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BAB VI  ARENA AKSI LOKAL DAS CILIWUNG HULU 
 

6.1 Pendahuluan 

Institusi merupakan perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa 

percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya. Institusi tidak 

hanya sebatas hubungan kerja di dalam dan antar lembaga. Institusi juga 

berkenaan dengan konsep-konsep tentang koordinasi, integrasi usaha, kontrak, 

struktur, biaya dari suatu perubahan, serta aturan main baik tertulis maupun tidak, 

yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh individu 

maupun kelompok yang sedang menjalankan upaya pengelolaan DAS. Insitusi 

juga menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan, rasa percaya, tindakan 

bersama, serta pengaruh hak-hak terhadap kearifan dalam pengelolaan DAS 

(Kartodihardjo 2006). 

Institusi DAS dipengaruhi oleh faktor eksogen berupa kondisi 

biofisik wilayah, atribut masyarakat dan aturan yang digunakan dalam 

aktivitas pengelolaan DAS.  Interaksi antar aktor masyarakat menentukan 

situasi yang berlangsung di dalam DAS.  Masing-masing aktor di dalam 

masyarakat memiliki kepentingan dan sumberdaya yang berbeda sehingga 

dalam interaksinya ditentukan oleh besarnya kekuatan (power) yang 

dimiliki dan jaringan yang dibangun di dalam masyarakat. Jaringan aktor 

memperjuangkan tujuannya melalui aksi bersama sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi bersama.  Demikian halnya dalam pengelolaan 

DAS Ciliwung terdapat permasalahan yang dipandang sebagai 

permasalahan bersama sehingga masyarakat membentuk aliansi untuk 

mengatasi permasalahan dengan melakukan aksi secara sendiri-sendiri atau 

secara bersama yang mengarah kepada tujuan yang sama (collective action). 

Efektivitas kinerja institusi dalam pengelolaan DAS dapat dilihat 

melalui kinerja fisik DAS yang dapat dilihat melalui kriteria (1) tingkat 

produktivitas yang tinggi, erosi/sedimentasi yang rendah dan fungsi DAS 

sebagai penyimpan air serta dapat memproduksi air (water yield) sepanjang 

tahun;(2) kemampuan menjaga pemerataan pendapatan masyarakat (equity); 
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serta (3) tingkat kelenturan dalam mempertahankan dan mengembalikan 

kelestarian DAS terhadap perubahan yang terjadi (resiliensi) (Sinukaban 

1994).   

Arena aksi lokal DAS Ciliwung Hulu merupakan proses interaksi antar 

masyarakat lokal dengan lingkungan DAS dengan perilaku dan pilihan strategi  

yang membentuk pola-pola interaksi sehingga menghasilkan kinerja yang 

merupakan output bersama. Kondisi lingkungan DAS merupakan kumpulan 

exogenous variable yang terdiri dari  variabel dunia biofisik (the biophysical 

world),  variabel komunitas partisipan (community of participants) dan  variabel 

aturan main yang digunakan (rule-in-use).  Ketiga variabel tersebut mendasari 

terbentuknya seluruh situasi aksi di dalam DAS Ciliwung Hulu.  Variabel biofisik 

dan materi, komunitas yang menghasilkan dan menggunakan sumberdaya, dan 

aturan yang digunakan mempengaruhi keputusan partisipan adalah variabel 

eksogenus dalam analisis. Variabel-variabel ini diasumsikan tetap atau tidak 

berubah selama pengambilan data penelitian dilakukan.  

Atribut biofisik selalu berperan penting dalam membentuk komunitas, 

keputusan, aturan dan kebijakan. Kondisi biofisik dan teknologi dapat digunakan 

untuk menentukan batasan dan kemungkinan dari suatu sumberdaya bersama. 

Karakteristik biofisik diantaranya meliputi ukuran, lokasi, batas, kapasitas dan 

kelimpahan sumberdaya, sedangkan teknologi menentukan kemampuan kapasitas 

untuk mengambil manfaat atau memiliki sumberdaya (Hess dan Ostrom 2007). 

Analisis sumberdaya bersama telah menemukan bahwa kelompok kecil 

(small size of community) dan homogen (homogenous) di sebuah desa atau 

pedesaan cenderung dapat mempertahankan sumberdaya mereka (Cardenas 2003; 

NRC 2002 dalam Hess dan Ostrom 2007). Komunitas homogen adalah komunitas 

yang berperan sebagai penyedia ataupun pengambil keputusan bersatu dalam 

kegunaan dan manfaat terhadap sumberdaya bersama.  Homogenitas terwujud 

melalui proses kerjasama dan koordinasi antar pihak-pihak tersebut dan 

merupakan hal yang cukup penting didalam menentukan keberlangsungan suatu 

sumberdaya bersama (Hess dan Ostrom 2007).    
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Atribut-atribut komunitas penting yang mempengaruhi arena aksi  

diantaranya tata nilai yang dapat diterima secara umum dan dipatuhi dalam 

komunitas, tingkat pemahaman umum dari partisipan potensial untuk berbagi 

(atau tidak berbagi) pada struktur tipe khusus di arena aksi, tingkat homogenitas 

dalam pilihan (preferensi) kehidupan komunitas,  ukuran dan komposisi 

komunitas yang relevan, dan tingkat ketidaksamaan dalam aset dasar di antara 

mereka yang saling mempengaruhi (Ostrom (2007). 

6.2  Faktor Eksogen  
 

Perilaku masyarakat Ciliwung Hulu dipengaruhi oleh faktor eksogen 

(eksternal) berupa kondisi biofisik, atribut komunitas, dan aturan main (rule-in-

use) dalam tata kehidupan bermasyarakat.  Kondisi biofisik yang mempengaruhi 

perilaku masyarakat diantaranya kondisi penutupan lahan, penggunaan lahan, 

pemanfaatan sumberdaya air, pola pengelolaan lahan, dan pemelikan lahan.  

Atribut komunitas yang membuat karakteristik masyarakat diantaranya kondisi 

sosial (jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat 

kesejahteraan), kondisi ekonomi masyarakat (mata pencaharian, kepemilikan 

lahan dan penguasaan lahan garapan, pendapatan petani, tingkat ketergantungan 

masyarakat terhadap lahan, dan sumber pendapatan keluarga lainnya), serta 

kearifan lokal yang dimiliki dan telah tumbuh dan berkembang di masyarakat 

lokal.  Tata aturan yang berlaku dan dipedomani oleh masyarakat lokal 

diantaranya menyangkut norma aturan adat, kebijakan pengelolaan sumberdaya, 

dan hak kepemilikan (property right).  

6.2.1 Kondisi Biofisik  

Tutupan Lahan (land cover).  Kondisi penutupan lahan DAS Ciliwung 

Hulu pada tahun 1992  berupa hutan 6.184,73 ha (41,62%), perkebunan 2.218,60 

ha (14,93%), semak belukar 1.284,47 ha (8,64%) dan lahan tegalan 2.972,25 ha 

(20%).   Pada tahun 2009, secara dinamis telah terjadi perubahan penutupan lahan 

dengan kondisi penutupan lahan berupa hutan 4.318,17 (29,06%) atau berkurang 

11,56% dan perkebunan 1.910,15 (12,85%) atau berkurang 2,08%. Di sisi lain, 
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telah terjadi peningkatan lahan permukiman menjadi 3.356,73 ha (22,59%) dan 

tegalan 3.884,99 (26,14%).  Pada periode 1992 s/d 2009 tersebut, telah terjadi 

pengurangan penutupan hutan dengan laju rata-rata per tahun sebesar 1,95% dan 

semak belukar 9,96%; sedangkan laju peningkatan permukiman (lahan terbangun) 

12,34 %.   

Pada tahun 2009 dan 2010, sebagian DAS Ciliwung Hulu telah dilakukan 

rehabilitasi hutan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 

dan sejak terbitnya Perpres 54 tahun 2008 maka pihak Perum Perhutani telah 

melakukan pelarangan kegiatan penebangan terhadap tegakan hutan Pinus (Pinus 

merkusii). Perum Perhutani hanya melakukan kegiatan perlindungan, rehabilitasi 

dan pengambilan hasil hutan berupa getah pinus. Hal ini ditujukan untuk 

mewujudkan fungsi DAS Ciliwung Hulu sebagai kawasan lindung dan sebagai 

daerah tangkapan air (DTA). 

Kondisi penutupan lahan di luar kawasan hutan mengalami hal sebaliknya 

yaitu  lahan berpenutupan vegetasi berupa hutan rakyat cenderung mengalami 

penurunan.  Sementara itu alih kepemilikan lahan maupun alih lahan garapan 

terus berlangsung, sehingga tahun 2003-2009 sekitar 70-80% lahan telah 

berpindah kepemilikan kepada masyarakat luar terutama dari DKI Jakarta 

(BPDAS Citarum-Ciliwung 2003).  Masyarakat pemilik lahan yang berada di luar 

DAS Ciliwung Hulu atau di luar wilayah Kabupaten Bogor sehingga menyulitkan 

pelaksanaan koordinasi dan kontrol dalam pemanfaatan lahannya di lapangan. 

Perpindahan kepemilikan lahan kepada masyarakat di luar DAS ini 

mengakibatkan semakin luasnya lahan tidur atau lahan “gontai” dan semakin sulit 

untuk melakukan rehabilitasi lahan secara vegetatif dengan penanaman pohon 

maupun sipil teknis dengan pembuatan sumur resapan.   

Pemanfaatan lahan. DAS Ciliwung Hulu seluas 14.860 ha, 

pemanfaatan lahannya berupa kawasan hutan negara seluas 4.274 ha (konservasi 

CA Telaga Warna 368 ha dan Taman Nasional Gn. Gede Pangrango 3.905,75 ha), 

lahan perkebunan teh 3.239 ha (PTPN VIII Gunung Mas seluas 2.417 ha dan     

PT Sumber Sari Bumi Pakuan / PT SSBP seluas 822 ha), eks-perpanjangan HGU 

PT SSBP 260 ha dan eks-perkebunan teh PT Buana Estate 119 ha (Cipendawa-
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Megamendung), dan sisanya lahan milik seluas + 7.228 ha.  Lahan yang dikelola 

masyarakat seluas + 7.607 ha berasal dari lahan milik 7.228 ha dan eks-HGU 

perkebunan seluas 379 ha. 

