wilayah tengah maupun 

wilayah hilir DAS.   

Kinerja pengelolaan DAS Ciliwung Hulu ditunjukkan oleh pencapaian 

kinerja DAS dalam aspek ekonomi, sosial dan ekologi.  Kinerja pada aspek 

ekonomi ditunjukkan oleh tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat DAS Ciliwung Hulu. Pada aspek ekonomi, hubungan 

ekonomi dapat melampaui wilayah ekologi DAS, sehingga perkembangan 

pencapaian ekonomi DAS memiliki pengaruh maupun ketergantungan yang besar 

terhadap perkembangan ekonomi di luar wilayah DAS.  Pencapaian kinerja sosial 

dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat 

penggangguran maupun perpindahan matapencaharian masyarakat maupun tinggi 

rendahnya konflik atas sumberdaya di dalam DAS.  Pencapaian aspek ekologi 

dapat dilihat dari tinggi rendahnya daya dukung biofisik wilayah terhadap 

perkembangan pada aspek sosial dan ekonomi maupun terjaganya kualitas 

maupun kuantitas bentang alam DAS. 

Kinerja pengelolaan DAS tersebut merupakan hasil interaksi antar 

komponen dan antar aktivitas aktor yang ada di dalam DAS maupun faktor lain di 

luar DAS.  Kinerja pengelolaan DAS merupakan resultante dari sistem 

rehabilitasi hutan dan lahan, perubahan penggunaan lahan, kinerja sistem ekonomi, 

sosial masyarakat dan kinerja kelembagaan DAS Ciliwung Hulu.  Kinerja sistem 

ekonomi, sosial maupun ekologi termasuk di dalamnya subsistem rehabilitasi 

hutan dan lahan serta subsistem biofisik dalam implementasi sistem DAS sangat 

ditentukan oleh sistem yang mengatur komoditas yang dihasilkan oleh DAS 
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maupun sistem bentang alam DAS sebagai sumberdaya stock.  Sumberdaya ini 

sangat menentukan terhadap besar kecilnya produk yang dihasilkan dari dalam 

DAS untuk mendukung sistem pembangunan sehingga diperlukan analisis status 

keberlanjutan pengelolaan di dalam DAS.  Hal ini ditujukan untuk melihat status 

pengelolaan DAS tersebut sudah mengarah atau belum kepada sistem pengelolaan 

berkelanjutan. 

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan, kinerja penutupan dan penggunaan 

lahan serta kinerja ekonomi dan sosial di dalam DAS Ciliwung Hulu sangat 

ditentukan oleh kapasitas kelembagaan di wilayah tersebut.  Kinerja ekonomi 

semakin tumbuh dan berkembang dengan berbasis pada kegiatan pertanian, 

rekreasi dan wisata alam, dan kegiatan jasa lainnya.  Kinerja ekonomi berbasis 

jasa alam ini semakin membutuhkan ketersediaan lahan yang tinggi untuk 

penyediaan sarana prasarana penunjang, dan pada akhirnya dapat mengurangi 

kinerja ekologi DAS. 

Kinerja DAS sangat ditentukan oleh kinerja pelaku di dalam DAS.  

Kinerja pelaku ditentukan oleh perilaku masyarakat sebagai aktor yang 

dipengaruhi situasi masalah, aturan main (norms), perilaku masyarakat 

(behaviour), kapasitas kelembagaan masyarakat dan kondisi pasar.  Kelembagaan 

DAS mencakup kelembagaan pemerintah, masyarakat lokal, maupun 

kelembagaan pasar dan kelembagaan lainnya yang menentukan interaksi di dalam 

DAS. Kelembagaan DAS sampai saat ini  cenderung lemah.  Hal ini ditunjukkan 

oleh rendahnya kinerja pemerintah diantaranya gagalnya upaya pemerintah dalam 

melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan penutupan lahan, dan 

pengendalian perubahan penggunaan ruang kawasan lindung di lapangan menjadi 

kawasan permukiman dan kawasan terbuka lainnya, rendahnya kapasitas dan 

kualitas koordinasi lintas sektor maupun lintas wilayah di dalam DAS maupun 

tidak efektifnya koordinasi dengan kelompok masyarakat lokal.  Kelembagaan 

masyarakat lokal belum disentuh dan difungsikan secara maksimal dalam setiap 

tahapan pengambilan keputusan. Masyarakat lokal melalui kelompok tani 

(poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) belum maksimal dilibatkan 

dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pemerintah.  Kelompok tani 
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lokal telah menjalankan programnya sendiri dalam melakukan rehabilitasi hutan 

dan lahan secara terus menerus.  Kapasitas poktan yang rendah dan dukungan 

dana yang terbatas mengakibatkan kinerja yang dimiliki kurang maksimal untuk 

mengatasi penurunan kualitas sumberdaya lahan dan lingkungan  DAS Ciliwung 

Hulu.  Kelembagaan pasar yang mampu menampung hasil-hasil budidaya 

pertanian diduga dapat mendorong masyarakat berperilaku lebih eksploitatif 

terhadap lahan. Kelembagaan pasar ini memberikan harapan kepada masyarakat 

dalam menampung output yang dihasilkan dari kegiatan budidaya pertanian 

maupun kegiatan penanaman pohon. 

Keberhasilan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta semakin 

terkendalinya perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka (tanpa vegetasi) 

menjadi lahan bervegetasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekologi DAS.  

Kondisi demikian semakin mendorong motivasi masyarakat lokal untuk 

mengatasi semakin menurunnya kualitas lingkungan di DAS Ciliwung Hulu.  

Organisasi poktan telah mampu mengubah sebagian perilaku masyarakat lokal 

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan DAS.  Perubahan perilaku masyarakat ini 

mampu melakukan rehabilitasi vegetatif dan konservasi sipil teknis tanpa 

tergantung pada program pemerintah maupun program dari luar kelompok 

masyarakat tersebut. 

  Hasil interaksi antar komponen DAS berupa interaksi aspek ekonomi dan  

sosial di dalam lingkungan ekologi serta peran kelembagaan di dalam DAS dapat 

menghasilkan outcome atau kinerja.  Institusi yang berperan di dalam lingkungan 

DAS diantaranya institusi pemerintah, lokal, maupun institusi pasar. Hasil 

interaksi berbagai institusi ini sangat menentukan perilaku pelaku dan pilihan 

strategi masyarakat sehingga menentukan terhadap tingkat keberlanjutan di DAS 

Ciliwung Hulu. Untuk memahami permasalahan interaksi, situasi aksi dan kinerja 

di DAS Ciliwung Hulu maka perlu dikaji keberadaan dan efektivitas kelembagaan 

lokal untuk pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung 

Hulu.   Kerangka pemikiran penelitian ini  disajikan pada Gambar 2. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan analisis institusi  lokal 

dan menyusun skenario pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu.  Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis  status keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. 

2. Menganalisis arena aksi lokal DAS Ciliwung Hulu. 

3. Memformulasikan pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan 

DAS Ciliwung Hulu berkelanjutan. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik terhadap 

pengembangan teori institusi  maupun manfaat praktis  dalam pengelolaan DAS.   

Manfaat teoritis adalah : 

a. Memperoleh status keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. 

b. Memberikan bentuk dan tingkat efektivitas institusi dalam pengelolaan DAS 

Ciliwung Hulu. 

c. Menemukan permasalahan kebijakan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. 

d. Menemukan faktor-faktor kunci dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. 

e. Mengembangkan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu. 

Manfaat praktis pengelolaan DAS adalah menghasilkan kerangka skenario 

pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu. 

1.6  Kebaruan (Novelty) Penelitian 

Kebaruan hasil penelitian yang berkaitan dengan biofisik maupun sosial 

daerah aliran sungai (DAS) dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian dalam bentuk 

skripsi, tesis, disertasi, journal penelitian dalam maupun luar negeri maupun 

penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembanan pada instansi 

pemerintah lainnya.  Penelusuran hasil-hasil penelitian diarahkan pada topik 

penelitian tentang biofisik dan kelembagaan daerah aliran sungai (DAS) maupun 

penelitian lainnya di dalam DAS Ciliwung Hulu. Hasil penelusuran terhadap 
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penelitian-penelitian berkaitan dengan topik atau lokus penelitian pada DAS 

Ciliwung Hulu disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1  Topik penelitian, metoda dan hasil penelitian terkait novelty 

No. Peneliti / Topik/ 
Organisasi 

 

Metoda Hasil Penelitian 

 
1 

 
Hariyadi R. 1985. Studi 
Kualitas Air Ditinjau 
dari Pencemaran Bahan 
dan Anorganik pada 
DAS Ciliwung Bagian 
Hulu di atas Depok. 

