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BAB III  METODA  PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di DAS Ciliwung Hulu seluas + 14.900 hektar 

mencakup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, 

dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.  Lokasi penelitian ini meliputi kawasan 

budidaya dan kawasan lindung yang berada di tiga kecamatan tersebut.  

Pengambilan data  dilakukan di lapangan,  kantor pemerintahan desa maupun 

kecamatan, kantor UPT Kementerian Kehutanan, UPT Kementerian Pekerjaan 

Umum, UPT Dinas Pendayagunaan Sumberdaya Air,  perguruan tinggi maupun di 

beberapa instansi pemerintah Kabupaten Bogor. Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan dengan sengaja (purposive) karena mengingat bahwa lokasi DAS 

Ciliwung Hulu merupakan kawasan berfungsi vital dalam penyediaan produk 

pertanian, perkebunan,  maupun jasa wisata berupa pemandangan alam (view), 

suhu dingin, sumber penyimpanan air (water recharge) bagi daerah setempat dan 

sekitarnya,  serta merupakan daerah tangkapan air (DTA) dan berfungsi untuk 

pengendalian banjir bagi ibukota negara Jakarta maupun daerah hilir lainnya 

seperti Bogor, dan Depok.  Lokasi penelitian DAS Ciliwung Hulu disajikan pada 

Gambar 8. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2010 s/d Juni  2011 

terhitung sejak penyusunan proposal sampai penyusunan disertasi.  

 
3.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu dilakukan melalui tiga tahapan penelitian yaitu : 

1. Menganalisis status keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu. 

2. Menganalisis arena aksi lokal DAS Ciliwung Hulu. 

3. Memformulasikan skenario pengembangan kebijakan pengelolaan 

berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu. 

 

Tahapan penelitian disajikan pada Gambar  9. 
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Gambar 8   Lokasi penelitian DAS Ciliwung Hulu Kabupaten Bogor 
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3.2.1  Tujuan 1  : Menganalisis status keberlanjutan pengelolaan DAS 
Ciliwung Hulu 

a.  Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan untuk melakukan analisis status keberlanjutan 
dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu meliputi data primer dan data sekunder.  

Biphyisical / 
material 
conditions 

Attributes of 
community 

Rules 

Action 
Situations 

Participans 

Action Arena 

Exogenous 

Interactions 

Outcomes 

Evaluative 
Criteria 

Gambar  9    Tahapan penelitian  pengembangan  kebijakan  pengelolaan 
berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu  (Sumber : Ostrom 2007 adaptasi 
dari Ostrom et al. 1994) 

Atribut komunitas lokal 
Aktor kunci 
Aturan/kebijakan yang digunakan 
Arena aksi lokal 
Aksi bersama 

1. Analisis status keberlanjutan 

3. Analisis pengembangan kebijakan 2. Analisis arena aksi lokal 

Indeks keberlanjutan  
Faktor pengungkit keberlanjutan 

Faktor kunci pengelolaan DAS 
Skenario pengembangan kebijakan 
Alternatif skenario 



Data tersebut mencakup atribut-atribut yang terkait dengan keberlanjutan 
pengelolaan DAS Ciliwung diantaranya dimensi ekonomi, ekologi, sosial, 
kelembagaan, dan dimensi aksesibilitas, dan teknologi.  Data sekunder terkait 
dengan DAS Ciliwung Bagian Hulu dapat berupa hasil-hasil penelitian, laporan 
tahunan, Statistika Bogor Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Status 
Lingkungan Hidup Daerah,  infromasi pembangunan, perubahan penutupan lahan, 
jurnal hasil penelitian, prosiding, makalah seminar, dan data sosial ekonomi 
lainnya.  Data primer dapat berupa informasi dan persepsi dari responden, pakar, 
masyarakat di lapangan dan stakeholders yang terkait dengan DAS Ciliwung Hulu 
maupun terkait dengan tema penelitian ini. 

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber baik dari perpustakaan 
IPB, instansi pemerintah Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor diantaranya Dinas 
Pertanian dan Kehutanan,  Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata 
Bangunan dan Permukiman,  Bappeda, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan/BP4K dan UPT BP3K wilayah Ciawi, dan UPT 
Pemerintah Kabupaten Bogor lainnya,   BPDAS Citarum-Ciliwung, BPSDA 
Ciliwung-Cisadane, dan hasil penelusuran di internet.  Data primer diperoleh 
melalui pengamatan triangulasi lapangan dan diskusi mendalam dengan beberapa 
tokoh dan penggiat rehabilitasi hutan dan lahan serta petugas penyuluhan swadaya 
masyarakat. 

Beberapa dimensi yang dinilai relevan sebagai tolok ukur kinerja 
pencapian tujuan pengelolaan DAS dalam penelitian ini adalah dimensi ekologi, 
ekonomi, dimensi sosial, dimensi kelembagaan, dan  dimensi aksesibilitas dan 
teknologi.  Jumlah atribut yang telah diidentifikasi sebanyak 53 atribut meliputi : 
(1) Dimensi ekologi meliputi 9 atribut yaitu : 

a) Produktivitas lahan pertanian.  
b) Lahan kritis.  
c) Tingkat konservatif pengelolaan lahan pertanian garapan.  
d) Luas kecukupan kawasan hutan.   
e) Perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun. 
f) Penutupan lahan bervegetasi. 
g) Tata air Sungai Ciliwung Hulu 
h) Kualitas air Sungai Ciliwung Hulu. 
i) Kegiatan pemeliharaan daerah tangkapan air (DTA). 
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(2) Dimensi ekonomi meliputi 10 atribut yaitu : 
a) Luas kepemilikan lahan pertanian. 
b) Tingkat pemanfaatan jasa wisata. 
c) Jaminan pasar input dan output budidaya pertanian (demand). 
d) Keuntungan usaha tani non-tanaman pangan. 
e) Jumlah tenaga kerja sektor pertanian. 
f) Jumlah tenaga kerja sektor jasa. 
g) Adaptasi petani terhadap perubahan permintaan komoditas pasar  
h) Alternatif pendapatan non pertanian 
i) Layanan listrik 
j) Status pengembangan ekonomi wilayah 