Daerah Ciliwung Hulu termasuk kawasan wisata Puncak merupakan 

kawasan yang telah berkembang aktivitas wisata alam dan wisata buatan.  

Wilayah Puncak telah dikenal umum memiliki potensi udara sejuk dan 

pemandangan alam yang menarik diantaranya berupa agrowisata perkebunan teh 

PTP Gunung Mas dan PT Ciliwung dengan latar Gunung Gede dan Gunung 

Pangrango, wanawisata maupun wisata buatan lainnya.  Jumlah obyek wisata 

mencapai 12 obyek terdiri dari 10 obyek wisata alam yaitu Telaga Warna,  Taman 

Wisata Riung Gunung, Curug Cilember, Taman Wilrimba, TW Citamiang, Curug 

Kembar-Batulayang, Wanawisata Pulo Cangkir, Curug Cisuren, Wisata Agro 

Gunung Mas, dan 2 obyek wisata buatan yaitu Taman Wisata Safari,  dan Taman 

Wisata Matahari.  Jumlah pengunjung pada tahun 2008 telah mencapai 1.257.443 

orang terdiri dari wisatawan nusantara 1.243.314 orang dan wisatawan 

mancanegara 14.129 orang atau mencapai sebesar 56,39 % dari kunjungan wisata 

di wilayah Kabupaten Bogor 2.230.010 orang (Bogor Dalam Angka 2009).   

Berkurangnya tingkat penutupan bervegetasi hutan ini mendorong 

masyarakat hulu untuk melakukan upaya perbaikan fungsi DAS, sementara itu di 

lain pihak status kepemilikan lahan DAS Ciliwung Hulu berada di bawah 

penguasaan masyarakat luar DAS.  Namun demikian, para pemilik lahan di luar 

DAS sebagian besar adalah masyarakat DKI Jakarta yang berada di wilayah hilir 

DAS Ciliwung.  Masyarakat lokal DAS Ciliwung Hulu dan masyarakat hilir DAS 

Ciliwung memiliki kepentingan (kebutuhan) yang berbeda terhadap fungsi DAS.  

Masyarakat lokal membutuhkan lahan untuk menambah pendapatan dan 

perbaikan kualitas lingkungan hulu, sementara itu masyarakat pemilik lahan di 

luar DAS membutuhkan keamanan hak atas lahannya.  Kondisi demikian 

menuntut perlunya pengaturan kepemilikan hak kepemilikan atas lahan dan 

koordinasi dengan para pemilik lahan yang berada di luar DAS Ciliwung Hulu 

untuk upaya perbaikan fungsi DAS.    
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6.2.2 Atribut Komunitas Lokal DAS Ciliwung Hulu 

DAS Ciliwung Hulu tahun 1998 berpenduduk 190.594 jiwa dan tahun 

2008 sebanyak 260.180 jiwa atau dengan kepadatan 17 orang/ha.   Laju 

peningkatan jumlah penduduk rata-rata 1998-2008 sebesar 2,98 % per-tahun dan 

laju pertumbuhan tahun terakhir 2007-2008 sebesar 3,68% per-tahun. Jumlah 

anggota keluarga rata-rata 4 jiwa/KK (4,20 jiwa per KK). Laju pertumbuhan 

penduduk ini termasuk sangat tinggi dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk 

nasional 1,49%.  Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini mengakibatkan 

kebutuhan lahan untuk permukiman dan lahan usaha semakin tinggi, di lain pihak 

ketersediaan lahan semakin terbatas.  Sementara itu masyarakat perkotaan 

semakin meningkat permintaan lahannya untuk  rekreasi dan relaksasi keluarga 

dari kesibukan rutin sebagai masyarakat urban di wilayah DAS Ciliwung Hulu 

yang memang sesuai untuk tujuan rekreasi atau relaksasi.  Kondisi ini mendorong 

tingginya alih fungsi lahan pekarangan / lahan usaha untuk permukiman.  

Perubahan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun terus berlangsung sejalan 

dengan peningkatan jumlah penduduk lokal dan permintaan lahan masyarakat 

perkotaan sehingga fungsi DAS sebagai pengatur hidrologi semakin terganggu. 

Pendidikan masyarakat DAS Ciliwung Hulu tergolong rendah didominasi 

oleh tingkat SD dan SLTP sebesar 73,70%. Kondisi tahun 2000 dan 2006, jumlah 

penduduk dengan pendidikan tidak tamat SD telah berkurang 26,43% dari 56.051 

jiwa (32,08%) menjadi 11.767 jiwa (5,65%). Tingkat pendidikan SD bertambah 

18,61% menjadi 119.330 jiwa (57,21%). Tingkat pendidikan SLTP 34.367 jiwa 

(16,49%). Penduduk berpendidikan SLTA sebanyak 32.412 jiwa atau meningkat 

4,36%, dan tingkat akademi dan perguruan tinggi meningkat 4,06% menjadi 

10.567 jiwa (5,07%).  Pramono et al. (2010) melaporkan responden masyarakat di 

Kecamatan Cisarua sebesar 85,3% berpendidikan rendah yaitu pernah sekolah 

setingkat SD, dan 8,8% pernah bersekolah.  Keadaan sosial ini menumbuhkan 

persepsi yang kurang positif atau malahan negatif terhadap upaya-upaya 

konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.    
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Mata pencaharian penduduk DAS Ciliwung Hulu masih didominasi oleh 

kegiatan sektor pertanian lahan kering, perikanan dan buruh pertanian sebesar 

39,36%;  sektor swasta 28,62%,  sektor jasa 21,62%, sektor perdagangan 9,41% 

dan PNS 0,9%.   Sektor jasa yang paling menonjol di wilayah ini adalah jasa 

wisata dengan obyek wisata berupa jasa wana wisata, agrowisata perkebunan, 

wisata alam, dan wisata hiburan buatan lainnya.  

Lahan Usaha. Lahan yang dikelola oleh masyarakat seluas 7.607 ha 

terdiri dari milik masyarakat seluas 7.228 ha dan lahan eks-HGU perkebunan 379 

ha.   Dari luasan lahan yang dikelola seluas 7.607 ha tersebut hanya seluas  

4.637,28 ha (60,96%) lahan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat berupa 

lahan kering dan  dan sisanya seluas 2.970 ha (39,04%) berupa lahan tidur (lahan 

gontai) dan lahan di kiri-kanan sungai atau alur sungai umumnya dengan 

topografi curam sampai sangat curam dan diperuntukkan bagi fungsi 

perlindungan.  Jumlah masyarakat berprofesi petani sebanyak 16.421 KK  

sehingga rata-rata lahan yang diusahakan masyarakat seluas 0,28 ha/KK. 

Sumberdaya lahan oleh masyarakat seluas 0,28 ha tersebut  sebagian besar 

70-80% dimiliki masyarakat luar DAS Ciliwung Hulu dan 20-30% dimiliki oleh 

masyarakat lokal (BPDAS Ciliwung-Citarum, 2003).  Masyarakat petani lokal 

yang mengelola lahan pertanian dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu  

(1) pemilik lahan dan penggarap, (2) petani pemilik dan lahannya digarap oleh 

orang lain,  (3) penggarap lahan milik orang lain, (4) penyakap yang menjaga 

lahan milik orang lain, dan (5) buruh tani yang bekerja pada petani lain. 

Berdasarkan status kepemilikan lahan, kelompok petani pemilik dan penggarap 

43,98% dan selebihnya 56,12% terdiri dari buruh tani 47,98 %, dan  petani 

penggarap, dan penyakap 8,14 % (BP3K Wilayah Ciawi 2010).  Berdasarkan hasil 

pengambilan sampling terhadap 60 KK masyarakat anggota kelompok tani 

diperoleh bahwa kepemilikan lahan masyarakat petani per-KK seluas 0,12 ha 

lahan milik dan lahan garapan seluas 0,27 ha. Kondisi ini sesuai dengan hasil 

penelitian Pramono et al. (2010) bahwa sebagian besar petani di Kecamatan 

Megamendung  memiliki lahan kurang dari 0,2 ha. 
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Kepemilikan lahan di DAS Ciliwung Hulu berdasarkan klasifikasi 
Schlager dan Ostrom (1992), kelompok pertama  owner  (44,36%) terdiri dari 
pemilik tetapi tidak menggarap 0,38%  dan kelompok pemilik dan menggarap 
lahannya sebanyak 43,98%.  Kelompok pertama, pemilik (owner) mempunyai hak 
untuk memasuki dan memanfaatkan sumberdaya lahan (access dan withdrawal), 
menentukan bentuk pengelolaan (management), menentukan keikutsertaan / 
mengeluarkan pihak lain (exclusion) dan hak untuk memperjualbelikan lahan 
(alienation).  Kelompok kedua, pemilik terikat (propietor) tidak ada penguasaan 
lahannya.  Kelompok ketiga, penyewa (claimant), petani penyakap 1,11% yang 
menggarap lahan dengan sistem bagi hasil.   Kelompok keempat, petani penggarap 
(autorized user) atau  petani penggarap sebanyak 6,55%.  Kelompok petani 
penggarap memiliki hak memasuki dan memanfaatkan (access and withdrawal).  
Di luar keempat kelompok tersebut adalah buruh tani (47,98% dari petani DAS 
Ciliwung Hulu), tidak mempunyai hak kepemilikan lahan. Kelompok buruh tani 
tersebut hanya dapat bekerja dan mendapatkan upah dari pemilik (owner), 
penyewa (claimant), atau pengguna/penggarap lahan (autorized). Strata hak 
kepemilikan lahan DAS Ciliwung Hulu disajikan pada Tabel 31. 
Tabel 31    Strata  hak kepemilikan lahan dan kelompok masyarakat petani DAS 

Ciliwung  Hulu 
 
                               Kelompok 
                               masyarakat 
Strata hak 

Pemilik 
(Owner) 

Pemilik 
terikat 

(Propietor) 

Penyewa 
(Claimant) 

