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BAB V  STATUS KEBERLANJUTAN DAS CILIWUNG HULU 
 

5.1  Pendahuluan 
 

Pengelolaan DAS Ciliwung dilakukan oleh berbagai stakeholders dengan 

berbagai kepentingan dan pengaruh yang dimiliki terhadap interaksi antar pelaku. 

DAS memiliki berbagai produk barang dan jasa yang diperlukan bagi pemenuhan 

kebutuhan masyarakat yang ada di atasnya.  Namun demikian sebaliknya, DAS 

juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat akibat memburuknya kualitas 

dan fungsi DAS.  Manfaat yang diberikan oleh DAS diantaranya manfaat 

ekologis, ekonomis, maupun sosial dan budaya.  Dalam perkembangannya, 

diantara manfaat tersebut juga terjadi adanya tolak angsur (trade off) sesuai 

dengan interaksi antar pelaku di dalam DAS.  Dalam suatu periode waktu manfaat 

ekonomi menjadi penting bagi masyarakat, namun pada saat yang berbeda 

manfaat ekologis menjadi sangat penting dan melebihi kepentingannya daripada 

manfaat sosial maupun ekonomi.  Tingkat manfaat yang diperoleh sangat 

ditentukan oleh permasalahan yang dihadapi bersama dan hasil interaksi antar 

pelaku di dalam DAS dan dipengaruhi oleh kondisi biofisik DAS. 

DAS Ciliwung hulu merupakan bagian dari DAS yang termasuk dalam 

kategori kritis dan memerlukan prioritas penanganan yang lebih baik.  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.   Kondisi hidrologi 

DAS Ciliwung Hulu ditunjukkan oleh ketidakstabilan debit air maksimum dan 

minimum sungai Ciliwung Hulu.  Debit maksimum selama 1989 s/d 2009 

mencapai maksimum pada tahun 1996 sebesar 743,33 m3/detik dan terendah 

terjadi pada tahun 2005 sebesar 26,8 m3/detik.  Debit minimum tertinggi 

berlangsung pada tahun 2009 sebesar 7,29 m3/detik dan terendah pada tahun 2007 
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sebesar 0,61 m3

DAS Ciliwung hulu merupakan wilayah yang telah berkembang dengan 

aktivitas jasa wisata sejak tahun 1980-an.  Kondisi tahun 2009 menunjukkan 

bahwa jumlah wisatawan di wilayah ini mencapai lebih dari 50% dari jumlah 

wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Bogor.  Potensi wisata yang ada berupa 

keindahan bentang alam dengan latar belakang Gunung Gede dan Gunung 

Pangrango, suhu udara sejuk, wisata agro perkebunan teh, obyek wisata alam, 

maupun obyek wisata buatan lainnya. Jumlah obyek wisata alam dan buatan 

unggulan mencapai 12 obyek, disamping keberadaan villa yang yang dimiliki 

pribadi maupun instansi.  Aktivitas pemanfaatan jasa wisata ini didukung oleh 

tingginya tingkat akses jalan yang menghubungkan antar titik di wilayah hulu dan 

dapat dijangkau pada segala cuaca.  Kemudahan mengakses dan keamanan akses 

pada segala cuaca maka mampu mendorong tingginya daya tarik aktivitas wisata. 

/detik. Selama periode 1992-2002 koefisien rejim sungai Ciliwung 

menunjukkan nilai di atas 50 yang berarti kondisi DAS Ciliwung Hulu yang 

semakin buruk. 

Tingginya aktivitas wisata di DAS Ciliwung hulu telah mendorong 

semakin tingginya perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun untuk 

kegiatan wisata.  Kondisi demikian memberikan tingginya tekanan masyarakat 

terhadap sumberdaya lahan, tingginya intensitas jual beli lahan, dan pada akhirnya 

menyebabkan rendahnya kepemilikan lahan pertanian  sehingga pendapatan 

masyarakat dari kegiatan budidaya pertanian semakin rendah. Akibat lain adalah 

tingginya tingkat erosi lahan, sedimentasi pada badan air, tingginya fluktuasi debit 

air maksimum dan minimum, serta menurunnya kualitas air sungai Ciliwung 

Hulu.  Kondisi DAS perlu dilakukan analisis daya dukung melalui penilaian status 

keberlanjutannya dari berbagai dimensi pengelolaan DAS. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status keberlanjutan DAS 

Ciliwung Hulu dari dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan 

budaya, dimensi kelembagaan, dan dimensi aksesibilitas dan teknologi 

konservasi.   Penilaian status keberlanjutan DAS dilakukan melalui penilaian 

keberlanjutan masing-masing dimensi dengan analisis terhadap atribut-atribut 
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penyusunnya dengan metoda multidimensional scaling menggunakan RapDAS-

Ciliwung Hulu yang merupakan modifikasi dari Rapfish (A Rapid Appraisal 

Technique for Fisheries) yang biasa digunakan untuk menduga tingkat 

keberlanjutan dari berbagai dimensi  pada kegiatan perikanan tangkap. 

 

5.2  Hasil dan Pembahasan  

Tingkat keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu dapat diduga 

dengan menganalisis terhadap beberapa dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi 

ekologi, dimensi sosial dan budaya, dimensi kelembagaan, dan dimensi 

aksesibilitas dan teknologi konservasi.  Terhadap semua dimensi tersebut telah 

dievaluasi dan ditetapkan atribut-atribut penyusunnya. Hasil penetapan atribut 

dimensi keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu diperoleh 53 atribut yaitu 

dimensi Ekologi sebanyak 9 atribut, dimensi Ekonomi 10 atribut, dimensi Sosial 9 

atribut, dimensi Kelembagaan 13 atribut, dan dimensi Aksesibilitas dan Teknologi 

Konservasi 12 atribut.  Berdasarkan data pada kondisi eksisting,  setiap atribut 

pada masing-masing dimensi tersebut telah dinilai dan dianalisis untuk 

menentukan nilai indeks keberlanjutan masing-masing dimensi.  Indeks 

keberlanjutan gabungan antar dimensi ditentukan melalui proses pembobotan 

terhadap masing-masing dimensi.  Pembobotan dilakukan oleh stakeholders 

didasarkan pada scientific judgement sesuai dengan karakteristik DAS yang 

dianalisis yaitu DAS Ciliwung Hulu. 