(3) Dimensi sosial meliputi 9 atribut yaitu : 
a) Tingkat pertumbuhan penduduk. 
b) Tingkat kesejahteraan / pendapatan petani. 
c) Tingkat pendidikan masyarakat lokal. 
d) Layanan pendidikan. 
e) Layanan kesehatan. 
f) Layanan peribadatan. 
g) Tingkat pengangguran. 
h) Persepsi masyarakat terhadap upaya rehabilitasi hutan dan lahan. 
i) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama 

(4) Atribut  kelembagaan meliputi 13 atribut yaitu : 
a) Organisasi kelompok tani. 
b) Organisasi Penyuluh Swadaya Masyarakat 
c) Property right 
d) Batas yurisdiksi. 
e) Aturan representasi. 
f) Kapasitas organisasi pemerintah. 
g) Kapasitas koordinasi antar instansi pemerintah. 
h) Proses pengambilan keputusan pengelolaan lahan. 
i) Lembaga pasar input dan output kegiatan pertanian. 
j) Lembaga keuangan mikro. 
k) Organisasi pemerintah bidang penyuluhan 
l) Kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan. 
m) Ketersediaan informasi pembangunan. 



(5) Atribut  aksesibilitas dan teknologi meliputi 12 atribut yaitu : 

a) Teknik persemaian. 

b) Teknik penanaman. 

c) Teknis pemeliharaan tanaman. 

d) Penerimaan terhadap teknologi baru (inovasi teknologi). 

e) Teknologi pengelolaan lahan konservatif. 

f) Teknologi pascapanen. 

g) Teknologi pembuatan pupuk organik. 

h) Akses jalan ke pusat layanan publik. 

i) Sarana prasarana pendidikan. 

j) Sarana prasarana layanan kesehatan. 

k) Sarana prasarana peribadatan. 

l) Sarana prasarana olahraga. 

b. Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menganalisis status keberlanjutan pengelolaan 

DAS Ciliwung Hulu dilakukan melalui pengumpulan data hasil kajian dan 

penelitian, pengamatan lapangan, wawancara, diskusi, dan kuesioner.  Responden 

lapangan diantaranya tokoh masyarakat, petugas penyuluh lapangan dari instansi 

pemerintah, penyuluh lapangan dari swadaya masyarakat, diskusi mendalam 

dengan para pakar dan stakeholders lainnya yang terkait dengan topik penelitian 

ini.  Metoda pengumpulan data primer dalam penyusunan menilai status 

keberlanjutan dan memformulasi pembangunan kawasan hulu di DAS Ciliwung 

Hulu dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan survey lapangan dengan 

responden di wilayah penelitian yang terdiri atas berbagai pakar dan para pihak 

lainya yang terkait dengan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu.  Sedangkan data 

sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber kepustakaan dan data dari 

berbagai instansi terkait. Data dikumpulkan dari para pihak yang berhubungan  

dengan permasalahan pengelolaan hulu DAS, tata ruang wilayah hulu, rehabilitasi 

hulu DAS, serta kebutuhan pihak hilir yang menerima dampak negatif akibat 

kegagalan melakukan manajemen wilayah hulu DAS. 
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c. Metoda Analisis Data  

Analisis keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu dilakukan 

dengan metoda pendekatan multidimensional scaling (MDS) menggunakan alat 

analisis RapDAS-Ciliwunghulu (Rapid Appraisal Sustainability Index for DAS 

Ciliwung Hulu) yang merupakan modifikasi dari Rapfish (Rapid Appraisal for 

Fisheries). Atribut yang dipilih mencerminkan tingkat keberlanjutan di setiap 

disiplin, dan dan disesuaikan dengan ketersediaan informasi yang dapat diperoleh 

dari karakter sumberdaya yang dikaji (Pitcher dan Preikshot  2000). Penilaian 

kinerja DAS multidimensi ini diharapkan mampu mendekatkan konsep evaluasi 

kinerja DAS dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan maupun berbagai pelaku 

sektoral.  Rapfish biasa digunakan untuk menentukan indeks tingkat keberlanjutan 

pada kegiatan perikanan tangkap dari berbagai dimensi.  Sedangkan Rap-

DASCiliwung Hulu merupakan Rapfish dengan modifikasi pada atribut-atribut 

yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik DAS Ciliwung Hulu.  Penilaian Rap-

DAS Ciliwung Hulu dilakukan terhadap atribut-atribut yang dapat mewakili 

parameter dari masing-masing dimensi keberlanjutan. Teknik Rapfish telah 

dikembangkan untuk melakukan evaluasi tingkat keberlanjutan pembangunan 

suatu obyek penelitian dengan melakukan modifikasi dimensi dan atibutnya sesuai 

dengan aspek yang dievaluasi (Mersyah  2005,  Thamrin 2009). 

Dalam RapDAS-Ciliwung Hulu (Rapfish modified) ini, obyek yang 

diamati dipetakan ke dalam ruang dua atau tiga dimensi, sehingga obyek atau titik 

tersebut diupayakan ada sedekat mungkin dengan titik asal. Teknik ordinasi 

(penentuan jarak) di dalam MDS didasarkan pada Euclidian Distance yang dalam 

ruang berdimensi n dapat ditulis sebagai berikut : 
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Konfigurasi atau ordinasi dari suatu obyek atau titik di dalam MDS 

kemudian diaproksimasi dengan meregresikan jarak Euclidian (dij) dari titik i ke 

titik j dengan titik asal (δij
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) dengan persamaan : 
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Teknik yang digunakan untuk meregresikan persamaan di atas adalah 

dengan metoda least square yang didasarkan pada akar dari Euclidian distance 

(squared distance) atau disebut dengan ALSCAL.  Metoda ALSCAL ini 

mengoptimasi jarak kuadrat (squared distance) terhadap data kuadrat (titik asal = 

oijk

S=

), yang dalam tiga dimensi (i, j, k),  formula nilai S-Stress dihitung sebagai 
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dimana jarak kuadrat merupakan jarak Euclidian yang diberi pembobotan 

atau ditulis dengan : 
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Dalam pengukuran tingkat kesesuaian atau kondisi fit (goodness of fit), 

jarak titik pendugaan dengan titik asal menjadi sangat penting.  Goodness of fit 

dalam MDS merupakan ukuran ketepatan (how well) dari suatu titik yang dapat 

mencerminkan data aslinya.  Goodness of fit dalam MDS ditentukan oleh nilai S-

Stress yang dihasilkan dari perhitungan nilai S tersebut. Nilai stress rendah 

menunjukkan good of fit, sementara nilai S tinggi menunjukkan sebaliknya.  