Pengguna 
(Autorized) 

Memasuki dan memanfaatkan 
(access and Withdrawal) 

 
√ 

 
X 

 
√ 

6,55% 

Menentukan bentuk 
pengelolaan (management) 

 
√ 

 
X 

1,11%  

Menentukan keikutsertaan / 
mengeluarkan pihak lain 
(exclusion) 

 
√ 

 
X 

  

Dapat memperjualbelikan hak 
(alienation) 

44,46%    

Keterangan : 
√ berarti ada, X berarti tidak ada. 
Catatan :   
Buruh tani (47,98%) tidak memiliki hak kepemilikan lahan sehingga bekerja pada 
kelompok pemilik (owner) lahan, penyewa (claimant), dan  pengguna (autorized) 

Rendahnya tingkat penguasaan lahan masyarakat atau ketiadaan 

kepemilikan lahan dan kecilnya peluang pendapatan di luar sektor pertanian, 
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mengakibatkan eksploitasi lahan yang dikuasainya dengan usaha budidaya 

pertanian guna memenuhi kebutuhan fisiknya, dan tanpa mengindahkan upaya 

konservasi tanah dan air.  Budidaya tanaman pangan dilakukan secara 

monokultur.  Penanaman campuran tanaman berkayu dengan tanaman pangan 

dapat mengurangi produktivitas hasil tanaman pangan karena saling bersaing 

dalam tapak dan pencahayaan.  Dengan tingkat kepemilikan lahan yang sempit 

maka tidak ada peluang bagi masyarakat untuk melakukan konservasi lahan 

sehingga berdampak negatif terhadap pengelolaan DAS.  Rendahnya penguasaan 

lahan milik dan lahan garapan masyarakat lokal mengakibatkan tingginya 

ketergantungan ekonomi keluarga kepada masyarakat pemilik lahan dari luar 

DAS.  Buruh tani (47,98% dari jumlah petani) yang tidak memiliki aset lahan 

untuk menopang kebutuhan fisik keluarganya maka berusaha untuk bekerja pada 

kelompok pemilik lahan (owner), penyewa (claimant), dan  pengguna (autorized) 

lahan atau bekerja di sektor lain atau keluar wilayah.  Aset lahan sebagai sumber 

mata pencaharian telah dikuasai oleh masyarakat di luar DAS Ciliwung Hulu. 

Masyarakat melakukan aktivitas budidaya pertanian berupa tanaman 

pangan, bunga hias, sayur mayur, buah-buahan, perikanan, peternakan, dan 

aktivitas budidaya produktif lainnya. Budidaya tanaman pangan diantaranya padi, 

jagung, ketela rambat, singkong, serta tanaman pangan lainnya.  Produktivitas 

tanaman per musim untuk padi mencapai 6,5 ton/ha, ubi jalar 13 ton/ha, singkong 

19  ton/ha, jagung 4 ton/ha, kacang tanah 1,25 ton/ha.  Sayur-sayuran yang 

diusahakan secara intensif oleh masyarakat petani dengan orientasi pasar lokal 

dan pasar regional adalah bawang daun, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel, 

kacang panjang, cabe, tomat, buncis, mentimun, labu siam, kangkung, bayam, dan 

kacang merah.    

Pendapatan Keluarga Petani. Berdasarkan hasil survey dengan 

menggunakan kuesioner terhadap 60 responden, diperoleh bahwa pendapatan 

masyarakat petani DAS Ciliwung Hulu berasal dari kegiatan utama bertani 

dengan penguasaan lahan milik 0,12 ha dan lahan garapan 0,27 ha  serta 

pendapatan tambahan dari kegiatan jual-beli (warung), buruh tani, dan pendapatan 
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tambahan lainnya.  Dengan kepemilikan lahan rata-rata per KK 0,12 ha dan lahan 

garapan 0,27 ha diperoleh pendapatan keluarga petani rata-rata sebesar               

Rp. 711.000,-/bulan. Pendapatan terendah Rp.153.000,-/bulan dan maksimum 

Rp.6.015.000,-/bulan. Pendapatan rata-rata ini berada di bawah nilai UMR 

Kabupaten Bogor Rp. 991.714,-/bulan.  Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan 

milik dan lahan garapan hanya seluas 0,28 ha (<0,5 ha).  Pendapatan maksimum 

diperoleh masyarakat petani cabe dengan kepemilikan lahan 1,0 ha atau lebih, 

namun dengan resiko kegagalan panen atau harga jatuh.  Pendapatan keluarga dari 

hanya bertani (dengan jumlah anggota 4 orang) rata-rata sebesar Rp 437.500,- 

/bulan atau Rp. 5.250.000,-/tahun. 

Pendapatan petani dari budidaya tanaman pangan (padi, ubi jalar, ubi 

kayu) rata-rata Rp 312.500,- /bulan. Jika petani mengandalkan pendapatan dari 

usaha tani dan buruh pada usaha pertaniannya sendiri maka mendapatkan 

pendapatan keluarga Rp. 437.500,-.  Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

keluarga petani melakukan usaha warung rumah dengan ukuran 2x3 m2  sebesar 

Rp 412.500,-/bulan,  buruh tani sebesar Rp. 125.000,-/bulan.   Kegiatan produktif 

lainnya adalah dengan melakukan kegiatan beternak domba 6-8 ekor dan 

memperoleh penghasilan rata-rata Rp. 475.000,-/bulan, menjaga villa                 

Rp. 600.000,-/bulan, atau usaha ojeg (istilah lokal berarti ongkos jegang)           

Rp. 600.000,- - Rp. 750.000,-/bulan.  Data lain menunjukkan bahwa penghasilan 

keluarga petani di wilayah tersebut terletak antara Rp. 356.500 - Rp. 2.195.000,-

/bulan dan sebagian besar (55,9%) berpenghasilan Rp. 500.000,- sampai           

Rp. 1 juta.  Dengan pendapatan tersebut sebagian besar (67,6%) menanggung 

sebanyak 3-5 orang dan hanya 1-2 anggota keluarganya yang berumur produktif 

(Pramono et al., 2010).  Sumber pendapatan petani disajikan pada Tabel 32. 
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Tabel 32   Sumber pendapatan keluarga petani responden dari kegiatan pertanian 
dan kegiatan tambahan di DAS Ciliwung Hulu 

 

No. Sumber pendapatan 
keluarga petani 

Penghasilan keluarga petani 
Pendapatan per-bulan 

(Rp/ bulan) 
Pendapatan per-tahun 

(Rp/tahun) 
1 Bertani  437.500 5.250.000 
2 Bertani tanaman pangan 312.500 3.750.000 
3 Buruh tani 125.000 1.500.000 
4 Berternak domba 6-8 ekor 475.000 5.700.000 
5 Warung rumah tangga 412.500 4.980.000 
6 Penjaga vila 600.000 7.200.000 
7 Ojeg 600.000 7.200.000 

 

Pendapatan rumah tangga petani ini masih dibawah Kebutuhan Fisik 

Minimum (KFM) untuk memenuhi kebutuhan pokok konsumsi sebesar             

Rp. 5.760.000,-/tahun atau Rp. 480.000,-/bulan.  Pendapatan tersebut juga masih 

dibawah UMR Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Rp. 628.191,-/bulan atau 

Kabupaten Bogor sebesar Rp. 991.714,-/bulan. Kebutuhan hidup layak (KHL) 

untuk keluarga dengan 4 orang anggota sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan atau 

Rp.14.400.000,-/tahun. Nilai hasil perhitungan KHL perkapita dihitung 

berdasarkan pengeluaran rumah tangga masyarakat setara dengan nilai 800 kg 

beras per-orang per tahun berdasarkan harga rata-rata patokan untuk kebutuhan 

fisik minimum (KFM) 320 kg, pendidikan 160 kg, kesehatan, sosial 160 kg, dan 

sosial 160 kg (Sinukaban 2007). Tingkat pendapatan tersebut jika dibandingkan 

dengan nilai KFM dan KHL maka masyarakat petani DAS Ciliwung Hulu dapat 

digolongkan kedalam kondisi kurang sejahtera.  Analisis kebutuhan hidup layak 

(KHL) petani Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel 33 berikut. 
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Tabel 33  Kebutuhan hidup layak petani DAS Ciliwung Hulu 

No. Jenis 
Pengeluaran 

% Kg. 
Beras 

Harga 
beras*) 
(Rp/kg) 

Pengeluaran 
(Rp./kap/th) 

Jumlah 
anggota 
keluarga 

Kebutuhan 
(Rp/KK/th) 

Kebutuhan 
(Rp/KK/bl) 

1 KFM 100 320 4.500    1.440.000  4 5.760.000        480.000 
2 Pendidikan 

(SD s/d SMA) 
50 160 4.500     720.000  4   2.880.000 240.000 

3 Kesehatan 50 160 4.500       720.000  4   2.880.000 240.000 
4 Sosial, 

tabungan, dll. 
50 160 4.500 720.000  4   2.880.000 240.000 

5 KHL 250 800 4.500    3.600.000  4 14.400.000      1.200.000 
Sumber : Sinukaban 2007 (diolah). 
Catatan : *)  Harga rata-rata beras konsumsi di Kecamatan Ciawi, Megamendung, 

dan Cisarua 2010 

Pendapatan petani dibelanjakan untuk delapan  kebutuhan utama yaitu 

pembelian bahan pokok makanan 56,07%, biaya operasional anak sekolah 

21,92%,  listrik PLN 6,37%,  pengadaan pakaian 2,93%, pemeliharaan kesehatan 

8,35%,  kegiatan sosial 2,04%,  perbaikan rumah 1,40%, dan pembelian alat-alat 

pertanian cangkul dan lainnya 0,92%.  Sebagian besar pendapatan rumah tangga 

petani dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan biaya 

operasional anak sekolah.  

Kelompok Tani (poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan).  

Poktan di DAS Ciliwung Hulu sebanyak 61 poktan dan 19 gapoktan.  Poktan 

bergerak dalam bidang pertanian hortikultura, perkebunan dan kehutanan.  