5.2.1   Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi 

Hasil analisis Rap-DAS Ciliwung Hulu terhadap 9 atribut diperoleh bahwa 

nilai indeks tingkat keberlanjutan pada dimensi ekologi sebesar 44,74  (berada di 

bawah 50,00 berarti kurang berkelanjutan. Nilai indeks keberlanjutan kurang 

dari 50,00 ini menunjukkan semakin memburuknya kondisi ekologi wilayah DAS 

Ciliwung Hulu.  Kemampuan ekologi wilayah untuk mendukung aktivitas di 

wilayah tersebut semakin berkurang. Bilamana daya dukung ekologis ini 

dibiarkan maka berpengaruh terhadap keberlanjutan dimensi lainnya sehingga 
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pengelolaan DAS Ciliwung Hulu semakin tidak berkelanjutan. Hasil analisis 

keberlanjutan dimensi ekologi  disajikan pada Gambar 16. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan analisis leverage terhadap atribut ekologi diperoleh 6 

atribut yang sensitif terhadap tingkat keberlanjutan dari dimensi ekologi yaitu  (1)  

Perubahan penutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi maupun menjadi 

lahan terbangun (RMS=5,40), (2) Tingkat penutupan lahan bervegetasi 

(RMS=4,06), (3) Tingkat konservatif pengelolaan lahan garapan (RMS=3,86), (4) 

Kualitas air Sungai Ciliwung (RMS=3,57), (5) Luas kecukupan kawasan hutan 

(RMS= 3,57), (6) Luas dan penyebaran lahan kritis (RMS=2,79).  Perubahan 

terhadap ke-6 leverage factor ini akan mudah berpengaruh terhadap kenaikan atau 

penurunan terhadap nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi.  Hasil analisis 

leverage disajikan pada Gambar 17. 
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Gambar  16  Nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi DAS Ciliwung Hulu  
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Gambar 17   Hasil analisis leverage pada dimensi  ekologi  
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pengolahan atau pemberian perlakuan (treatment) dengan aerasi untuk 

menghilangkan kandungan BOD tersebut (SLHD Bogor 2010). 

Penutupan lahan bervegetasi.  Penutupan lahan bervegetasi 

menunjukkan kemampuan DAS sebagai daerah tangkapan air (DTA), ditunjukkan 

dengan nilai indeks penutupan lahan (IPL) yaitu perbandingan antara lahan 

berpenutupan vegetasi dengan luas DAS atau Bagian DAS. Penutupan lahan 

bervegetasi DAS Ciliwung Hulu sebesar 41,91% terdiri dari penutupan hutan 

sebesar 29,06% dan perkebunan teh sebesar 12,85%.  Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan DAS Hulu sebagai perlindungan daerah tangkapan air masih cukup 

baik (IPL : 40-60%) untuk wilayah hulu secara lokal (setempat).  Wilayah 

berpenutupan vegetasi ini perlu dijaga keberadaannya dan jika memungkinkan 

maka dapat ditingkatkan luasannya baik berupa penutupan hutan maupun 

perkebunan teh dan tanaman campuran lainnya. 

Perubahan lahan bervegetasi menjadi lahan tidak bervegetasi maupun 

menjadi lahan terbangun.  Perubahan lahan menjadi lahan permukiman selama 9 

tahun terakhir (2000-2009) mengalami kenaikan dari 1.261,62 ha menjadi 

3.356,73 ha atau peningkatan sebesar 2.095,11 ha (166,07%) atau rata-rata 

18,45% per tahun. Peningkatan luas lahan permukiman 18,45% ini berarti lebih 

tinggi daripada laju pertumbuhan  penduduk 3,28% per tahun.  Hal ini 

menunjukkan bahwa permintaan lahan untuk diubah menjadi lahan terbangun 

sangat besar (laju permukiman /lppm lebih dari 5 kali tingkat pertumbuhan 

penduduk/lppk), sehingga tekanan sosial terhadap fungsi DAS Ciliwung Hulu 

sebagai fungsi hidrologis sangat tinggi (lppm>2 lppk).  

Tingkat konservatif pengelolaan lahan pertanian garapan.  Berdasarkan 

pengamatan di lapangan, pada lahan eks-HGU perkebunan maupun lahan garapan 

di dalam areal HGU perkebunan yang masih aktif serta lahan garapan milik 

masyarakat luar sebelum diubah menjadi lahan terbangun, umumnya dikerjakan 

dengan pengolahan intensif, memotong kontur, tidak membuat guludan, tidak ada 

terasering, menggunakan pupuk kimia, penggunaan pestisida, serta intensitas 
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penanaman sangat tinggi.  Hal ini ditunjang oleh tingkat kesuburan tanah yang 

tinggi dan ketersediaan air yang cukup serta iklim yang cocok untuk budidaya 

tanaman sayuran semusim.  Penggarapan lahan tersebut sebagian besar tidak 

menggunakan pupuk organik yang berguna untuk menjaga kesuburan lahan. 

Dengan kondisi demikian maka dapat menimbulkan degradasi lahan yaitu 

berlangsungnya erosi yang cukup tinggi 160,32-334,17 ton/ha (Tugu Utara dan 

Selatan) dan Megamendung (66,06 ton/ha), penurunan kualitas air sungai akibat 

penggunaan pupuk kimia dan pestisida (BRLKT 2000).   