Dalam RapDAS-Ciliwung Hulu, model yang baik ditunjukkan dengan nilai stress 

yang lebih kecil dari 0,25 (S<0,25). 

Analisis RapDAS-Ciliwung Hulu ini dapat memungkinkan untuk 

menganalsis leverage (senstivitas dari pengurangan atribut terhadap skor 

keberlanjutan).  Leverage dihitung berdasarkan standard error perbedaan antara 

skor dengan atribut dan skor yang diperoleh tanpa atribut.   

Di dalam Rapfish modified ini juga memperhitungkan aspek 

ketidakpastian dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Monte Carlo. 

Ketidakpastian ini disebabkan oleh (Fauzi et al. 2005)  : 

1. Dampak kesalahan dalam skoring akibat minimnya informasi. 
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2. Dampak dari keragaman dalam skoring akibat perbedaan penilaian. 

3. Kesalahan dalam entry data. 

4. Tingginya nilai stress yang diperoleh dari algoritma ALSCAL. 

Analisis Monte Carlo merupakan metoda simulasi untuk mengevaluasi 

dampak kesalahan acak / galat (random error) dalam analisis statistik (Kavanagh 

dan Pitcher 2004) yang dilakukan terhadap seluruh dimensi. Dalam hal ini analisis 

Monte Carlo dilakukan dengan metoda “scatter plot” yang menunjukkan ordinasi 

dari setiap dimensi.  

Tahapan analisis Rap-DAS Ciliwung Hulu sebagaimana mengacu pada 

pedoman operasional Rapfisheries disajikan pada Gambar 8. Tahapan analisis 

meliputi langkah-langkah  : 

a. Mengevaluasi dan menetapkan atribut dari kelima dimensi (review atribut).  

Atribut merupakan parameter dari dimensi yang mewakili kondisi 

sumberdaya DAS Ciliwung Hulu. Atribut yang telah disusun kemudian 

dilakukan evaluasi untuk dilihat hubungan antar atribut, apakah memiliki 

hubungan linier atau tidak.  Jika terdapat hubungan linier maka disatukan 

menjadi satu atribut. Evaluasi dan penetapan atribut dilakukan dengan 

pendekatan scientific judgement berdasarkan pendekatan keilmuan yang sesuai 

baik berdasarkan hasil kajian maupun penelitian maupun sumber pustaka 

lainnya. Penetapan atribut juga dilakukan dengan mempertimbangkan 

ketersediaan data dari atribut tersebut.  

b.  Memberikan penilaian terhadap setiap atribut yang telah disusun dari masing-
masing dimensi dalam skala ordinal 0-2 atau 0-3. 

Masing-masing atribut dari setiap dimensi dilakukan penilaian 

berdasarkan scientific judgment oleh para pakar sesuai dengan kondisi atribut 

terkini dibandingkan dengan standar yang berlaku maupun pada kondisi 

normal.   Pemberian skor ordinal pada rentang 0-2, atau 0-3 atau sesuai dengan 

karakter atribut yang menggambarkan strata penilaian dari terendah (0) sampai 

yang tertinggi (3).  Skor 0 adalah buruk (bad) dan skor 3 adalah baik (good).  

Penilaian atribut dilakukan dengan membandingkan kondisi atribut dengan 

memberikan penilaian buruk (0), sedang (1),  baik (2) atau sangat baik (3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c.   Menghitung nilai indeks dan menilai status keberlanjutan.    

Penilaian terhadap keseluruhan atribut dari masing-masing dimensi 
keberlanjutan dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu dikategorikan ke dalam 
baik, cukup baik, kurang baik, dan buruk.  Asumsi bahwa kinerja pengelolaan 
terletak antara 0 sampai 100% atau buruk sampai ke baik sekali.  Diantara nilai 
buruk sampai baik maka ada interval nilai kinerja yaitu cukup dan kurang, 
sehingga diperoleh empat tingkatan kinerja yaitu buruk, kurang, sedang dan 
baik.  Tingkatan kinerja dibagi menjadi 4 tingkat sehingga diperoleh interval 0, 
25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil penilaian kinerja atribut dari masing-masing 
dimensi dipetakan kedalam dua titik acuan yang merupakan titik buruk (bad) 
dan titik baik (good).   Kategori hasil penilaian atribut disajikan pada Tabel 4 

Tabel 4   Kategori penilaian status keberlanjutan  

No. Nilai indeks dimensi Kategori Keterangan 

1 0,00  -  24,99 buruk tidak berkelanjutan 

2 25,00 -  49,99 kurang kurang berkelanjutan 

3 50,00 -  74,99 cukup cukup berkelanjutan 

4 75,00 -100,00 baik berkelanjutan 

Identifikasi dan Pendefinisan 
Atribut (didasarkan pada 
kriteria yang konsisten) 

Review Atribut (meliputi 
berbagai kategori dan dan 

scoring criteria) 

Skoring (mengkonstruksi 
reference point untuk good 

dan bad serta anchor) 

Multidimensional Scaling 
Ordination (untuk setiap 

atribut) 

Analisis Leverage  
(Analisis Anomali) 

Simulasi Montecarlo 
(Analisis Ketidakpastian) 

Analisis Keberlanjutan 
(Asses Sustainability) 

Start 

Gambar 9   Tahapan analisis RapDAS-Ciliwung Hulu   
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Posisi titik keberlanjutan dapat digambarkan dalam bentuk garis sumbu 

vertikal ataupun sumbu horisontal.  Nilai indeks keberlanjutan berada pada nilai 

0% (buruk) sampai 100% (baik).  Jika dimensi yang dinilai dengan nilai indeksnya 

berada di bawah 50% maka mempunyai nilai yang kurang atau kurang 

berkeberlanjutan (unsustainable), dan jika dimensi yang dinilai berada di atas nilai 

50% maka dimensi dari sistem yang dinilai dapat dikatakan berkelanjutan 

(sustainable).   Penilaian ini dapat diilustrasikan pada Gambar 10. 