Pertanian hortikultura berupa sayur mayur, buah-buahan dan tanaman obat-

obatan. Tanaman pangan yang diusahakan berupa palawija, padi, ubi kayu, ubi 

jalar  dll. Perkebunan meliputi teh, pala, cengkeh, dan lainnya.  Peternakan 

meliputi ternak sapi perah, sapi potong, domba, kambing, unggas, dan budidaya 

rumput gajah lainnya. Kegiatan kehutanan meliputi kegiatan pembuatan pupuk 

organik, pembuatan persemaian tanaman hutan, pembuatan terasering, 

agroforestry dan konservasi tanah dan air lainnya.  Beberapa poktan ada yang 

aktif dan mandiri dalam beraktivitas, beberapa poktan kurang aktif,  dan beberapa 
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poktan lainnya hanya menunggu dan menjadi wadah untuk menampung program 

pemerintah.. 

Penyuluh Swadaya Masyarakat.  Penyuluh swadaya masyarakat yang 

ada di DAS Ciliwung Hulu adalah P4S (Pusat Penyuluhan Pertanian dan 

Perdesaan Swadaya) dan SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan dan Perdesaan). 

P4S sebanyak 7 unit. P4S yang berada di wilayah hilir Ciawi dan Gadog dengan 

kegiatan utama pertanian padi sawah dan perikanan, wilayah tengah berupa P4S 

dan SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan dan Perdesaan) dengan kegiatan berupa 

penyuluhan dan pembinaan budidaya tanaman hias, dan wilayah tengah dan hulu 

berupa konservasi tanah dan air, dan budidaya sayur-sayuran berupa budidaya 

jamur Tiram di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua dan Megamendung.   P4S ini 

memiliki  mobilitas yang cukup tinggi dengan melakukan  pembinaan dan 

pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang akan dan sedang melakukan 

aktivitas produktif dan konservatif.  Dengan tingginya intensitas penyuluhan dan 

pembinaaan P4S maka transfer informasi dan teknologi budidaya dan konservasi 

lingkungan menjadi lebih efektif sampai kepada masyarakat pengguna. Wilayah 

jangkauan P4S tidak hanya di DAS Ciliwung Hulu tetapi juga di luar DAS 

Ciliwung Hulu.  Kendala P4S dalam beraktivitas berupa keterbatasan SDM dan 

dana.  Masalah yang dihadapi P4S dan SPKP dalam beraktivitas melakukan 

rehabilitasi hutan dan lahan adalah rendahnya akses terhadap lahan yang dikuasai 

oleh masyarakat luar DAS.   

Masyarakat Pemilik Lahan dari Luar DAS Ciliwung Hulu. Kelompok 

masyarakat pemilik lahan di DAS Ciliwung Hulu dan berdomisili di luar DAS ini 

mendominasi kepemilikan lahan pertanian hampir 70-80% dengan rata-rata luasan 

mencapai 0,5-2 ha dan bahkan sampai belasan hektar.  Kelompok masyarakat ini 

sebagian besar berasal dari DKI Jakarta.  Lahan-lahan yang dimiliki kelompok ini 

mencakup wilayah Gunung Leutik Kecamatan Sukaraja, Ciawi, Megamendung 

dan Cisarua.  Dengan tingginya akses transportasi, maka wilayah Sukaraja, Ciawi, 

Megamendung dan Cisarua membentuk satu rangkaian permukiman atau 

perumahan dan telah menghubungkan aktivitas permukiman / perumahan umum 

di sepanjang jalur Bogor-Jakarta.  Lahan-lahan milik masyarakat luar di DAS 
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Ciliwung Hulu pada umumnya digunakan untuk pembangunan permukiman 

pribadi berupa villa persinggahan keluarga, villa dan hotel untuk kegiatan 

komersial (disewakan).  Beberapa lahan lainnya digunakan masyarakat perkotaan 

kegiatan budidaya sayur mayur, buah-buahan, tanaman obat-obatan maupun 

tanaman hias bernilai ekonomi tinggi.  Sebelum lahan digunakan oleh pemilik 

untuk bangunan permukiman, umumnya lahan tidak digarap dan diterlantarkan 

(lahan tidur/gontai) sehingga menjadi tanah kosong ataupun menjadi semak 

belukar dan alang-alang.  

Lahan yang dikuasai oleh masyarakat luar DAS berupa lahan milik,  lahan 

garapan illegal HGU maupun eks-HGU perkebunan. Lahan tersebut sebagian 

dipercayakan kepada penjaga atau penggarap, dan sebagian lainnya dikendalikan 

langsung oleh pemilik.   Lahan milik masyarakat luar DAS ini umumnya sulit 

diakses untuk kegiatan rehabilitasi lahan berupa penanaman pohon, pembuatan 

terasering maupun bangunan konservasi. Menurut informasi masyarakat lokal, 

kesulitan akses ini disebabkan oleh pemilik (1) adanya kekahawatiran status 

lahannya akan diperjualbelikan lagi atau digadai karena pernah ada beberapa 

kasus penipuan jual beli terhadap lahan oleh pihak yang tidak berhak, (2) merasa 

direpoti masyarakat dengan kegiatan tanam-menanam, (3) tidak mau ambil pusing 

dengan permasalahan lahan karena merasa telah merasa berhak menguasai dengan 

membeli dan memiliki sertifikat tanah, (4) beberapa tahun ke depan akan segera 

dibangun villa, (5) kurangnya kepedulian terhadap permasalahan di wilayah hulu 

berupa kekeringan pada musim kemarau dan di wilayah hilir berupa banjir pada 

musim hujan.  Pihak pemilik malahan ada yang tidak memberikan alamat kontak 

ataupun contact person yang dapat dihubungi masyarakat lokal sehingga arus 

informasi bersifat searah dari pemilik ke pihak penjaga/penggarap. 

Pengusaha Bidang Pertanian.  Kelompok pengusaha ini umumnya 

berorientasi pada keuntungan ekonomis sehingga kurang memperhatikan dampak 

permintaan komoditas pasar terhadap aktivitas pengolahan lahan yang eksploitatif 

atau kurang konservatif.  Komoditas tanaman pangan yang diminta adalah 

palawija (ubi kayu, ubi jalar/ketela rambat, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, 



173 

kacang hijau).  Komoditas sayuran diantaranya bawang daun, kubis, kembang kol, 

petsai, cabe merah, cabe rawit, wortel, kentang, tomat, mentimun, kacang 

panjang, buncis, terung, kangkung, bayam, dan labu siam.  Komoditas buah-

buahan yaitu pisang, pepaya, nenas, manggis, durian, rambutan, mangga, jeruk, 

belimbing, manggis, nangka, dan jambu biji.   Komoditas perkebunan meliputi 

cengkeh, kopi, pala, lada, dan teh.  Komoditas kehutanan diantaranya albizzia, 

afrika, mahoni, jati, suren, kayu campuran, madu, dan jamur.  Pengusaha pada 

tanaman hias meliputi komoditi anggrek, krisan, anthorium, anyelir, gerbera, 

gladiol, heliconia (pisang-pisangan), mawar, sedap malam, dracaena, melati serta 

palem) dan jenis ekonomis lainnya.  Wilayah pemasaran komoditi pertanian 

diantaranya di pasar lokal Cisarua, Megamendung dan Ciawi; pasar regional  

Bogor dan pasar nasional di pasar-pasar Jakarta.  Para pengusaha ini umumnya 

melakukan transaksi dengan petani pada saat akan melakukan panen, tetapi juga 

ada sebagian yang telah melakukan kontrak sebelum penanaman dilaksanakan 

misalnya jenis komiditas berasal dari luar  negeri misalnya jagung manis, 

mentimun Jepang, dan sayur organik.  Perilaku pengusaha lebih berorientasi pada 

keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan potensi biofisik untuk mendukung 

kegiatan ekonomi bidang pertanian dan pemanfaatan jasa wisata. Dengan adanya 

permintaan jenis-jenis komoditas tersebut maka perilaku petani dalam mengolah 

lahan lebih intensif, penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, pestisida berlebihan, 

pengolahan lahan memotong kontur dan tidak membuat terasering sehingga 

membuat tanah semakin terdegradasi, erosi dan tingginya sedimentasi pada badan 

sungai serta kualitas air sungai menurun.  

Pengusaha Bidang Jasa Wisata.  Pengusaha bidang wisata di DAS 

Ciliwung Hulu yang utama adalah usaha bidang pemanfaatan jasa wisata alam dan 

hiburan.  Karakter pengusaha jasa wisata adalah pemanfaatan potensi alami 

bentang alam DAS, biofisik iklim pegunungan sejuk dan udara segar. Usaha 

bidang jasa wisata memerlukan pasokan bahan pangan, sayuran, buah-buahan, 

daging dan bahan makanan lainnya.  Kegiatan wisata telah mendorong kegiatan 

perdagangan sehingga pasar berkembang, toko, warung, pedagang kaki lima dan 

bahkan mall-mall telah menyebar di sepanjang jalan Ciawi-Cisarua. Kegiatan 
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wisata juga telah mengakibatkan tingginya permintaan ikan dan daging sehingga 

mendorong kegiatan peternakan dan perikanan.  Pengusaha dan masyarakat 

membutuhkan lahan untuk membangun rumah peristirahatan, villa  dan 

mengembangkan bangunan fisiknya sehingga mengubah lahan resapan air 

menjadi lahan terbangun.   

Kegiatan ekonomi wisata juga telah didukung sarana transportasi yang 

memadai sehingga memudahkan mencapai pada titik-titik obyek wisata yang 

diinginkan.  Di lain pihak, dengan kemudahan sarana dan prasarana transportasi 

telah mengakibatkan arus lalu lintas pada ruas jalan Ciawi-Puncak macet total 

pada hari-hari libur nasional maupun hari Sabtu-Minggu.  Kondisi kemacetan ini 

dapat mengakibatkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara di jalur 

tersebut.   

Layanan parkir di sepanjang jalan dan di kiri-kanan  sungai, serta 

kurangnya penyediaan tempat sampah dapat mengakibatkan penyebarluasan 

sampah bekas pembungkus makanan maupun minuman.  Sampah masuk ke daam 

aliran air sungai / anak sungai sehingga kualitas air sungai tercemar berat.  Kurang 

tersedianya tempat sampah  di sepanjang jalan ke Puncak dan sekitar obyek wisata 

ini telah menambah permasalahan sampah sehingga memberikan dampak kualitas 

sumberdaya air Sungai Ciliwung semakin menurun. 