Lahan kritis yang tersebar di  DAS Ciliwung Hulu relatif kecil yaitu  

seluas 371,26 ha atau sebesar 2,5% dari luas DAS Ciliwung Hulu dan tersebar di 

tiga Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. (2,5%).  Keberadaan lahan di 

DAS Ciliwung Hulu pada tahun 2005 dan  2008 masing-masing seluas 865,17 ha 

dan 908,90 ha atau adanya penurunan luas lahan kritis pada tahun 2009 menjadi 

2,5%.  Hal ini menunjukkan adanya meningkatnya keberhasilan upaya RHL, 

perubahan penutupan lahan menjadi semak belukar  ataupun adanya perubahan 

lahan kritis menjadi lahan yang terbangun sehingga lahan kritis menjadi menurun. 

5.2.2 Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi 

Atribut yang dianalisis pada dimensi ekonomi dalam pengelolaan DAS 

Ciliwung Hulu sebanyak 10 atribut. Berdasarkan hasil analisis Rap-DAS 

Ciliwung Hulu diperoleh nilai indeks keberlanjutan dari dimensi ekonomi sebesar 

60,53 berarti dengan  status cukup berkelanjutan (terletak antara 50,00-74,99).  

Hal ini berarti bahwa secara ekonomi, DAS Ciliwung Hulu masih memberikan 

dukungan terhadap pengelolaan secara berkelanjutan.  Hasil analisis keberlanjutan 

dimensi ekonomi disajikan pada Gambar 18. 
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Berdasarkan hasil analisis leverage, diperoleh dua atribut yang 

perubahannya berpengaruh sensitif terhadap nilai indeks keberlanjutan dimensi 

ekonomi yaitu (1) alternatif pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian 

(RMS=2,24) dan (2) pemanfaatan jasa wisata (RMS=1,28).  Hasil analisis 

leverage dapat dilihat pada Gambar 19. 

Gambar 18  Nilai indeks keberlanjutan dimensi ekonomi DAS Ciliwung  Hulu 

 

RAPDAS Ciliwung Hulu Ordination

60,53

DOWN

UP

BAD GOOD

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 20 40 60 80 100 120

Economic  Sustainability

O
th

er
 D

is
tin

gi
sh

in
g 

Fe
at

ur
es

Real Sustainability References Anchors
 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alternatif pendapatan non-pertanian, dalam hal ini adalah kegiatan 

ekonomi yang tidak berbasis pada lahan pertanian (tidak memerlukan lahan yang 

luas) yaitu kegiatan peternakan (domba, kelinci, sapi, dll) yang bernilai ekonomi 

tinggi.  Kegiatan budidaya domba cukup memberikan harapan yang sangat besar 

untuk menambah pendapatan bagi masyarakat.  Berdasarkan pengalaman petani 

memiliki peliharaan dombanya sudah lebih 10 ekor memang sudah memperoleh 

tambahan bagi pendapatan bagi keluarga.  Budidaya domba oleh petani dengan 

peliharaan domba 5-8 ekor maka petani memperoleh tambahan pendapatan       

Rp.475.000,- /bulan, membuka usaha warung sembako ukuran 3-4 m2 

mendapatkan tambahan pendapatan Rp. 412.500,-/bulan, melakukan kerja buruh 

tani memperoleh tambahan pendapatan Rp 125.000,-/bulan, maupun melakukan 

Gambar 19  Hasil analisis leverage pada dimensi  ekonomi 
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usaha jasa ojeg memperoleh Rp. 450.000,- s/d Rp. 600.000,-/bulan. Namun 

demikian karena keterbatasan modal maka beberapa masyarakat petani lainnya 

belum dapat mewujudkan tambahan pendapatan dari usaha budidaya ini.  

Pemanfaatan jasa wisata. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke 

Kabupaten Bogor tahun 2006 sebanyak 1.851.680 orang terdiri dari wisatawan 

domestik 1.833.530 orang dan mancanegara 18.150 orang.  Dari jumlah 

kunjungan wisatawan tersebut sebanyak 1.044.162 orang (56,39%) adalah 

kunjungan ke obyek wisata di wilayah DAS Ciliwung Hulu.  Obyek wisata yang 

menjadi target kunjungan sebanyak 12 obyek di Kecamatan Cisarua dan 

Kecamatan Megamendung.  Obyek wisata tersebut adalah di Kecamatan Cisarua 

(1) Taman Safari Indonesa, (2) Wisata Agro Gunung Mas,(3) Taman Wisata 

Telaga Warna, (4) Taman Wisata Matahari, (5) TW Riung Gunung, (6) 

Wanawisata Curug Cilember, (7) Taman Welrimba, (8) Wanawisata Citameang, 

(9)  Wanawisata Pulo Cangkir, (10) Curug Kembar/Batulayang, (11) Curug 

Cisuren, dan (12) Curug Panjang (Kec. Megamendung) (BLHD Kab. Bogor 

2010).  Jumlah kunjungan wisata tersebut belum termasuk pada aktivitas wisata 

yang dilakukan oleh pelaku wisata maupun masyarakat  perorangan berupa 

kunjungan ke bangunan-bangunan villa. 

  

5.2.3 Status Keberlanjutan Dimensi Sosial 

Hasil analisis Rap-DAS Ciliwung Hulu terhadap 9 atribut dimensi sosial 

dan budaya tersebut diperoleh bahwa nilai indeks tingkat keberlanjutan pada 

dimensi sosial sebesar 47,76 (berada di bawah 50,00) berarti kurang 

berkelanjutan.  Hasil analisis keberlanjutan dimensi sosial disajikan pada 

Gambar 20. 