0 %           50  %    100% 

Buruk               Baik  
(unsustainable)      (sustainable) 

Gambar 10  Posisi titik keberlanjutan  

Hasil penilaian atas masing-masing dimensi keberlanjutan (5 dimensi) 

disajikan dengan diagram layang-layang (kite diagram) pada Gambar 10. 
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Gambar 11  Diagram layang-layang indeks keberlanjutan multidimensi 



d.  Menentukan faktor pengungkit (leverage factor) 

Faktor pengungkit adalah atribut yang keberadaannya berpengaruh 

sensitif terhadap peningkatan atau penurunan status keberlanjutan. Semakin 

besar nilai RMS maka semakin besar peranan atribut tersebut terhadap 

sensitivitas status keberlanjutan (Kavanagh dan Pitcher, 2004).   Analisis Rap-

DAS Ciliwung Hulu memungkinkan untuk menganalisis leverage (senstivitas 

atribut terhadap nilai indeks keberlanjutan).  Leverage dihitung berdasarkan 

standard error perbedaan antara skor dengan atribut dan skor yang diperoleh 

tanpa atribut.   Faktor pengungkit dapat dilihat dari hasil olahan Rap-DAS 

Ciliwung Hulu dengan nilai root means square (RMS) tertinggi (maksimum) 

sampai dengan nilai setengahnya dari tiap-tiap dimensi keberlanjutan.  

e.   Analisis Monte Carlo 

Analisis Monte Carlo dilakukan pada selang kepercayaan 95%.  Hasil 

analisis Monte Carlo kemudian dibandingan dengan hasil analisis MDS. Dari 

hasil perbandingan ini jika perbedaannya kecil maka menunjukkan bahwa 

dampak dari kesalahan pemberian skor relatif kecil, dampak dari variasi 

beberapa pemberian skor terhadap atribut relatif kecil, penilaian dengan MDS 

yang berulang-ulang menjadi stabil, kesalahan data atau kehilangan data 

menjadi reltif kecil. Membandingkan hasil analisis Monte Carlo (MC) dan 

analisis MDS pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sehingga 

diperoleh bahwa selisih nilai kedua analisis tersebut lebih besar (MC-

MDS>5%) atau lebih kecil  (MC-MDS<5%).  Jika nilai selisih kedua analisis 

ini >5% maka hasil analisis MDS tidak memadai sebagai penduga nilai 

indeks keberlanjutan, dan  jika nilai selisih kedua analisis tersebut <5% maka 

hasil analisis MDS memadai untuk menduga nilai indeks keberlanjutan DAS 

Ciliwung Hulu. 

f. Penilaian ketepatan (goodness of fit) 

Ketepatan analisis MDS (goodness of fit) ditentukan oleh nilai S-Stress 

yang dihasilkan dari perhitungan nilai S tersebut.  Nilai stress rendah 
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menunjukkan ketepatan yang tinggi (good of fit), sementara nilai S tinggi 

menunjukkan sebaliknya.  Dalam Rapfish yang dimodifikasi ini (Rap-

Dasciliwunghulu), model yang baik ditunjukkan dengan nilai stress yang lebih 

kecil dari 0,25 dan sebaliknya jika nilai stress lebih tinggi dari 0,25 maka hasil 

MDS memiliki ketepatan yang rendah. 

 
3.2.2 Tujuan 2 :  Menganalisis arena aksi lokal DAS Ciliwung Hulu 

Analisis arena aksi lokal DAS Ciliwung Hulu dilakukan dengan 
menggunakan kerangka analisis pengembangan institusi (the Institutional 
Analysis Development / IAD) yang dikembangkan oleh Ostrom (2007) 
sebagaimana Gambar 8. Analisis ini membahas faktor-faktor eksternal 
(exogenous) yang mempengaruhi perilaku masyarakat diantaranya biofisik 
wilayah, atribut komunitas, dan aturan atau norma yang digunakan.  Ketiga fakor 
eksternal tersebut membentuk arena aksi yang merupakan hasil interaksi antara 
situasi aksi dengan aktor (participans) di lapangan.  Di dalam interaksi antar aktor 
dan situasi aksi membentuk pola interaksi. Masing-masing aktor akan berperilaku 
dan memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan kebutuhannya masing-
masing dan dipengaruhi oleh permasalahan dan kepentingan bersama di dalam 
wilayah aksi DAS Ciliwung Hulu.   Kerangka analisis disajikan pada Gambar  8.  

Kerangka IAD merupakan satu alat diagnostik untuk melakukan 
penelitian aktivitas interaksi manusia yang berulang dan pada skala luas di dalam 
pengaruh aturan dan norma yang berlaku. Aturan dan norma mengarahkan pada 
pilihan strategi dan perilaku manusia.  Hal terpenting adalah kerangka ini dapat 
membawa keluar suatu pihak dari situasi pola ketergantungan dalam pola aksi 
yang ada jika pihak tersebut tidak memperoleh hasil yang diinginkannya 
(Oakerson 1978 dalam Hess and Ostrom 2005). IAD dapat mengarahkan 
seseorang pada alur ketergantungan dari pola hubungan yang ada yang terbentuk 
dari peraturan dan norma yang berlaku, yang menentukan cara berpikir mereka 
untuk mendapatkan solusi yang dikehendaki (Oakerson 1992 dalam Bromley 
1992).  IAD dapat digunakan untuk menganalisis kondisi statis dari peraturan 
yang ada dan dihubungkan dengan sebuah kondisi biofisik yang tidak pernah 
berubah dan komunitas atau masyarakat tertentu yang relevan.  IAD juga dapat 
digunakan untuk memahami situasi dinamis dimana individu-individu 



membangun norma baru, peraturan baru dan teknologi baru yang mempengaruhi 
kondisi bio-fisik  (Hess dan Ostrom 2007). 