6.2.3 Aturan yang Digunakan (rule-in-use) 

Aturan adalah norma berbagi yang menjelaskan bagaimana partisipan 

harus, tidak boleh atau mungkin dapat melakukan sesuatu pada sebuah situasi aksi 

dan didukung setidaknya oleh kemampuan memberikan sanksi pada pihak-pihak 

yang tidak patuh terhadap aturan tersebut (Crawford dan Ostrom 2005).  

Kerangka kerja analisis yang merupakan kerangka pengembangan institusi (IAD) 

bersifat multi dimensi yang mendeskripsikan tiga level aksi yaitu  operasional, 

pilihan kolektif dan pilihan konstitusional (Ostrom et al. 1994).  Level operasional 

merupakan aktivitas dari hari ke hari (day to day activities) yang memiliki 

pengaruh langsung. Level pilihan kolektif adalah di mana pembuat keputusan 
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membuat/menciptakan aturan untuk mempengaruhi aktivitas pada level 

operasional. Level konstitusional adalah level dimana pembuat keputusan 

menentukan bagaimana seleksi pilihan kolektif partisipan dan saling hubungan di 

antara anggota dalam tubuh pilihan kolektif (sebagai contoh adalah aturan voting, 

agenda pengaturan kekuasaan). Pada intisarinya, keluaran pilihan konstitusional 

mempengaruhi pengambilan keputusan pilihan kolektif, yang selanjutnya 

mempengaruhi aktivitas pada level operasional.   

Analisis terhadap aturan dapat dilakukan pada tiga tingkatan, yaitu  tingkat 

operasional, tingkat pilihan bersama dan tingkat konstitusi (Hess dan Ostrom 

2007).  Tingkatan pertama yaitu pada tingkat operasional, terjadi interaksi antara 

individu dengan individu dan antara individu dengan dunia fisik/materi yang 

relevan dan membuat keputusan harian. Tingkatan kedua yaitu analisis tingkat 

pilihan bersama (kebijakan) dimana individu-individu berinteraksi untuk membuat 

aturan yang akan dijalankan pada tingkat operasional. Tingkatan ketiga yaitu 

analisis tingkat konstitusi yaitu mencakup aturan yang menetapkan pihak-pihak 

mana yang harus, dapat atau tidak dapat berpartisipasi dalam pembuatan pilihan 

bersama. 

Aktor  bergerak di antara ketiga level yang berbeda mulai dari tingkatan 

operasional, tingkatan pilihan bersama (kebijakan), atau tingkatan konstitusional 

dengan mempertimbangkan / melihat keluaran terbaik yang diberikan oleh satu set 

aturan atau mencoba untuk mengubah aturan pilihan kolektif atau konstitusional 

guna mencapai keuntungan / kepentingannya (Schlager and Blomquist 1996 

dalam Koonzt 2003).  Aturan yang digunakan secara umum dikenal dan 

ditegakkan dapat menghasilkan kesempatan dan atau batasan bagi setiap pihak 

yang berinteraksi dengan aturan tersebut.  

Permasalahan utama dalam upaya pengelolaan DAS Ciliwung adalah 

penguasaan aset lahan milik maupun lahan garapan oleh masyarakat luar DAS 

Ciliwung Hulu.  Pengakuan hak yang diberikan pemerintah dalam bentuk 

sertifikat hak milik merupakan jaminan kepastian hubungan antara pemilik dan 

pemerintah.  Namun demikian pihak pemegang hak milik masih belum jelas 
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hubungannya dengan lahan yang dimilikinya.  Pemegang hak milik dengan 

kewajibannya terhadap lahan masih belum seimbang.  Kepemilikan lahan 

(property right) secara privat dalam pemanfaatan lahannya mempunyai pengaruh 

terhadap fungsi lahan secara umum (common property), demikian sebaliknya.   

Kondisi demikian membutuhkan pengaturan hak kepemilikan lahan (property 

right of land) menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang hak terkait 

dengan proses hidrologi di dalam kesatuan wilayah DAS.  

a. Kebijakan Politik ( constitutional choice level) 

Lingkungan hidup adalah merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya (UU PPLH No. 32 tahun 2009).  DAS 

merupakan salah satu bentuk lingkungan hidup yang berbasis pada sistem 

hubungan hidrologis yang mampu memberikan daya dukung terhadap sistem 

kehidupan di atasnya.  Mengingat pentingnya DAS sebagai lingkungan maka 

menuntut adanya upaya perlindungan dan pengelolaan.  Perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.  Kebijakan ini diharapkan 

mampu mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu sebagai upaya pengelolaan 

sumberdaya alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan generasi kini dan 

tanpa mengurangi kesempatan pada generasi masa depan untuk memenuhi 

kebutuhannya (UU  PPLH No. 32 tahun 209).   

Memperhatikan keterbatasan ketersediaan sumberdaya, di lain pihak 
kebutuhan manusia terus bertambah sesuai dengan kompleksitas permasalahan 
pembangunan. Salah satu kebutuhan manusia tersebut adalah penyediaan lahan 
permukiman dan industri.  Pemenuhan kebutuhan untuk lahan permukiman dan 
industri dilakukan melalui konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian 
dapat terjadi pada lahan dengan irigasi teknis maupun setengah teknis.  
Memperhatikan kondisi demikian dan untuk menjamnin pemenuhan kebutuhan 
masyarakat generasi kini dan terjaganya keberadaan dan fungsi sumberdaya alam 
ke depan maka pemerintah menyusun strategi pembangunan berkelanjutan 
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(sustainable development).  Strategi ini disebut dengan Agenda 21 Indonesia, 
disusun oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan 
United Nations Development Programme tahun 1997.  Strategi nasional dalam 
bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam Tanah mencakup (1) perencanaan 
sumberdaya tanah, (2) pengelolaan hutan, (3) pengembangan pertanian dan 
perdesaan, dan (4) pengelolaan sumberdaya air.  Strategi pengelolaan 
sumberdaya air meliputi (1) Dilaksanakan secara lintas sektoral dengan tetap 
memperhatikan fungsi ganda dari air yaitu fungsi ekonomi, ekologi dan sosial; (2) 
Difokuskan pada aspek kualitas air layak untuk dimanfaatkan bagi berbagai 
keperluan, terutama dalam memenuhi air bersih bagi masyarakat; (3) Terpadu dan 
menggunakan pendekatan one management for one watershed  yang meliputi 
Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu sampai dengan bagian hilir; dan        
(4) Kemauan politik yang kuat untuk mengubah arah kebijakan yang berkenaan 
dengan pemanfaatan SDAir. Kebijakan yang harus dilaksanakan dalam 
pengelolaan sumberdaya air tersebut diantaranya (1) Pengelolaan terintegrasi 
antar departemen terkait, (2) Menyusun rencana pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai (DAS) dan sumberdaya air secara terpadu, menghitung neraca air dan 
daya dukung setiap DAS secara berkesinambungan, mengkonservasi dan 
meningkatkan kemampuan daerah resapan air di DAS.  

Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu berdasarkan UU No. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38/ 2007 (Pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan 

daerah kabupaten / kota),  dalam urusan pemerintahan bidang kehutanan sub-

bidang Pengelolaan DAS bahwa pemerintah pusat (cq Kementerian Kehutanan) 

berwenang menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu (lampiran PP 38/2007 

sub bidang-41).  Dalam penyusunan RPDAS terpadu ini, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota berwenang memberikan pertimbangan teknis dalam 

penyusunan RPDAS terpadu masing-masing pada DAS skala provinsi dan skala 

kabupaten/kota. 

Komitmen pemerintah terhadap upaya perlindungan dan optimalisasi 

manfaat lingkungan dilakukan dengan basis daerah aliran sungai (DAS) yaitu luas 

kawasan hutan yang harus dipertahankan adalah minimal 30% (tiga puluh persen) 

dari  luas DAS  dan  atau pulau  dengan   sebaran yang proporsional (UU 41/1999 
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pasal 18  ayat  1-2). Hal ini sesuai dengan UU Penataan Ruang No. 26/ 2007 pasal 

17 yang menggariskan bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan maka dalam 

rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas 

daerah aliran sungai (DAS).   Bilamana dalam rangka mempertahankan 

kecukupan penutupan lahan 30% tidak bisa dicukupi dengan kawasan hutan maka 

dapat dipenuhi dengan pengembangan hutan hak yang berada di luar kawasan 

hutan yaitu hutan rakyat (HR).  

Dalam upaya meningkatkan daya dukung DAS maka dilakukan upaya 

rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan.  Kegiatan ini dilakukan untuk 

memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan 

sehingga daya dukung, produktivitas, dan perananannya dalam mendukung sistem 

penyangga kehidupan tetap terjaga (UU 41/1999 pasal 40).  Rehabilitasi hutan dan 

lahan (RHL) ini meliputi  reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tegakan hutan, 

pengayaan tanaman, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan 

sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.  Kegiatan RHL melalui 

penanaman vegetatif maupun konservatif diharapkan mampu mengembangkan 

potensi dan memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi aktif sebagai pelaku kegiatan RHL. Kegiatan RHL diarahkan untuk 

meningkatkan modal ekonomi masyarakat melalui bentuk tegakan pohon atau 

tanaman bernilai konservatif dan ekonomis lainnya.   

Pengelolaan Sumberdaya Air.  Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 

melalui rehabilitasi vegetatif dan sipil teknis merupakan bagian dari upaya 

pengelolaan sumberdaya air.  Sumberdaya air adalah air, sumber air, dan daya 

air yang terkandung di dalamnya; sedangkan air adalah semua air yang terdapat 

pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air 

tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Daya air adalah potensi yang 

terkandung dalam air dan/atau pada sumberdaya air yang dapat memberikan 

manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta 

lingkungannya. Konservasi air mendukung pada upaya perlindungan terhadap 

sumber air yaitu tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, 

di atas, ataupun di bawah permukaan tanah  (UU No. 7 tahun 2004 pasal 1). 