Berdasarkan hasil analisis leverage diperoleh 5 (lima) atribut yang 

sensitif terhadap indeks keberlanjutan sosial dan budaya, yaitu (1) Partisipasi 

masyarakat dalampengambilan keputusan terhadap upaya rehabilitasi hutan dan 

lahan (RHL) (RMS=4,54), (2) Persepsi masyarakat terhadap upaya RHL 
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(RMS=4,58), (3) Tingkat pendidikan formal masyarakat lokal, (4) Tingkat 

kesejahteraan masyarakat petani, dan (5) Tingkat pertumbuhan penduduk.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan indeks keberlanjutan dalam 

pengelolaan DAS Ciliwung Hulu maka diperlukan upaya meningkatkan 

partisipasi petani dalam pengambilan keputusan terhadap upaya RHL, 

meningkatkan persepsi terhadap upaya RHL, meningkatkan pendidikan formal 

masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, dan 

mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk DAS Ciliwung Hulu.  Hasil leverage 

terhadap dimensi sosial disajikan pada Gambar 21. 

 

Gambar 20   Nilai indeks keberlanjutan dimensi sosial DAS Ciliwung Hulu 
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Persepsi petani terhadap upaya RHL dan tingkat partisipasi petani 

dalam pengambilan keputusan bersama terhadap upaya RHL  cukup tinggi. 

Program RHL yang dilaksanakan pada tahun 1987-1997 berupa pembuatan dam 

pengendali, penanaman vegetatif berupa tanaman albizzia (sengon) dan tanaman 

buah-buahan dan kebun bibit desa,  proyek intensifikasi kebun rakyat, dan 

kegiatan penghijauan lainnya telah memberikan manfaat kepada masyarakat 

berupa tambahan penghasilan (BPDAS Citarum-Ciliwung 2003).  Berdasarkan 

hasil kegiatan tersebut, maka masyarakat pada prinsipnya mendukung terhadap 

program penghijauan lingkungan dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi 

dengan jenis tanaman terutama albizzia, mindi, pala dan cengkeh.   

Gambar 21   Hasil analisis leverage dimensi  sosial DAS Ciliwung Hulu 
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Kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan tingkat pendapatan 

rata-rata masyarakat petani saat ini dibawah Rp. 711.000,- per bulan atau masih 

dibawah nilai  Rp. 991.714,- per bulan (UMR Kabupaten Bogor) dan masih 

dibawah angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan. Hal 

ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani masih belum  sejahtera  

karena tingkat penguasaan per-KK berupa lahan milik 0,12 ha dan lahan garapan 

0,27 ha.   

Tingkat pertumbuhan penduduk  DAS Ciliwung Hulu sebesar 3,68% 

atau lebih tinggi daripada Kabupaten Bogor 2,08%, Provinsi Jawa Barat 1,73%, 

dan nasional 1,49%.  Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 

penduduka di DAS Ciliwung Hulu masih sangat besar sehingga memberikan 

tekanan terhadap lahan dan berpotensi mendorong terjadinya perubahan 

penggunaan lahan menjadi lahan terbangun.  

Tingkat pendidikan formal masyarakat umumnya relatif masih rendah.  

Pendidikan formal masyarakat tahun 2006 sebanyak 62,86% merupakan 

masyarakat dengan pendidikan tidak tamat SD dan tamat SD, dan tahun 2010 

tidak tamat SD 28,18% dan tamat SD sebanyak 40,00%, dan berpendidikan 

tingkat SLTP sebanyak 19,50%%.   Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan masyarakat masih buruk yang ditunjukkan dengan rendahnya akses 

masyarakat terhadap pendidikan dasar 9 tahun sebesar  87,68% berpendidikan di 

bawah SLTP. 

 

5.2.4 Status Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan 

Dari hasil analisis Rap-DAS Ciliwung Hulu terhadap 13 atribut pada 

dimensi kelembagaan tersebut diperoleh bahwa nilai indeks tingkat keberlanjutan 

pada dimensi kelembagaan sebesar 28,77 (kurang dari 50,00) berarti kurang 

berkelanjutan.  Hal ini berarti bahwa dimensi kelembagaan memberikan 

sumbangan yang negatif terhadap tingkat keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu.  

Hasil analisis keberlanjutan dimensi kelembagaan disajikan pada Gambar 22. 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 13 atribut dimensi kelembagaan, berdasarkan hasil analisis leverage 

diperoleh 8 (delapan) atribut yang sensitif terhadap indeks tingkat keberlanjutan 

kelembagaan, yaitu (1) Organisasi pemerintah bidang penyuluhan pembangunan 

(RMS=4,15), (2) Kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan (RMS=5,52),     

(3) Lembaga pasar input dan output produk pertanian (RMS=6,02), (4) Proses 

pengambilan keputusan bersama terhadap upaya rehabilitasi hutan dan lahan 

(RMS=3,76), (5) Kapasitas koordinasi antar instansi pemerintah (RMS=3,96), (6) 

Kapasitas organisasi pemerintah (RMS=3,82, (7) Aturan representasi 

(RMS=3,52), dan (8) Batas yurisdiksi (RMS=3,23), dan (9) Hak kepemilikan 

(RMS=3,05).   Hasil analisis leverage dapat dilihat pada Gambar 23. 

 

 

 

Gambar 22  Nilai indeks keberlanjutan dimensi kelembagaan DAS Ciliwung Hulu  
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Berdasarkan hasil analisis leverage tersebut maka tingkat keberlanjutan 

dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu terutama pada dimensi kelembagaan 

harus dipertahankan yaitu keberadaan lembaga pasar input dan output pertanian.  