Analisis pengembangan institusi (IAD) sebagai sebuah kerangka kerja 

untuk penelitian keputusan manusia dalam situasi yang berulang. Kerangka ini  

telah berhasil digunakan dalam berbagai penelitian dengan cakupan bidang yang 

luas (Hess dan Ostrom 2007), diantaranya : 

a) Mempelajari pengaruh institusi pada perilaku dan keluaran pada area 

perkotaan (Ostrom dan Ostrom 1963); 

b) Menyelidiki hak kepemilikan dan pengaturan komunal pada komunitas 

penghuni apartemen perkotaan di Seoul (Choe 1993); 

c) Memahami peran institusi dalam mempengaruhi penggunaan sumberdaya 

pada masyarakat miskin (Agrawal 1999); 

d) Analisis partisipasi pemerintah dan penduduk asli pada pengelolaan hutan di 

Kanada (Smith 2001); 

e) Menguji evolusi pada reformasi perbankan di Amerika Serikat (Polski 2003); 

f) Membuat studi komparatif kebijakan untuk pendidikan tinggi di tingkat 

internasional (Richardson 2004); 

g) Pemahaman peran informasi pada pemerintah terkait dengan sumberdaya 

hutan (Andersson dan Hoskins 2004); 

h) Model pengambilan keputusan operasional pada organisasi publik (Heikkila 

dan Isett 2004); 

Kerangka kerja analisis pengembangan institusi IAD sesuai digunakan 

untuk menganalisis beragam jenis sumberdaya bersama (common-pool resources). 

Sebagai contoh pada kajian baik atau rusaknya sebuah kawasan hutan. IAD 

membantu dalam memahami komunitas pemanfaat, sistem pengelolaan, beragam 

hak kepemilikan yang mempengaruhi dan penggunaan aturan saat ini yang 

bertingkat-tingkat (multiple rules-in-use) dan tidak hanya sekedar mempelajari 

kondisi biofisik hutan (Gibson, McKean dan Ostrom 2000). 

Situasi aksi menunjukkan interaksi antar pelaku yang memiliki berbagai 

kepentingan, dan akan meraih apa yang diinginkan sesuai dengan aturan main 
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yang diikuti bersama.  Masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya dan didasarkan pada kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya 

masing-masing.  Interaksi demikian dapat saling menguntungkan ataupun dapat 

merugikan pihak lain.  Kepentingan pribadi dapat merupakan beban bersama di 

masyarakat karena adanya perilaku free rider yang tidak mampu dikontrol oleh 

interaksi bersama.  Kondisi aksi demikian memberikan hasil berupa pemenuhan 

kebutuhan kepada masing-masing anggota kelompok tani dan memberikan 

dampak terhadap keberlanjutan sumberdaya alam yang menyediakan dan 

menunjang kebutuhan para pihak.  

Para pihak dalam melakukan interaksi memanfaatkan potensi sumberdaya 

alam ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat, persepsi masyarakat 

terhadap upaya rehabilitasi hutan dan lahan, aksi kolektif yang dibangun bersama 

untuk mewujudkan tujuan bersama.  Kondisi demikian menciptakan situasi sesuai 

dengan latar belakang permasalahan yang dihadapi, peran yang dimainkan, serta 

kepentingan masing-masing pihak dalam melakukan interaksinya. Koordinasi dan 

partisipasi para pihak juga berpengaruh secara nyata dalam membentuk aksi 

bersama.  Kondisi demikian dapat diarahkan melalui tata nilai dan tata aturan 

yang berlaku di dalam masyarakat dalam upaya pengelolaan DAS yaitu upaya 

konservasi tanah dan air dan upaya kelola ekonomi dan kelola sosial.   

a. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperlukan untuk melakukan analisis kelembagaan lokal 

meliputi data sekunder dan data primer.  Data sekunder mencakup kondisi biofisik 

wilayah (biophysical / material conditions), atribut masyarakat (attribute of 

communities) dan aturan yang digunakan (rules-in-use).   Data kondisi biofisik 

wilayah diantaranya penutupan dan penggunaan lahan, pemanfaatan lahan, 

kuantitas-kualitas lahan, pola pengelolaan lahan, sumberdaya air, dan data 

degradasi lingkungan.  Atribut masyarakat meliputi data sosial-ekonomi 

penduduk diantaranya kepadatan jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepemilikan 

lahan, mata pencaharian masyarakat, pendapatan masyarakat, hak kepemilikan 

(property right), organisasi kelompok petani, aktor yang berinteraksi di lapangan, 

aturan pengelolaan lahan, norma / aturan masyarakat lokal, koordinasi dan data 



penunjang lainnya.  Data primer sosial-ekonomi berupa karakteristik petani 

meliputi kondisi sosial dan ekonomi meliputi tingkat pendidikan petani, jumlah 

anggota keluarga petani, aset ekonomi keluarga berupa lahan milik dan lahan 

garapan, pekerjaan utama, kegiatan tambahan, kondisi bangunan rumah, sumber 

air minum, sumber energi keluarga, jenis penerangan. Data primer lainnya 

meliputi tingkat penguasaan informasi pembangunan, persepsi masyarakat 

terhadap upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), situasi penguasaan dan 

pengelolaan lahan garapan petani.  Data aturan (rule-in-use) mencakup aturan 

formal maupun informal. Data aturan atau kebijakan mencakup meliputi 

kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait dengan 

kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang wilayah, kebijakan pengelolaan 

sumberdaya lahan dan air, kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan, kebijakan 

perkebunan, pemanfaatan sumberdaya alam, pengendalian kualitas sumberdaya 

alam, penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan wilayah, dan 

implementasinya, maupun  pihak masyarakat penerima dampak atas 

diimplementasikannya aturan dalam pengelolaan DAS.  Data primer berupa 

kondisi implementasi kebijakan, hambatan dan kendala, faktor sukses 

implementasi kebijakan, dan dampak implementasi kebijakan. Variabel yang 

diamati adalah  isi kebijakan, obyek, sasaran, pelaku, koordinasi, sanksi, insentif 

dan dampak kebijakan maupun keterkaitan antar kebijakan baik secara vertikal 

dan horisontal. 