 
Analisis Kimia 
Kualitas Air 
Sungai 
Ciliwung  

 
1. Kandungan BOD5 dipengaruhi oleh 

lahan pemukiman, kepadatan 
penduduk, dan sawah. 

2. Kadar muatan padatan tersuspensi 
(MPT) dipengaruhi oleh lahan 
pemukiman, kepadatan penduduk, 
sawah, tegalan, dan lahan perkebunan. 

3. Sungai Ciliwung Hulu belum tercemar 
oleh bahan organik dan anorganik. 

 
2 Janudianto. 2004 

Analisis Perubahan 
Penutupan Lahan dan 
Pengaruhnya Terhadap 
Debit Maksimum-
Minimum Air di Sub 
DAS Ciliwung Hulu.  
Skripsi S1 IPB. 
 

Analisis 
Spasial dan 
Deskriptif. 

Telah terjadi perubahan penggunaan / 
penutupan lahan pada DAS Ciliwung 
Hulu sehingga berpengaruh terhadap 
debit maksimum-minimum air sungai. 

3 Karyana A. 2007.  
Analisis Posisi dan 
Peran Lembaga serta 
Pengembangan 
Kelembagaan di DAS 
Ciliwung, Disertasi S3 
IPB. 

ISM, Analisis 
Model Mental, 
AHP 

1. Lembaga yang memiliki posisi 
menentukan kurang 
mempertimbangkan peran lembaga 
lain dalam perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan terkait 
pengelolaan DAS. 

2. Kebijakan pemerintah terkait 
pengelolaan DAS Ciliwung kurang 
mempertimbangkan prinsip-prinsip 
pengelolaan DAS. 

 
3. Posisi lembaga (pemerintah) yang 

memiliki pengaruh besar dalam 
pengelolaan DAS Ciliwung tidak 
sesuai dengan perannya dalam 
merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan pengelolaan DAS. 

4. Koordinasi antar lembaga 
(pemerintah) yang terlibat dalam 
pengelolaan DAS Ciliwung belum 
harmonis, terutama dalam hal 
pelaksaaan tugas fungsi (task) dan 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
DAS. 
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No. Peneliti / Topik/ 
Organisasi 

Metoda Hasil Penelitian 

 
4 

 
Marsusanti E. 2007 
Identifikasi dan Analisis 
Permasalahan Institusi 
Dalam Kompleksitas 
Penataan Kawasan 
Puncak (Studi Kasus 
Kelurahan Cisarua dan 
Desa Tugu Utara 
Kabupaten Bogor), Tesis 
S2 IPB. 
 

 
Analisis 
Spasial dan 
Deskriptif. 

 
Telah terjadi perubahan penggunaan 
lahan pada semua tipe penggunaan lahan 
pada lokasi peneltian. 
Surat pelepasan hak (SPH) yang 
dilakukan oleh pihak PT Perkebunan 
kepada masyarakat untuk digarap dapat 
melemahkan property right atas lahan. 

5 Barnas H. 1988.  
Peranserta Masyarakat 
Dalam Penghijauan 
(Studi Kasus DAS 
Jeneberang-Sulawesi 
Selatan), Disertasi IPB. 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

1.    Peranserta masyarakat dipengaruhi 
oleh motivasi masyarakat, birokrasi 
penghijauan, dan lingkungan hidup.  

2.    Motivasi masyarakat berperanserta 
dalam penghijauan ditentukan oleh tujuan 
ekonomi. 

3.    Pemahaman petani dapat mendorong 
motivasi. 

4.    Hambatan petani untuk swadaya 
penghjauan adalah keterbatasan modal 
untuk mengolah lahan kering dengan 
teknis RLKT, pengadaan bibit  
tanaman. 

5.    Pemimpin informal sangat berperan 
dalam penyebarluasan penghijauan 
untuk memotivasi masyarakat 
penghijauan. 

 
6 Hutapea T. 2005. 

Pengembangan 
Agroforestry 
Berkelanjutan di DAS 
(Studi Kasus di DAS 
Ciliwung Hulu Kab. 
Bogor), Disertasi IPB. 

Analisis 
Spasial 
Kuantitatif. 

1.    Tingkat penddidikan petani di 
kawasan agroforestry DAS masih 
rendah karena tingkat pendapatan 
petani masih rendah. 

2.    Agroforestry akan sulit berkembang 
jika lahan yang diusahakan tidak 
didukung oleh status kepemilikan 
yang kuat bagi pengelola lahan. 