Lembaga pasar ini sangat berperan dalam penyediaan input bagi kegiatan 

pertanian berupa penyediaan sarapa produksi pertanian diantaranya bibit unggul, 

pupuk, pestisida,  maupun peralatan pertanian lainnya.  Disamping itu pasar juga 

Gambar  23     Hasil analisis leverage atribut pada dimensi kelembagaan DAS 
Ciliwung Hulu 
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menampung hasil produksi kegiatan pertanian berupa hasil tanaman pangan (padi, 

jagung, palawija, ubi, dll.), hortikultura, buah-buahan, maupun tanaman 

perkebunan lainnya.  

Penyuluhan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan 

kehutanan.  Kegiatan didukung oleh organisasi BP4K dan UPT BP3K yang 

menangani urusan ini dan didukung oleh SDM berkualitas dan secara kuantitas 

mampu melayani kegiatan penyuluhan. Mitra kerja kegiatan penyuluhan di 

masyarakat adalah petugas penyuluhan swadaya masyarakat (SPKP=Sentra 

Penyuluhan Kehutanan dan Perdesaan;  P4S=Pusat Penyuluhan Pertanian dan 

Perdesaan Swadaya; Penyuluhan Perikanan). Kegiatan penyuluhan pembangunan 

berupaya menguatkan kelembagaan dan pemberdayaan kelompok tani melalui 

pemberian dorongan dan fasilitasi pembentukan kelompok tani, penguatan 

maupun penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian serta informasi 

pembangunan lainnya.    Penyuluhan pembangunan diarahkan untuk membangun 

persepsi masyarakat untuk lebih peduli terhadap sumberdaya alam disekitarnya, 

dan pemberdayaan diri dan keluaarganya melalui pengenalan potensi lokal, 

peningkatan kapasitas masyarakat lokal serta peluang kegiatan yang dapat 

dilakukan.  Instansi pemerintah yang menangani langsung terhadap kegiatan 

penyuluhan di wilayah DAS Ciliwung Hulu adalah Balai Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (BP3K) UPT Wilayah Ciawi.  BP3K Wilayah Ciawi 

merupakan UPTD dari Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan 

Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor. BP3K Wilayah Ciawi ini mempunyai 

wilayah kerja di Kecamaan Ciawi, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan 

Cisarua.  Organisasi BP3K memiliki 14 wilayah kerja penyuluhan pertanian, 

perikanan dan kehutanan (WKP3K) dan  masing-masing wilayah penyuluhan 

tersebut ditempati oleh seorang penyuluh. Kondisi tahun 2010,  di 14 wilayah 

ditangani oleh petugas lapangan penyuluhan sebanyak 10 orang.  Kelompok tani 

(poktan) yang telah terbentuk dengan dorongan dari BP3K sebanyak 91 poktan 

terdiri dari 40 poktan di Kecamatan Ciawi, 24 poktan di Kecamatan 

Megamendung, dan  27 poktan di Kecamatan Cisarua.  Program penyuluhan yang 

telah dilaksanakan selama 2010 meliputi : 
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a. Program Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi kegiatan dan sasaran : 

1) Pengendalian hama terpadu Hortikultura, 1 poktan; 

2) Pengembangan intensifikasi tanaman palawija, 2 poktan; 

3) Penilaian penerapan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna, 3 poktan; 

4) Pengembangan agribisnis hortikultura, 3 poktan. 

b. Bidang Perkebunan dengan sasaran 3 kelompok berupa kegiatan Pembinaan 

Usaha Perkebunan (PUP). 

c. Bidang Penyuluhan meliputi kegiatan dan sasaran : 

1)  Peningkatan kemampuan kelembagaan tani, 137 kelompok;  

2)  Sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT), 14 kelompok;  

3) kegiatan manajemen usaha tani.  

Dalam pelaksanaan program penyuluhan pembangunan ini, BP3K bekerjasama 

dengan Pusat Penyuluh Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) masyarakat, 

poktan dan gapoktan.  Tenaga P4S ini sebagai mitra BP3K sangat membantu 

dalam penyelenggaraan penyuluhan mulai dari kegiatan persiapan, penyediaan 

media taman menanam, maupun mobilisasi peserta tani penyuluhan.  Disamping 

kegiatan penyuluhan yang terprogram oleh BP3K, pihak P4S juga secara aktif 

melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat petani, 

penyelenggaraan sekolah lapang pertanian dan penghijauan kepada anak-anak 

sekolah mulai dari SD (sekolah dasar) s/d  pegawai pemerintah di barak kerja 

poktan.  Dengan kegiatan ini maka ketersediaan informasi dan sosialisasi 

teknologi pertanian dapat dilakukan dengan baik.  Hal ini didukung dengan 

peningkatan persepsi masyarakat terhadap upaya pembangunan pertanian dan 

pemberdayaan masyarakat petani.  

Mekanisme proses pengambilan keputusan bersama dalam 

pengelolaan lahan.  Pengambilan keputusan bersama terhadap pengelolaan lahan 

baik untuk budidaya pertanian maupun untuk fungsi konservasi lingkungan perlu 

ditingkatkan kemudahannya.  Hal ini terkait dengan luasnya lahan tidur (gontai) 

baik berupa lahan yang dimiliki oleh orang luar (terutama Jakarta) maupun lahan 

eks-perkebunan swasta di wilayah DAS Ciliwung Hulu. Lahan eks-HGU tersebut 
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telah menjadi lahan garapan dan telah menjadi arena jual beli garapan.  Kondisi 

demikian diperparah oleh pihak penggarap yang mengolah lahan dengan 

memotong kontur dan tidak adanya strata tajuk bertingkat sehingga tingkat erosi 

menjadi cenderung lebih tinggi dan merusak sumberdaya lahan.  Lahan-lahan 

yang dimiliki oleh masyarakat luar (terutama dari Jakarta) agar ditingkatkan 

komunikasi dan saling pengertiannya sehingga lahan-lahan yang diterlantarkan 

(gontai) dapat mudah dilakukan rehabilitasi dan konservasinya.  