Data biofisik DAS Ciliwung Hulu dikumpulkan dari BPS Kabupaten 

Bogor (diantaranya berupa Statistik Bogor Dalam Angka, Kecamatan Dalam 

Angka),  Kantor Desa dan Kantor Kecamatan, BP3K Wilayah Ciawi (Rencana 

Kerja Penyuluhan), hasil-hasil penelitian sebelumnya termasuk disertasi, tesis 

maupun jurnal hasil penelitian,   internet, berbagai kepustakaan dan bahan 

publikasi lainnya.  Data primer diperoleh dari masyarakat petani, kelompok tani 

(poktan/gapoktan), tokoh masyarakat, instansi pemerintah lokal, petugas 

pemerintah penyuluh lapangan pertanian, perikanan dan kehutanan, penyuluh 

swadaya masyarakat, pengelola perkebunan maupun hasil triangulasi lapangan di 

DAS Ciliwung Hulu.  Data kebijakan diperoleh melalui kantor-kantor instansi 
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pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, pemerintah 

kabupaten, provinsi maupun kabupaten,  UPT pemerintah daerah diantaranya 

kementerian kehutanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Dinas 

Tata Ruang dan Permukiman, Bappeda, Dinas Tata Bangunan dan Permukiman, 

Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (BP4K),  hasil kajian kebijakan  dan hasil penelusuran 

di internet.  

b. Metoda Pengumpulan Data 

Data primer ini dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, wawancara, 

diskusi, survey dengan menggunakan kuesioner, triangulasi lapangan, maupun 

survey lapangan lainnya di berbagai titik di wilayah studi. Data sekunder 

dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dan dokumen dari berbagai 

instansi yang terkait dengan penelitian ini. Penentuan sampel dilakukan 

berdasarkan informasi dari Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

Bogor, BPDAS Ciliwung-Citarum, kelompok tani, hasil penelitian sebelumnya, 

laporan hasil kajian, peta penutupan lahan dan hasil orientasi lapangan.   

Metoda penentuan sampel dilakukan secara purposive pada masyarakat 

petani.  Sample diambil secara multistage random sampling berdasarkan populasi 

petani yang tergabung dalam kelompok tani perdesaan. Sampel diambil dari dua 

kecamatan yang dinilai mewakili populasi masyarakat petani yang tergabung 

dalam kelompok tani yaitu Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung.  

Masing-masing kecamatan dipilih satu desa dan satu desa dipilih satu kelompok 

tani yang tergolong aktif melakukan kegiatan yaitu Kecamatan Cisarua dipilih 

Desa Kopo (Poktan Cijulang Asri) dan Desa Tugu Utara (Poktan Kaliwung 

Kalimuncar) dan Kecamatan Megamendung dipilih Desa Megamendung (Poktan 

Paseban Asri) dan Desa Sukakarya (Poktan Hegar Bersemi).  Dari keempat 

kelompok tani tersebut dipilih sampel sebanyak 60 petani. 

 

 



c.  Metoda Analisis Data 

Data yang diperoleh berdasarkan pengamatan yang sifatnya kualitatif 

maupun hasil triangulasi lapangan. Deskripsi kuantitatif dilakukan dengan 

menghitung nilai rata-rata, nilai terbesar dan terkecil, sedangkan deskriptif 

kualitatif dilakukan secara eksploratif untuk menginterpretasikan data yang telah 

diolah secara kuantitatif, kualitatif, data hasil wawancara mendalam. Data hasil 

pengambilan sampel diolah untuk memperoleh karakteristik sosial dan  ekonomi 

mencakup jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan keluarga petani, 

kepemilikan lahan dan lahan garapan, pengeluaran belanja petani untuk keluarga 

dan kegiatan sosial, tingkat pendidikan keluarga, persepsi petani terhadap 

rehabilitasi hutan dan lahan, peran kelompok tani bagi keluarga petani, peran 

instansi pemerintah bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan maupun penyuluh 

swadaya, serta peran pemerintah lokal terhadap permasalahan sumberdaya lokal.  

Data ekonomi yang diperoleh berupa pendapatan utama dan pendapatan tambahan 

keluarga petani di luar kegiatan bercocok tanaman pangan dan hortikultura 

diantaranya kegiatan berternak, ojeg, menjaga villa, membuka usaha warung 

keluarga, maupun menjaga lahan milik warga luar desa. Untuk menganalis data 

aktor yang berperan sebagai aktor kunci dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu 

digunakan metoda analisis interpretative structural modeling (ISM).   Sedangkan 

analisis kebijakan dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan terhadap kebijakan yang bersifat 

vertikal maupun horisontal terkait dengan isi teks kebijakan dan konteks 

kebijakan,  koordinasi antar pelaku kebijakan, dan keterkaitan antar isi kebijakan. 

3.2.3 Tujuan 3 :   Memformulasikan   skenario   pengembangan   kebijakan 
pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu 

Perumusan kebijakan dilakukan dengan analisis prospektif. Analisis 
prospektif merupakan salah satu analisis yang banyak digunakan untuk 
merumuskan alternatif kebijakan berupa skenario strategis yang berkaitan dengan 
pengelolaan sumberdaya alam, industri ataupun sumberdaya lainnya untuk 
mencapai kondisi yang efektif dan efisien di masa yang akan datang. Analisis 
prospektif dapat digunakan sebagai alat untuk mengekplorasi dan mengantisipasi 
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melalui skenario. Dapat juga sebagai alat normatif yang merupakan pendekatan 
berorientasi tindakan yang dimulai dari visi terpilih mengenai masa depan dan 
menentukan jalur untuk mencapainya. Dengan demikian, analisis prospektif tidak 
berfokus pada optimasi solusi, tetapi pada penyediaan berbagai macam pilihan 
dan tujuan bagi para pembuat keputusan dan turut merancang serangkaian 
alternatif ketimbang memilih alternatif terbaik (Bourgeois 2007). 