3.    Kurangnya sarana prasarana pasar 
mengakibatkan belum memberikan  
keuntungan bersih yang lebih besar 
kepada petani. 

 
4.    Kebijakan dan kelembagaan 

pengelolaan agroforestry belum 
dirumuskan secara terkoordinasi, 
mencakup pemanfaatan lahan, 
konservasi, pengembanga kelompok 
tani, pengembangan institusi lokal, 
pemasaran, penelitian dan 
pengembangan introduksi teknologi 
agroforestry. 
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No. Peneliti / Topik/ 
Organisasi 

 

Metoda Hasil Penelitian 

7 Rachman S. 1992. 
Infiltration Under 
Different Land Use 
Types at the Upper 
Ciliwung Watershed of 
West Java, Indonesia, 
MSc. University of 
Canberra. 

Analisis 
Kuantitatif 

Tipe penggunaan lahan berpengaruh 
nyata terhadap variabilitas tanah dan 
kondisi tanah. Variabilitas tanah 
mencakup porositas tanah sangat 
menentukan tingkat penyerapan dan 
konduktivitas hidrolika tanah. Tingginya 
persentasi penutupan lahan dan 
rendahnya aktivitas manusia dalam 
pengelolaan lahan hutan dapat 
meningkatkan serasah dan humus dan 
meningkatkan porositas tanah. 
 

8 Dewi IK. 2010. Model 
Pengelolaan Kawasan 
Permukiman 
Berkelanjutan di DAS 
Ciliwung Hulu 
Kabupaten Bogor. 

Analisis 
kesesuaian 
lahan dengan 
menggunakan 
Sistem 
Informasi 
Geografis. 
Multi 
dimensional 
scale (MDS). 

Penyebaran lokasi kawasan permukiman 
eksisting tidak terkendali.  Hal ini 
memperlihatkan penyimpangan antara 
lokasi permukiman eksisting dengan 
permukiman berdasarkan RTRW dan 
kesesuaian lahan untuk permukiman.   
Indeks keberlanjutan permukiman DAS 
Ciliwung Hulu 41,16% atau kurang 
berkelanjutan.  Indeks kurang 
keberlanjutan diperoleh dari dimensi 
ekologi (25,98%), kelembagaan 
(30,66%), dan sosial (38,15%), 
sedangkan dimensi teknologi dan dimensi 
ekonomi cukup berkelanjutan masing-
masing 57,11% dan 62,50%. 
 

9 Pramono AA. dan 
Aminah A. 2010. 
Analisis Faktor yang 
Berpengaruh Terhadap 
Keputusan Petani untuk 
mengkonversi Hutan 
Rakyat di DAS 
Ciliwung Hulu. 

Analisis 
Regresi 
Logistik. 

Faktor yang berpengaruh nyata terhadap 
keberadaan hutan rakyat yaitu (1) 
pekerjaan utama non-tani, dan (2) 
kemiringan lahan. Pekerjaan utama non-
tani akan cenderung membiarkan 
lahannya menjadi lahan kebun campuran 
(agroforestry), sedang lahan miring di 
lereng bukit atau tepi sungai karena 
kurang potensial untuk budidaya tanaman 
pertanian semusim sehingga 
dipertahankan sebagai hutan atau kebun 
campuran. 
 

10 Pramono AA. Analisis 
Perubahan Nilai 
Ekonomi Lahan pada 
Konversi Hutan Rakyat 
di DAS Ciliwung Hulu. 

Analisis Nilai 
Ekonomi 
Lahan 
didasarkan 
pada Net 
Present Value 
(NPV). 

Nilai ekonomi lahan dari hutan rakyat 
sangat rendah Rp.553 m-3th-1

 

 atau lebih 
rendah daripada  untuk padi, ubi cilembu, 
bawang daun,perumahan, dan vila.  
Konversi lahan hutan rakyat menjadi 
penggunaan lain (permukiman, tegalan, 
ladang atau sawah) lebih menguntungkan. 
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Novelty yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Metoda analisis yang digunakan adalah analisis komprehensif  multidimensi 

untuk membangun skenario pengembangan kebijakan pengelolaan 

berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu meliput i analisis deskriptif kualitatif, 

kuantitatif dan analisis sistem.  

 
2. Hasil penelitian adalah kerangka pengembangan kebijakan pengelolaan 

berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu. 