Faktor pengungkit lainnya dari dimensi kelembagaan adalah kapasitas 

pemerintah dan kapasitas koordinasi instansi pemerintah, property right dan batas 

yurisdiksi.  Kapasitas koordinasi antar instansi pemerintah  yang terkait dengan 

pengelolaan DAS Ciliwung maupun koordinasi dengan lembaga swadaya 

masyarakat termasuk poktan dan gapoktan masih buruk.  Hal ini  ditunjukkan 

posisi lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan DAS Ciliwung 

tidak sesuai perannya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang 

terkait dengan pengelolaan DAS (Karyana 2007).  Property right juga masih 

buruk, dimana pihak yang diberikan tugas untuk mengelolan tanah negara HGU 

belum memaksimalkan fungsinya dalam mengelolaan lahan perkebunannya dan 

kurang berdaya terhadap masyarakat yang tidak berhak telah melakukan 

penjarahan / ambil alih pada lahan sebagai lahan garapan dan terhadap eks-HGU 

PT. Buana Estate 119 ha,  PT Sumber Sari  Bumi Pakuan (PT Ciliwung) 260 ha 

dan di lahan PT Gunung Mas seluas 218 ha, konversi kawasan hutan menjadi 

lahan terbuka, kebun campuran dan permukiman 123 ha di Tugu Utara 

(Marsusanti 2007).  Batas yurisdiksi  ditunjukkan oleh banyaknya instansi 

pemerintah yang berkepentingan terhadap rencana alokasi ruang dan 

penegasannya di lapangan.  Yurisdiksi antar instansi pemerintah  saling tumpang 

tindih sehingga menimbulkan saling menunggu, saling mengandalkan, dan 

duplikasi kegiatan yang bersifat negatif (saling menegasikan). 

 

5.2.5 Status Keberlanjutan Dimensi Aksesibilitas dan Teknologi Konservasi 

Dari hasil analisis Rap-DAS Ciliwung Hulu terhadap 12 atribut dimensi 

aksesibilitas dan teknologi konservasi diperoleh nilai indeks tingkat 
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keberlanjutannya sebesar 55,64 (berada pada 50,00-74,99) berarti cukup 

berkelanjutan.  Tingkat keberlanjutan dimensi aksesibilitas dan teknologi 

konservasi disajikan pada Gambar  24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis leverage diperoleh 2 (dua) atribut yang 

berpengaruh sensitif terhadap indeks keberlanjutan dimensi aksesibilitas dan 

teknologi, yaitu (1)   Teknologi pengelolaan lahan konservatif (RMS=3,49), dan 

(2) Infrastruktur jalan ke pusat-pusat layanan publik (RMS=2,68).    Hasil analisis 

leverage dapat dilihat pada Gambar 25. 

Gambar 24      Nilai indeks keberlanjutan dimensi aksesibilitas dan teknologi 
konservasi  

RAPDAS Ciliwung Hulu Ordination

55,64

DOWN

UP

BAD GOOD

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 20 40 60 80 100 120

Infrastructure and Technology Sustainability

O
th

er
 D

is
tin

gi
sh

in
g 

Fe
at

ur
es

Real Sustainability References Anchors
 



150 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar  25     Hasil analisis leverage terhadap atribut pada dimensi  

aksesibilitas dan teknologi konservasi 
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input dan hasil budidaya pertanian maupun aktivitas wisata berjalan dengan 

lancar.  

Tingkat penguasaan teknologi konservasi mulai dari pembuatan 

terasering, pembuatan sumur resapan, pembuatan persemaian, pembuatan pupuk 

organik / kompos, pemeliharaan tanaman serta pengolahan hasil pascapanen 

sudah dikuasai dengan baik oleh beberapa kelompok masyarakat.  Tingkat 

penguasaan teknologi konservasi dan budidaya pertanian konservatif ini telah 

dikomunikasikan dengan kelompok tani sehingga dukungan semua pihak terkait 

dengan implementasi penguasaan teknologi ini dapat membantu percepatan upaya 

rehabilitasi lahan dan konservasi air. 

 
 

5.2.6 Status Keberlanjutan Pengelolaan DAS Ciliwung Hulu 

Hasil analisis dengan menggunakan Rap-DASCiliwung Hulu diperoleh 

nilai indeks keberlanjutan untuk masing-masing dimensi, sebagai berikut : 

a. Dimensi ekonomi sebesar 60,53 berarti cukup berkelanjutan  (indeks 

terletak antara 50,00- 74,99).  

b. Dimensi ekologi sebesar 44,74 berari kurang berkelanjutan (indeks di antara 

nilai 25,00-49,99). 

c. Dimensi sosial sebesar 47,76 berarti kurang berkelanjutan (indeks terletak 

antara 25,00-49,99). 

d. Dimensi kelembagaan sebesar 28,77 berarti kurang berkelanjutan (indeks 

terlatek antara 25,00-49,99). 

e. Dimensi aksesibilitas dan teknologi sebesar 55,64 berarti cukup 

berkelanjutan (indeks terletak antara 50,00-74,99). 

Hasil analisis Rap-DAS Ciliwung Hulu disajikan dalam diagram layang-layang 

pada Gambar 26.  

. 
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DAS Ciliwung Hulu merupakan bagian wilayah ekosistem yang 

berpengaruh terhadap kondisi ekosistem setempat maupun wilayah tengah dan 

hilir DAS.  Masing-masing wilayah (hulu, tengah, dan hilir DAS) memiliki 

penekanan kepentingan dalam pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi DAS 

yaitu karakteristik wilayah, ketergantungan dan pengaruhnya terhadap wilayah di 

sekitarnya.  Memperhatikan kondisi DAS, maka masing-masing dalam 

pengelolaannya memiliki bobot kepentingan yang berbeda dalam pengelolaannya.    