Analisis prospektif akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

dominan (faktor kunci) yang berpengaruh terhadap pengelolaan berkelanjutan 

DAS Ciliwung Hulu.  Faktor-faktor yang dianalisis adalah faktor pengungkit 

(leverage factor) yang diperoleh dari hasil analisis keberlanjutan dari setiap 

dimensi.  Analisis prospektif dilakukan dengan dua tahapan, yaitu  

1. Analisis pengaruh langsung antar faktor di dalam sistem DAS dengan 
menggunakan matriks (Tabel 5). 

2. Hasil analisis pengaruh dan ketergantungan antar faktor di dalam sistem DAS 
Ciliwung Hulu (Gambar 12).  Peubah yang berada pada kuadran satu dan dua 
dari analisis prospektif adalah faktor dominan (kunci) dengan karakter 
mempunyai pengaruh terhadap sistem yang tinggi dan dengan ketergantungan 
rendah sampai tinggi.  

 
Tabel 5    Pengaruh langsung antar faktor dalam  pengelolaan  berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu  

Dari/Terhadap Faktor 
A B C D E F G 

A        
B        
C        
D        
E        
F        
G        

umber: Goet, 1999.  
Keterangan:  A – G        = Faktor penting dalam sistem 

Skoring 0 = Tidak ada pengaruh   
1 = Berpengaruh kecil s/d sangat kecil 

   2 = Berpengaruh sedang  
3 = Berpengaruh kuat s/d  sangat kuat 
 



Mekanisme pengisian tabel tersebut adalah dengan memberi skor 3 jika 
pengaruh langsung antar faktor sangat kuat; skor 2 jika pengaruh langsung antar 
faktor sedang; skor 1 jika pengaruh langsung antar faktor kecil, dan skor 0 jika 
tidak ada pengaruh langsung antar faktor. 

Faktor-faktor kunci yang diperoleh pada penelitian ini (Tabel 5) 
selanjutnya dilakukan analisis dengan matrik pengaruh dan ketergantungan 
dengan software analisis prospektif.  Analisis ini untuk melihat posisi setiap 
faktor dalam model pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu, disajikan 
pada Gambar 12. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Faktor-faktor yang berada di masing-masing kuadran mempunyai 

karakteristik faktor yang berbeda dan bisa di ”adjust” (diintervensi) untuk 
memperoleh skenario strategis (Bourgeois and Jesus, 2004), yaitu :  
(1) Kuadran pertama faktor penentu

(2) Kuadran dua 

 (driving variables) : memuat faktor-faktor 
yang mempunyai pengaruh kuat dan ketergantungan antar faktor rendah. 
Faktor-faktor pada kuadran ini termasuk kategori faktor paling kuat dalam 
sistem yang dikaji;  

faktor penghubung

(3) Kuadran tiga 

 (leverage variables): memuat faktor-faktor 
dengan pengaruh kuat dan ketergantungan yang kuat antar faktor. Faktor-
faktor di dalam kuadran ini dinilai sebagai faktor penghubung yang kuat;  

faktor terikat (output variables) : mewakili faktor output dengan 

pengaruh kecil tetapi mempunyai ketergantungan yang tinggi;  

Gambar 12  Tingkat   pengaruh   dan  ketergantungan  antar  faktor   dalam 
skenario pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan 
DAS Ciliwung Hulu  
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(4) Kuadran empat faktor bebas

Lebih lanjut Bourgeois (2007) menyatakan bahwa terdapat dua tipe 
sebaran variabel dalam grafik pengaruh dan ketergantungan, yaitu:  

 (marginal variables) : merupakan faktor marjinal 

dengan pengaruh kecil dan tingkat ketergantungan rendah. Faktor ini bersifat 

bebas antar faktor di dalam sistem yang dikaji. 

(1) Tipe sebaran cenderung mengumpul pada diagonal kuadran IV ke kuadran II. 
Tipe ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun tidak stabil karena 
sebagian besar variabel yang dihasilkan termasuk variabel marginal atau 
leverage variable. Tipe sebaran menyulitkan dalam membangun skenario 
strategis untuk masa mendatang. 

(2) Tipe sebaran yang mengumpul di kuadran I ke kuadran III, sebagai indikasi 
bahwa sistem yang dibangun stabil karena memperlihatkan hubungan yang 
kuat dimana variabel penggerak mengatur variabel output dengan kuat. Selain 
itu dengan tipe ini maka skenario strategis bisa dibangun lebih mudah dan 
efisien. 

Tahapan berikutnya setelah Analisis Prospektif adalah Analisis 
Morfologis. Analisis Morfologis dilakukan untuk memperoleh kemungkinan 
perubahan faktor-faktor di masa depan.  Ketepatan dalam memprediksi ini penting 
karena sangat menentukan alternatif skenario strategis yang diperoleh agar lebih 
konsisten, relevan dan kredibel. Tahapan ini dilakukan dengan mendefinisikan 
beberapa keadaan yang mungkin terjadi di masa mendatang dari semua viabel 
kunci yang terpilih. Sebagai contoh  variabel luas dengan tingkat penutupan hutan, 
kebun campuran atau permukiman. Variabel ini  akan memiliki tiga kemungkinan 
keadaan di masa yang akan datang yaitu luasan penutupan hutan menurun, luasan 
kebun campuran menurun, luasan permukiman akan bertambah. Keadaan 
perubahan yang mungkin di masa yang akan datang disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6     Variabel-variabel kunci dan beberapa keadaan yang mungkin 
terjadi di masa yang akan datang. 