179 

Pengaturan pengelolaan sumberdaya air permukaan pertama kali diatur 

dalam UU No.  11 Tahun 1974 tentang Pengairan, disempurnakan pengaturannya 

melalui PP No. 23 Tahun 1982 dan No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan 

Air, PP No. 20 tahun 2006, dan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2004 

(Sumberdaya Air) dan telah dijabarkan kedalam PP No. 42 tahun 2008 

(Pengelolaan Sumberdaya Air).  Pengelolaan sumberdaya air mencakup kegiatan 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi sumberdaya air. 

Kegiatan ini disusun dalam satu Rencana Pengelolaan Sumberdaya Air 

berdasarkan Wilayah Pengelolaan Sungai (WPS) disesuaikan dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Rencana Pengelolaan Sumberdaya Air (RPSDA) 

merupakan hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya air.   Pengelolaan sumberdaya 

air meliputi penyelenggaraan  kegiatan  meliputi   (1) konservasi sumberdaya air,  

pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air, (2)  

pendayagunaan sumberdaya air, dan (3) pengendalian daya rusak air (pasal 1). 

Kegiatan pengelolaan sumberdaya air yang secara langsung berkaitan erat 

dengan upaya pengelolaan DAS adalah konservasi sumberdaya air.  Konservasi 

sumberdaya air merupakan upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan 

keadaan, sifat, dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas 

dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan maskhluk hidup, baik 

pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang (pasal 1).  Kegiatan ini 

bertujuan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan daya dukung, daya 

tampung, dan fungsi sumberdaya air (pasal 20).  Kegiatan konservasi ini 

dilakukan melalui (1) perlindungan dan pelestarian sumberdaya air, (2) 

pengawetan air, (3)  pengelolaan kualitas air, (4) pengendalian pencemaran air.    

Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumberdaya air (pasal 21)  

ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungannya 

terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk 

kekeringan dan akibat tindakan manusia.   Kegiatan ini meliputi (1) Pemeliharaan 

kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, (2) Pengendalian 

pemanfaatan sumber air, (3) Pengisian air pada sumber air, (4) Pengaturan 



180 

prasarana dan sarana sanitasi, (5) Perlindungan sumber air dalam hubungannya 

dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, (6) 

pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, (7) pengaturan daerah sempadan 

sumber air, (8) rehahabilitasi hutan dan lahan, dan (9) pelestarian hutan lindung, 

kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.  Kegiatan konservasi yang 

dilakukan melalui upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya air ini 

merupakan kegiatan keterpaduan dalam penatagunaan lahan (pasal 21 ayat 3). 

Upaya konservasi sumberdaya air dilakukan  mulai dari hulu hingga hilir sebagai 

komponen sistem hidrologi mencakup wilayah sungai, danau, waduk, rawa, situ, 

cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, 

kawasan pelestarian alam, kawasan hutan dan kawasan pantai.    

Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Sumberdaya hutan berada di dalam 

DAS. Penyelenggaraan urusan kehutanan didasarkan UU No. 41/1999 tentang 

Kehutanan.  Untuk pengaturan pengelolaannya telah ditetapkan Peraturan 

Pemerintah No. 44 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PP No. 42 tahun 2010 

tentang Sistem Perencanaan Kehutanan, dan PP No. 6 Tahun 2007 dan 

disempurnakan dengan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.  Sistem Perencanaan 

Kehutanan diatur melalui PP No. 42 Tahun 2010, perencanaan kehutanan disusun  

menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan, dan jangka waktu perencanaan.  

Perencanaan pengelolaan hutan berdasarkan  fungsi pokok kawasan, yaitu rencana 

pengelolaan hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung dan dikelola 

kedalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sesuai dengan fungsi 

utamanya yaitu KPH konservasi (KPHK), KPH lindung (KPHL), dan KPH 

produksi (KPHP).  

Kawasan hutan negara di pulau Jawa dilimpahkan pengelolaannya pada 

Perum Perhutani yang didirikan berdasarkan atas PP No. 30 tahun 2003 tentang 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).   Pengelolaan kawasan 

hutan negara berupa produksi dan hutan lindung di pulau Jawa mencakup wilayah 

Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat didasarkan atas PP 

No. 15 tahun 1972 dan kemudian disempurnakan dengan PP No. 2 tahun 1978 
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hingga berlaku sampai sekarang. Prinsip pengelolaan hutan utamanya adalah 

pengelolaan hutan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung 

DAS, dengan meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa 

lingkungan, agroforestri serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya.  

Upaya perlindungan, konservasi SDAlam dan ekosistemnya telah diatur 

melalui UU No. 5/1990, PP 68/1998 (Kawasan Suaka Alam /KSA dan Kawasan 

Pelestarian Alam / KPA), dan  PP 28/1985 (Perlindungan Hutan) dan terakhir 

disempurnakan PP No. 45/2004.  Strategi perlindungan hutan mencakup upaya (1) 

mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan akibat dari perbuatan 

manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama serta penyakit, dan (2) 

mempertahankan dan menjaga hak-hak para pihak (negara dan  masyarakat) 

terhadap sumberdaya alam dan upaya pengelolaannya (pasal 6). Para pihak yang 

melanggar ketentuan ini diancam dengan hukuman penjara 5-10 tahun dan denda 

Rp. 5 milyar s/d 10 milyar (pasal 42-44) serta diwajibkan membayar uang ganti 

rugi untuk biaya rehabilitasi pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang 

diperlukan (pasal 45).  

Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian.  Perkembangan 

pembangunan telah meningkatkan permintaan lahan untuk permukiman dan 

industri yang berasal dari lahan pertanian dan kawasan hutan. Permintaan lahan di 

satu sisi terus bertambah dan di sisi lain lahan pertanian (terutama di Pulau Jawa) 

semakin terbatas.  Hal ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi, fragmentasi dan 

degradasi lahan pertanian pangan sehingga mengancam daya dukung wilayah 

untuk menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Di sisi lain, 

pemerintah berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan pangan baik kuantitas 

maupun kualitasnya yang merupakan upaya pemenuhan hak azasi bagi setiap 

warna negara. Memperhatikan kondisi tersebut maka pemerintah berupaya 

melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan UU No. 

41/2009 (atau disebut UU PLPPB).  Tujuan dari pengaturan undang-undang ini 

adalah untuk  menjamin penyediaan lahan pertanian berkelanjutan sebagai sumber 

pekerjaan dan penghidupan masyarakat.  Sumberdaya agraria berupa lahan 
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pertanian perlu dilindungi agar berkelanjutan keberadaan dan fungsi produksi 

pangannya.  

Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan atas           

(a) kawasan pertanian pangan, (b) lahan pertanian pangan, (c) lahan cadangan 

pertanian pangan.  Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga 

dilakukan dengan melakukan antisipasi penyediaan lahan untuk kegiatan non-

pertanian pangan dengan memperhatikan luas kawasan dan jumlah penduduk.  

Untuk memperluas lahan pertanian pangan  juga dilakukan dengan pengalihan 

fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan pertanian terutama terhadap 

tanah terlantar (pasal 29).  

Pengelolaan Perkebunan.  Perkebunan merupakan salah satu komponen 

di dalam ekosistem DAS Ciliwung Hulu.  Pengelolaan perkebunan diatur dalam 

UU No. 8/2004 tentang Perkebunan.  Pengelolaan perkebunan didasarkan pada 

asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dan 

keadilan (pasal 2). Tujuan  dari  pengelolaan  perkebunan  diantaranya untuk             

(a) meningkatkan pendapatan masyarakat, (b) meningkatkan penerimaan negara, 

(c) menyediakan lapangan kerja, dan (d) mengoptimalkan pengelolaan 

sumberdaya alam berkelanjutan (pasal 3).  Sedangkan fungsi utama dari 

sumberdaya perkebunan adalah sebagai (a) fungsi ekonomi yaitu peningkatan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi  wilayah 

dan nasional, (b) ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap 

karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung, dan (c) fungsi sosial 

budaya yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa (pasal 4).   

Undang-undang ini tidak mengatur tentang koordinasi dengan para pihak 

terkait dengan perkebunan baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial.  Semua 

pihak diharapkan dukungannya kepada keberhasilan usaha perkebunan, tetapi 

tidak mengatur perilaku koordinasi pemegang usaha perkebunan untuk berperan 

aktif  dalam penanganan permasalahan lokal, regional maupun nasional.  Usaha 

perkebunan lebih bernuansa ekonomi perkebunan daripada upaya pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan lokal. 
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Wadah Koordinasi.  Pengelolaan SDAlam antar daerah diatur melalui PP 

No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.  Kerjasama 

antar daerah disusun dengan memperhatikan PP No.38/2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota; sehingga urusan yang dikerjasamakan 

adalah urusan yang masih dalam kewenangannya masing-masing.  Kerjasama 

antar daerah merupakan kesepakatan antar gubernur, bupati/walikota maupun 

secara vertikal antar pemerintahan yang dibuat secara tertulis maupun tidak 

tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.  Kerjasama ini bilamana 

menimbulkan biaya bagi pemerintah dan masyarakat maka harus mendapatkan 

persetujuan DRPRD masing-masing.  Kerjasama antar daerah ini didasarkan pada 

prinsip efisiensi, efektitas, dan sinergi sehingga antar pihak saling menguntungkan 

dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang memerlukan kerjasama.  

Untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan pemilik 

kepentingan dalam bidang sumberdaya air maka dibutuhkan wadah koordinasi.  

Hal ini ditujukan untuk menjamin keterpaduan tindak dalam menjaga 

kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air (pasal 85).   Maka pada tahun 

2008 diterbitkan Peraturan Presiden nomor 12/2008 tentang Dewan Sumberdaya 

Air (DSA).  Dewan Sumberdaya Air (DSA) adalah wadah koordinasi pengelolaan 

SDA yang berada pada tingkat nasional, provinsi, dan kebupaten/kota (pasal 1).   