Berdasarkan pendapat beberapa pakar terkait diperoleh bahwa nilai bobot untuk 

masing-masing dimensi adalah dimensi ekologi 36,28%, ekonomi 25,23%, 

kelembagaan 17,04%,  sosial 14,15%, dan dimensi aksesibilitas dan teknologi 

konservasi 7,30%.  Dimensi ekologi mempunyai bobot kepentingan tertinggi 

dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu dan terendah adalah dimensi aksesibilitas 

dan teknologi konservasi. Berdasarkan hasil pembobotan dari kelima dimensi 

pengelolaan berkelanjutan tersebut maka diperoleh nilai indeks keberlanjutan 

Gambar  26     Layang-layang indeks keberlanjutan multi-dimensi DAS Ciliwung Hulu 
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DAS Ciliwung Hulu sebesar 47,23 (terletak  25,00 - 49,99)  berarti status 

pengelolaan DAS Ciliwung Hulu  kurang berkelanjutan.  Nilai indeks 

keberlanjutan ini paling besar diperoleh dari dimenasi ekologi sebesar 16,23 dan 

kemudian dimensi ekonomi 15,27 sedangkan dimensi lainnya lebih kecil. Wilayah 

hulu memang diharapkan kemampuannya untuk memberikan kinerja ekologi yang 

lebih besar sehingga mampu memberikan layanan jasa lingkungan yang lebih 

besar kepada wilayah setempat, tengah dan hilir. Nilai indeks hasil pembobotan 

dari kelima dimensi disajikan pada Tabel 27.  

Tabel  27   Nilai indeks keberlanjutan multi-dimensi DAS Ciliwung Hulu 

No. Dimensi 
keberlanjutan 

Nilai indeks 
keberlanjutan 

Nilai bobot 
(%) 

Nilai indeks 
tertimbang 

1 Ekologi 44,74  36,28  16,23 

2 Ekonomi 60,53 25,23 15,27 

3 Kelembagaan  28,77  17,04 4,91 

4 Sosial 47,76 14,15 6,76 

5 Aksesibilitas dan 
Teknologi 

55,64  7,30 4,06 

 Jumlah   47,23 

 

Nilai indeks keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu hasil pembobotan disajikan pada 

Gambar  27.  

Hasil pengolahan terhadap 53 atribut dari kelima dimensi (ekonomi, ekologi, 

sosial dan budaya, kelembagaan dan dimensi aksesibilitas dan teknologi 

konservasi) maka diperoleh 24 atribut yang berperan sebagai faktor pengungkit 

(leverage factor) yang berada di setiap dimensi secara parsial. Sebagai faktor 

pengungkit, maka terhadap sejumlah 24 atribut tersebut sebagian perlu 

ditingkatkan kualitasnya dan sebagian yang lain perlu dijaga kinerjanya dalam 

pengelolaan DAS Ciliwung Hulu sehingga nilai indeks keberlanjutan ke depan 

menjadi lebih baik atau tetap bertahan pada kinerja yang baik. Sebagai faktor 

pengungkit maka faktor-faktor ini berperanan secara sensitif penting terhadap 

peningkatan  atau  penurunan  nilai  indeks   keberlanjutan   DAS  Ciliwung Hulu.   
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Bilamana pihak pihak pengelola gagal mengendalikan atau meningkatkan faktor 

pengungkit tersebut maka kondisi pengelolaan DAS Ciliwung Hulu akan menjadi 

semakin buruk.  Kondisi demikian dapat memberikan dampak yang negatif bagi 

kondisi ekosistem di wilayah bagian tengah maupun bagian hilir.  

5.2.7 Faktor Pengungkit.   

Faktor pengungkit (leverage factor) perubahannya dapat mempengaruhi 

secara sensitif terhadap peningkatan indeks tingkat keberlanjutan dari masing-

masing dimensi keberlanjutan.  Faktor pengungkit yang diperoleh sebanyak 24 

faktor.  Ke-24 faktor ini berasal dari dimensi ekonomi 2 faktor, dimensi ekologi  6 

faktor, dimensi sosial 5 faktor, dimensi kelembagaan 9 faktor, dan dimensi 

infrastruktur dan teknologi 2 faktor.  Terhadap 24 faktor pengungkit tersebut 

dapat ditingkatkan kinerjanya dan atau dipertahankan kestabilannya guna 

Gambar 27  Indeks keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu  
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meningkatkan indeks keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu.   Faktor pengungkit 

tersebut adalah disajikan pada Tabel 28. 

Tabel 28   Faktor pengungkit per-dimensi keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu 

No. Dimensi Faktor Pengungkit (leverage factor) RMS 

1 Ekonomi (2) 1.    Pendapatan petani dari kegiatan non pertanian. 2,24 

  2.    Pemanfaatan jasa wisata. 1,28 

2 Ekologi (6) 3.    Perubahan penutupan lahan bervegetasi menjadi 
non vegetasi maupun menjadi lahan terbangun. 

5,40 

  4.    Tingkat penutupan lahan bervegetasi. 4,06 

  5.   Tingkat konservatif pengelolaan lahan garapan. 3,86 

  6.    Kualitas air sungai Ciliwung Hulu. 3,57 

  7.    Luas kecukupan kawasan hutan. 3,57 

  8.    Luas dan penyebaran lahan kritis. 2,79 

3 Sosial (5) 9.    Pendidikan formal masyarakat lokal. 5,29 

  10.  Tingkat kesejahteraan masyarakat petani 4,79 

  11.  Persepsi masyarakat terhadap RHL 4,58 

  12.   Tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan terhadap RHL. 

4,54 

  13.  Pertumbuhan penduduk. 3,34 

4 Kelembagaan (9) 14.  Lembaga pasar input dan output pertanian. 6,02 

  15.  Kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian 
dan kehutanan. 

5,52 

  16.  Organisasi pemerintah bidang penyuluhan. 4,15 

  17.  Kapasitas koordinasi organisasi pemerintah 3,96 

  18.  Kapasitas organisasi pemerintah. 3,82 

  19.  Proses pengambilan keputusan terhadap RHL. 3,76 

  20.  Aturan keterwakilan (representatif). 3,52 

  21.  Batas yurisdiksi (jurisdiction). 3,23 

  22.  Kepemilikan lahan (property right). 3,05 

5 Aksesibilitas dan 
Teknologi  (2) 

23.  Teknologi konservasi dalam pengelolaan lahan. 3,49 

  24.  Aksesibilitas jalan. 2,68 
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5.2.8 Uji Validitas dan Uji Ketepatan MDS 