Variabel Keadaan yang mungkin terjadi di masa mendatang 
1 2 3 

Variabel 1    
Variabel 2    
Variabel 3    
Variabel 4    
Variabel 5 dst    



Tahapan akhir dari analisis prospektif  adalah membangun skenario 
strategis model pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu.  Skenario ini 
merupakan kombinasi dari beberapa keadaan variabel-variabel kunci  yang 
mungkin terjadi di masa mendatang. Dalam penelitian ini skenario 
dikelompokkan ke dalam 3 cluster skenario yaitu cluster skenario pesimis, cluster 
skenario moderat, dan cluster skenario optimis. Secara ringkas jenis, sumber, cara 
pengumpulan data, metoda analisis dan output dari setiap proses dalam penelitian 
ini disajikan pada Tabel 7. 
 
Tabel 7   Jenis data, sumber, cara pengumpulan data, metoda analisis dan output 
 

No. Tujuan 
Jenis data  

(primer / sekunder) Sumber data 
Cara 

pengumpulan 
 

Metoda 
analisis Output 

 

1 Menganalisis 
tingkat 
keberlanjutan 
pengelolaan 
DAS Ciliwung 
Hulu  

Primer : 

Bobot antar dimensi 
keberlanjutan, persepsi 
pelaku kebijakan, 
situasi property right, 
batas yurisdiksi, aturan 
keterwakilan, 
koordinasi antar instansi 
/ pelaku kebijakan. 

Sekunder : 

Data penduduk, 
ekonomi masyarakat, 
ekonomi wisata, 
aksesibilitas, institusi 
lokal, penutupan lahan, 
penggunaan kawasan, 
kualitas lahan, kualitas 
air sungai, koordinasi 
antar instansi, sinergi 
kebijakan, kinerja 
poktan.  

Bapeda Kab. 
Bogor, Dinas 
Pertanian dan 
Kehutanan, Dinas 
Tata Ruang dan 
Pertanahan, Badan 
Lingk Hidup, 
BPN, Kecamatan 
Cisarua, 
Megamendung, 
Ciawi, Pakar 
Perguruan  Tinggi 
(IPB, Univ 
Pakuan,  
LitbangPertanian, 
Litbang Kehu-
tanan, poktan / 
gapoktan, 
penyuluh 
pemerintah, 
penyuluh swadaya, 
tokoh lokal. 

 

Desk study,  
konsultasi, 
konfirmasi, 
penelusuran 
dokumen 
kebijakan, 
wawancara 
mendalam, 
triangulasi, 
fotocopy, 
softcopy  

MDS 
(Multi-
dimensional 
scaling) 
RapDAS-
Ciliwung 
Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks dan 
status 
keberlanjut
an, faktor-
faktor 
pengungkit 
per- 
dimensi 
keberlan-
jutan DAS 
Ciliwung 
Hulu. 

 

 

 
2 

 
Menganalisis 
arena aksi 
lokal DAS 
Ciliwung 
Hulu. 
 

 
Sekunder : 
Data aspek sosial, 
poktan, ekonomi petani, 
organisasi sosial, aturan 
formal, aturan informal, 
kearifan lokal. 
 
 

 
BPS, Dinas 
Kabupaten / 
anstansi terkait, 
kecamatan, kantor 
desa, publikasi, 
Rencana Kerja 
Penyuluhan, 
laporan, jurnal, 
hasil penelitian.   

 
Desk study, 
konsultasi, 
wawancara 
mendalam, 
kuesioner. 

(data series)  
 

 
Deskriptif 
Kualitatif 
Eksploratif, 
ISM. 

 
Arena aksi 
lokal DAS 
Ciliwung 
Hulu : 
Situasi aksi 
dan 
efektivitas  
institusi 
lokal. 
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No. Tujuan Jenis data (primer / 
sekunder) 

Sumber data Cara 
pengumpulan 

Metoda 
analisis 

Output 

 
  Kebijakan pengelolaan 

DAS, sumberdaya air, 
sumberdaya lahan,  
penataan ruang,  
pengelolaan Bopunjur, 
sumberdaya air, 
sumberdaya agraria, 
pendirian bangunan, dll. 
 

Instansi 
pemerintah, pelaku 
kebijakan, 
masyarakat 
penerima dampak 
kebijakan, 
pengamat 
kebijakan. 

Desk study,  
konsultasi, 
konfirmasi, 
penelusuran 
dokumen 
kebijakan, 
wawancara 
mendalam, 
fotocopy, 
softcopy. 

Analisis 
deskriptif 
kualitatif 
eksploratif 
dengan 
Analisis Isi 
(Content 
Analysis). 

Sinergisitas 
kebijakan 
pengelolaan 
DAS 
Ciliwung 
Hulu.  
Efektivitas 
pengelolaan 
DAS 
Ciliwung 
Hulu 

  Primer : 
Data sosial ekonomi 
petani, aktivitas poktan, 
sumber pendapatan 
keluarga petani, 
permasalahan 
lingkungan per-desaan, 
pelaksanaan 
penyuluhan pertanian. 
 

Responden : 
petani, 
poktan,gapoktan, 
penyuluh swa-
daya, petugas 
penyuluh peme-
rintah, petani 
penggarap, to-koh 
masyarakat). 

Wawancara 
mendalam, 
brainstorming, 
triangulasi.  
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Memformula-
sikan skenario 
pengembangan 
kebijakan 
pengelolaan 
berkelanjutan 
DAS Ciliwung 
Hulu. 

 
Faktor pengungit 
(leverage factors) per-
dimensi keberlanjutan, 
faktor kunci 
keberlanjutan DAS 
Ciliwung Hulu. 

 
Analisis tingkat 
keberlanjutan DAS 
Ciliwung Hulu; 
kondisi perubahan 
faktor2 ke depan, 
pelaku dan 
pengamat 
kebijakan. 
 

 
Diskusi 
mendalam, 
Analisis 
konteks 
hubungan antar 
faktor.  

Analisis 
Prospektif 

Analisis 
Morfologis. 

Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif. 
 

 
Alternatif 
skenario 
kebijakan 
pengelolaan 
berkelanjut-
an DAS 
Ciliwung 
Hulu. 

 