Dalam rangka operasionalisasi PP tersebut maka disusun Pedoman Pembentukan 

Wadah Koordinasi Pengelolaan SDAir berupa Dewan SDAir di wilayah provinsi, 

kabupaten/kota, dan wilayah sungai sesuai Peraturan Menteri PU No. 

04/PRT/2008.   

Dalam rangka pengelolaan DAS lebih implementatif maka berdasarkan 

UU No. 7 Tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2008  tentang Pengelolaan 

Sumberdaya Air maka dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan SDAir.  Pada 

awalnya dibentuk Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan 

Pemeliharaan Kelestarian DAS melalui Kepres No. 9/1999.  Kemudian Kepres 

tersebut berturut-turut telah diperbarui dengan Kepres No. 123 /2001 dan  Kepres 

83/ 2002  dan nama tim berubah menjadi Tim Koordinasi Pengelolaan SDAir 



184 

(TKPSDA).  Ketua Tim TKPSDA adalah Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Wakil Ketua Menteri Ketua Bappenas, dan Ketua Harian Menteri 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, dan anggotanya adalah Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, 

Menteri Kehutanan dan menteri teknis lainnya.  Sekretaris I  adalah Deputi 

Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Bappenas dan Sekretaris II Dirjen 

SDAir Depkimpraswil.   Tugas utama Tim Koordinasi ini adalah                         

(1) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan SDAir yang meliputi 

konservasi, pendayagunaan SDAir dan pengendalian daya rusak air, dan              

(2) Melakukan konsultasi internal dan eksternal dengan semua pihak baik 

pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dan 

pencegahan konflik antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya 

air. Dalam implementasinya TKPSDA membentuk Sektretariat Tim Koordinasi 

Pengelolaan SDAir terdiri dari dua Tim yaitu (1) Tim Pengarah dengan ketua 

Deputi Bidang Sarana Prasarana Bappenas dan Wakil Ketua Dirjen Sumberdaya 

Air Dep. PU, dan  Dirjen RLPS sebagai salah satu anggota Tim Pengarah, dan   

(2) Tim Pelaksana dengan Ketua Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, 

Departemen PU dan Wakil Ketua Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas. Kedua 

sekretarit tersebut bertugas  mengkoordinasikan dan mensinkronkan peraturan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan SDAir. 

 Tim koordinasi (TKPSDA) memandang bahwa koordinasi pengelolaan 

DAS termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan SDAir. 

DAS dikategorikan sebagai sumber air sebagaimana waduk, rawa, dan badan 

sungai.  Tim koordinasi dipandang sebagai pelaksana pengelolaan DAS terpadu.  

Komisi DAS nasional  secara struktural berada di bawah koordinasi Dewan 

Nasional Sumberdaya Air.  Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua TKPSDA 

melalui Kep-37/M.Ekon/05/2006 telah membentuk Sekretariat TKPSDA. 

Sekretariat Tim terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kerja yang 

keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah.  Wadah 

koordinasi yang mengatur tentang pengelolaan DAS menjadi wadah pengelolaan 

SDAir.  DAS sebagai ekosistem dipandang melalui pendekatan SDAir sebagai 
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salah satu sumber air.  Pengelolaan DAS merupakan bagian dari Sistem 

Pengelolaan SDAir dan sebaliknya.  

Pengelolaan SDAir melalui RPSDA dan dibawah koordinasi organisasi 

Dewan Sumberdaya Air ini masih bersifat sektoral, sehingga pengaturan 

keberadaan komponen lain yang merupakan sistem yang lebih besar harus 

menyesuaikan dengan sistem pengelolaan pada subsistem sumberdaya air.  Air 

merupakan produk dari sistem DAS dan sumberdaya air merupakan komponen 

yang merupakan interaksi antar komponen ekosistem dengan curah hujan sebagai 

input proses hidrologi. Dewan SDAir merupakan bentuk organisasi sektoral 

sebagai wadah koordinasi.   

Keterpaduan dalam tindak pengelolaan SDAir tidak dapat diwujudkan 

secara bersama jika kepentingan dari setiap sektoral belum dapat dijawab melalui 

sistem pengelolaan secara terpadu.  Kebutuhan atau kepentingan masing-masing 

pihak dapat dipenuhi melalui sistem pengelolaan sumberdaya secara bersama. 

Kondisi demikian membutuhkan wadah yang mampu menangani permasalahan 

secara bersama dengan menyusun sistem perencanaan pengelolaan secara bersama 

(terpadu) didasarkan pada karakteristik hidrologi dan sosial serta ekonomi.   

Permasalahan antar sektor muncul karena adanya perbedaan cara pandang ataupun 

perbedaan kepentingan sektor. Hal ini timbul karena belum tepatnya dalam 

perumusan permasalahan secara bersama.  Fenomena ekologi dinilai sebagai 

permasalahan sedangkan permasalahan perilaku sosial tidak menjadi masalah.  

Perumusan permasalahan dalam pengelolaan SDAir masih keliru sehingga perlu 

diluruskan permasalahannya secara benar dan dipahami secara bersama.  

Kebijakan Penataan Ruang.  Alokasi ruang untuk fungsi perlindungan 

ekosistem diatur pertama kali dalam Keppres No. 32 tahun 1990 (Kawasan 

Lindung) dan telah dicakup dalam UU UU No. 26 tahun 2008 tentang Penataan 

Ruang.   Ruang wilayah berdasarkan pola ruangnya dikelompokkan kedalam 

kawasan budidaya dan kawasan lindung.   Kawasan lindung meliputi kawasan 

yang melindungi kawasan di bawahnya,  kawasan perlindungan setempat,  

kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan  kawasan rawan bencana alam (pasal 

3-6).  Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi       
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a) kawasan hutan lindung, b) kawasan bergambut, dan c) kawasan resapan air 

(pasal 4).   Kawasan resapan air ditujukan untuk memberikan ruang yang cukup 

bagi peresapan air hujan guna penyediaan kebutuhan air tanah  dan 

penanggulangan banjir, baik untuk kawasan hilirnya maupun kawasan setempat.  

Kriteria kawasan ini adalah kawasan dengan curah hujan yang tinggi, struktur 

tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air 

hujan secara besar-besaran.   

Kawasan perlindungan setempat (pasal 5) di DAS Ciliwung Hulu 

mencakup sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.  Sempadan sungai 

diarahkan untuk melindungi sungai dari aktivitas manusia yang dapat 

mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar 

sungai  serta mengamankan aliran sungai. Kawasan ini termasuk kiri-kanan sungai 

minimal 100 meter pada sungai besar, dan 50 meter anak sungai di luar wilayah 

permukiman. Kawasan sekitar mata air; ditujukan untuk melindungi mata air dari 

kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan 

sekitarnya.  Kawasannya meliputi sekurang-kurangnya dengan jari-jari melingkar 

200 meter di sekitar mata air. 

Selain pada kawasan hutan lindung, kawasan resapan air dilarang 

digunakan untuk kegiatan yang dapat mengurangi daya resap tanah terhadap air, 

pada kawasan dengan kelerengan di atas 40% dilarang melakukan penebangan 

tanaman, dilarang kegiatan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk peningkatan fungsi lindung, serta dilarang kegiatan 

penggalian yang berakibat terganggunya fungsi lindung kawasan.  Kawasan 

lindung prioritas dengan kriteria ruang terbuka hijau regional, kawasan 

konservasi, dan  atau daerah resapan air yang meliputi kawasan hutan lindung, 

dan kawasan resapan air dan  atau retensi air (pasal 32).  

Kebijakan Penataan Ruang DAS Ciliwung Hulu.  Kawasan DAS 

Ciliwung Hulu termasuk kawasan Bogor-Puncak sejak tahun 1963 telah diberikan 

perhatian pemerintah secara khusus melalui Perpres Nomor 13/1963  (Ketertiban 

pembangunan baru disepanjang jalan antar Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur). 
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Kemudian disusul dengan Keppres nomor 48/1983 (Penanganan Khusus Penataan 

Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada kawasan pariwisata 

Puncak dan Wilayah Jalur jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur di wilayah luar 

DKI Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Depok, Kota Cianjur, dan Kota Cibinong) 

dan Keppres 79/1985 (Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak).  

Akibat pemanfaatan lahan semakin tidak terkendali maka pemerintah 

mengeluarkan PP No. 47/1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Berdasarkan PP 47 tersebut, DAS Ciliwung hulu dimasukkan kategori kawasan 

yang memerlukan penanganan khusus dan kawasan bernilai strategis untuk 

pengembangan ekonomi dan sekaligus sebagai kawasan yang memberikan 

perlindungan khususnya bagi wilayah Ibukota Negara di DKI Jakarta.  

Namun dalam perkembangannya, implementasi pembangunan di wilayah 

tersebut berjalan dengan pesat dan kurang terkendali dalam pemanfaatan 

ruangnya.  Permasalahan pembangunan permukiman di wilayah Puncak (DAS 

Ciliwung Hulu) masih belum mampu dijawab dengan Kepres 114/1999 tersebut. 

Implementasi pemanfaatan ruang di kawasan Bopunjur berdasarkan informasi 

citra landsat 2001 telah terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan sebesar 79,5% 

dari arahan yang ditetapkan kepres tersebut. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan 

kawasan permukiman/perkotaan mencapai 35.000 ha atau 29% dari total kawasan 

Bopunjur.  Bentuk penyimpangan lainnya diantaranya pemanfaatan ruang yang 

tidak sesuai untuk permukiman  di sepanjang bantaran sungai dan pemanfaatan 

ruang untuk permukiman di wilayah retensi air (Dirjen Penataan Ruang 2004).  

Melihat kondisi demikian pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 

114/1999 (Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur).  Hal ini ditujukan 

untuk menjamin berlangsungnya konservasi air dan tanah di wilayah tersebut 

maka perlu ditata ulang ruang di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), dan 

khusus wilayah DAS Ciliwung Hulu di Kabupaten Bogor mencakup Kecamatan 

Cisarua, Megamendung, dan Ciawi. Kebijakan penataan ruang ini mencakup 

arahan tentang penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 

ruang.  Namun dalam perkembangannya, pengendalian pemanfaatan ruang di 

wilayah tersebut juga semakin tidak terkendali yang ditunjukkan oleh banjir yang 
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ditimbulkan di DKI Jakarta akibat tingginya aliran air permukaan (run-off) yang 

berasal dari DAS Ciliwung Hulu.  Implementasi keppres ini belum menjawab 

permasalahan di wilayah DAS Ciliwung Hulu. 