Uji validitas dengan analisis Monte Carlo. Memperhatikan hasil analisis 

Monte Carlo dan analisis MDS pada taraf kepercayaan 95% diperoleh bahwa nilai 

indeks keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu  menunjukkan adanya 

selisih nilai kedua analisis tersebut sangat kecil  (0,40%).  Ini  berarti bahwa 

model analisis MDS yang dihasilkan memadai untuk menduga nilai indeks 

keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu.  Perbedaan nilai yang sangat kecil ini 

menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses analisis dapat diperkecil atau 

dihindari.  Kesalahan yang disebabkan pemberian skoring pada setiap atribut, 

variasi pemberian skoring yang bersifat multidimensi karena adanya opini yang 

berbeda relatif kecil, proses analisis data yang dilakukan secara berulang-ulang 

relatif stabil, dan kesalahan dalam melakukan input data dan data yang hilang 

dapat dihindari (Fauzi et al. 2005).  Analisis Monte Carlo ini juga dapat 

digunakan sebagai metoda simulasi untuk mengevaluasi dampak kesalahan acak / 

galat (random error) dalam analisis statistik) yang dilakukan terhadap seluruh 

dimensi (Kavanagh dan Pitcher 2004).  Hasil analisis analisis MDS dan Monte 

Carlo disajikan pada Tabel 29.  

Tabel 29  Perbedaan nilai indeks keberlanjutan analisis Rap-DAS Ciliwung Hulu 
dan analisis Monte Carlo 

 
 

Dimensi 

Nilai Indeks Keberlanjutan (%) 

MDS Monte Carlo 

(MC) 

Perbedaan 
(MDS-MC) 

Perbedaan 
(MDS-MC)% 

Ekologi 44,74 44,21 0,53 1,18 

Ekonomi 60,53 59,94 0,59  0,97 

Sosial  47,76 47,93 0,17 0,35 

Kelembagaan 28,77 29,06 0,29 1,01 

Aksesibilitas dan 
Teknologi  

55,64 55,34 0,30 0,54 

Rata-rata 47,49 47,30 0,19 0,40 
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Uji Ketepatan Analisis MDS (goodness of fit).   Dari hasil analisis Rap-

DASCiliwung Hulu diperoleh koefisien determinasi (R2

 

) antara 94,13% - 95,19 % 

atau lebih besar dari 80% atau mendekati 100% berarti model pendugaan indeks 

keberlanjutan baik dan memadai digunakan (Kavanagh 2001).  Nilai stress 

antara 0,13 – 0,14.  Nilai determinasi ini mendekati nilai  95-100% dan nilai stress 

lebih kecil dari 25% sehingga model analisis MDS yang diperoleh memiliki 

ketepatan yang tinggi (goodness of fit) untuk menilai indeks keberlanjutan DAS 

Ciliwung Hulu (Fisheries 1999).  Nilai stress dan koefisien determinasi hasil 

analisis Rap-Ciliwung Hulu disajikan pada Tabel 30. 

Tabel 30   Nilai stress dan nilai determinasi (R2

 
) hasil Rap-DAS Ciliwung Hulu 

No. Parameter Dimensi 
Ekologi 

Dimensi 
Ekonomi 

Dimensi 
Sosial  

Dimensi 
Kelembagaan 

Dimensi 
Infrastruktur 

dan 
Teknologi  

1 Nilai Stress 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 

2 Nilai R 94,13 2 95,00 94,59 95,19 95,19 

3 Jumlah Iterasi   3    2  2  3        2 

 

5.3   Simpulan 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 53 atribut dari kelima dimensi 

ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, kelembagaan, dan dimensi aksesibilitas dan 

teknologi konservasi pada DAS Ciliwung Hulu maka kondisi saat ini nilai indeks 

keberlanjutannya sebesar 47,23 berarti DAS Ciliwung Hulu saat ini berada pada 

status kurang keberlanjutan.   Dimensi ekonomi dan dimensi aksesibilitas dan 

teknologi konservasi mempunyai kinerja cukup berkelanjutan sedangkan tiga 

dimensi lainnya dimensi ekologi, dimensi sosial, dan dimensi kelembagaan 

menunjukkan kurang berkelanjutan.  
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Faktor pengungkit (leverage factor) keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu 

diperoleh sebanyak 24 atribut berasal dimensi ekologi 6 atribut, dimensi ekonomi 

2 atribut, dimensi sosial 5 atribut, dimensi kelembagaan 9 atribut, dan dimensi 

aksesibilitas dan teknologi konservasi 2 atribut. Untuk meningkatkan nilai indeks 

dari masing-masing dimensi keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu ke depan maka 

perlu menjaga kinerja faktor pengungkit yang baik dan melakukan perbaikan 

terhadap kinerja atribut faktor pengungkit yang buruk, sedang dan masih 

memungkinkan dapat ditingkatkan.  Faktor pengungkit ini keberadaannya 

berpengaruh secara sensitif terhadap  nilai indeks per-dimensi keberlanjutan DAS 

Ciliwung Hulu. 

 
 