Pada tahun 2008, pemerintah melalui  PP 26 / 2008 (Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional), telah menetapkan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai kawasan strategis 

nasional.   Kawasan strategis nasional dinilai mempunyai pengaruh sangat penting 

secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah 

ditetapkan sebagai warisan dunia.  Pemerintah melalui Perpres 54 Tahun 2008 

(Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur).  Melalui Perpres ini diharapkan 

dapat (a) mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah 

sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan, (b) mewujudkan daya dukung 

lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap 

berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air 

permukaan, serta menanggulangi banjir, dan(c) Mengembangkan perekonomian 

wilayah yang produktif, efektif, dan efisien dan mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan (pasal 2 ayat 1).  

Dalam rangka implementasi penataan ruang melalui kegiatan 

penatagunaan lahan (tanah) diatur dalam PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan 

Tanah. Penatagunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan 

kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem 

untuk kepentingan masyarakat secara adil.  Kegiatan penatagunaan tanah 

diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, berdayaguna dan berhasil guna, 

serasi, selaras, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan 

hukum.   Kebijakan penatagunaan tanah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (pasal 7).  Kesesuaian ini ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan 

kriteria teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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b. Kebijakan Organisasional (collective choice level) 

(1) Kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pada hakekatnya 

pengelolaan DAS adalah pengelolaan terhadap komponen penyusunannya yang 

meliputi pengelolaan air curah hujan, tanah, vegetasi, sungai, kelembagaan dan 

interaksi antar komponennya. DAS harus dipandang sebagai satu kesatuan yang 

utuh-menyeluruh terhadap sumber-sumber air, badan air, sungai, danau, dan 

waduk, yag satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  Pengelolaan DAS 

terpadu diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 42/Menhut-II/2009 (Pola 

Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu) dan Peraturan Menteri 

Kehutanan nomor  39/Menhut-II/2009 (Pedoman Penyusunan RPDAS Terpadu).  

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah 

daerah dalam menetapkan kebijakan dan masyarakat dalam rangka pemanfaatan 

daerah aliran sungai (DAS) disesuaikan dengan perkembangan dan pergeseran 

paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development).   

Tujuan aturan ini adalah membentuk persepsi dan langkah dalam 

penyelenggaraan pengelolaan DAS sesuai dengan karakteristik ekosistemnya, 

sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dapat berlangsung secara sinergi, 

optimal, berkeadilan dan berkelanjutan.  Upaya pokok yang ditempuh yaitu       

(1) Pengelolaan lahan melalui usaha konservatif tanah dalam arti luas,                

(2) Pengelolaan air melalui pengembangan sumberdaya air, (3) Perlindungan 

vegetasi, khususnya pengelolaan hutan yang memuliki fungsi perlindungan 

terhadap tanah dan air, dan (4) Pembinaan kesadaran dan kemampuan manusia 

dalam penggunaan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga ikut berperanserta 

pada upaya pengelolaan DAS. 

Beberapa prinsip utama  yang digunakan dalam pengelolaan DAS, yaitu 

(1) DAS sebagai satu kesatuan sistem dari hulu s/d hilir, satu perencanaan dan 

satu system perecanaan; (2) Pengelolaan DAS terpadu melibatkan multipihak, 

koordinatif, menyeluruh dan berkelanjutan; (3) Pengelolaan DAS bersifat adaptif 

terhadap perubahan kondisi yang dinamis dan sesuai dengan karekteristik DAS; 

(4) Dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat 

antar multipihak secara adil; (5)  Pengelolaan DAS berdasarkan akuntabilitas para 
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pemangku kepentingan.  Sedangkan cakupan pengelolaan DAS meliputi            

(1) penatagunaan lahan (landuse planning) untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

barang dan jasa serta kelestarian lingkungan, (2) Penerapan konservasi 

sumberdaya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air (water 

yield) melalui optimalisasi penggunaan lahan, (3) Pengelolaan lahan dan vegetasi 

di dalam dan di luar kawasan hutan (pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi 

dan konservasi), (4) Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya buatan yang 

terkait dengan konservasi tanah dan air, dan (5) Pemberdayaan masyarakat dan 

pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS.   

Memperhatikan kondisi DAS semakin mengkhawatirkan sehingga 

berpengaruh terhadap kondisi sungai, waduk, danau,  sumber air serta volume dan 

kualitas air yang semakin menurun maka pada tahun 2007 telah dilakukan 

kesepakatan ketiga menteri (Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan 

Menteri Kehutanan) sesuai kesepakatan No. PKS.10/Menhut.V/2007, No. 

06/PKS/M/2007, dan No. 100/TU.210/M/5/2007 tanggal 9 Mei 2007 (Rehabilitasi 

Daerah Aliran Sungai/DAS  Kritis untuk Konservasi Sumberdaya Lahan dan Air).   

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan kegiatan 

rehabilitasi DAS kritis untuk konservasi sumberdaya lahan dan air melalui 

kegiatan rehabilitasi DAS kritis. Hal ini diharapkan untuk mengembalikan fungsi 

DAS sebagai kawasan lindung dan kawasan budaya yang berperan dalam 

pengendalian banjir, tanah longsor, dan kekeringan.  Sasaran lokasi meliputi DAS 

di 28 provinsi dan salah satunya adalah DAS Ciliwung Hulu.  

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut maka Departemen Pertanian telah 

menyusun Pedoman Teknis Konservasi DAS Hulu (2008-2010) sebagai panduan 

dalam melaksanakan pengelolaan lahan kering di wilayah hulu.  Lingkup kegiatan 

konservasi lahan DAS hulu mencakup konservasi lahan dan rehabilitasi lahan. 

Konservasi lahan merupakan usaha pemanfaatan lahan dalam usahatani dengan 

memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah 

konservasi tanah dan air agar lahan dapat digunakan secara lestari.  Sedangkan 

rehabilitasi lahan merupakan kegiatan pemulihan kemampuan sumberdaya lahan 

pertanian yang telah mengalami degradasi.  Tujuan dari kegiatan konservasi DAS 
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Hulu diantaranya adalah (1) Mengembalikan dan meningkatkan produktivitas 

lahan, (2) Mengurangi erosi dan mengkonversi DAS hulu kritis, (3) Meningkatkan 

partisipasi dan kesadaran petani serta generasi muda dalam upaya konservasi 

sumberdaya lahan pertanian dan pelestarian lingkungan, dan (4) Meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, pendapatan serta kesejahteraan petani. 

Beberapa komponen utama kegiatan konservasi DAS hulu di Kementerian 

Pertanian adalah (1) Pengembangan pertanian (farm development), meliputi 

pengadaan saprodi, pengadaan bibit hortikultura / perkebunan, pengadaan dan 

penanaman rumput penguat teras/guludan, pengadaan ternak, pembangunan kebun 

bibit dan pengomposan kelompok, bantuan material pembibitan (polibag, benih, 

bibit induk, peralatan dll.), dan pembangunan saung meeting; (2) Peningkatan 

SDM (capacity building) dan pemantapan kelembagaan, meliputi pelatihan petani 

maju (key farmers) dan local leader, pelatihan tenaga penggerak masyarakat tani 

(community organizer) dan pelatihan tingkat pusat, dan rapat koordinasi; dan (3) 

Pengembangan masyarakat meliputi pendampingan petani, pertemuan 

rutin/pemantapan kelembagaan kelompok tani, advokasi LSM, kampanye publik, 

magang petani, dan temu lapang tani.  

(2) Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian. Pengelolaan 

sumberdaya lahan pertanian berkait erat dengan fungsi irigasi. Alih fungsi lahan 

pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian terus berlangsung seiring dengan 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan wilayah.  Alih fungsi 

lahan pertanian menjadi lahan terbangun mengakibatkan menurunnya kapasitas 

infiltrasi dan perkolasi serta meningkatnya aliran permukaan (surface run-off). 

Kondisi demikian perlu dilakukan pengendalian melalui jalur pengaturan layanan 

irigasi. Alih fungsi lahan dari lahan beririgasi teknis menjadi non-pertanian telah 

diatur oleh Peraturan Pemerintah  No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.  Bab XII 

pasal 82 telah diwajibkan bagi semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk 

mengendalikan perubahan lahan pertanian beririgasi di daerahnya masing-masing 

menjadi lahan non-pertanian.  Hal ini untuk mendukung terhadap upaya ketahanan 

pangan nasional.   
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Berdasarkan Pedoman Teknis Konservasi DAS Hulu (Direktorat 

Pengelolaan Lahan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian 

tahun 2009, kegiatan teknis konservasi DAS Hulu diarahkan pada lahan kering 

dataran tinggi dengan kemiringan antar 20-30%, lapisan top soil sudah mulai 

terkikis, jeluk perakaran atau kedalaman solum tanah masih cukup dalam untuk 

diusahakan tanaman keras, lahan tersebut masih diusahakan tetap 

produktivitasnya cenderung menurun, serta lahan berpotensi menjadi lahan kritis.  

Kegiatan utama dari konservais DAS hulu ini adalah (a) pengembangan pertanian 

yang dikelola oleh kelompok tani meliputi pengadaan pupuk organik dan 

anorganik, pengadaan rumput penguat teras/gulud, pengadaan ternak, pengadaan 

alat pengolah pupuk organik (APPO), pembangunan kebun bibit desa 

pembangunan saung meeting, dan pembangunan rumah kompos swadaya, (b) 

peningkatan SDManusia (capacity building) meliputi pelatihan petugas, pelatihan 

petani, dan sekolah lapang (SL), (c) pengembangan masyarakat (community 

development) meliputi pembentukan kelompok tani,  pendampingan petani, 

pembuatan leaflet dan baliho atau papan kampanye.   Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk meningkatkan daya dukung lahan dengan menerapkan teknologi 

tepat guna dan spesifik lokasi, secara vegetatif guna menyelamatkan DAS Hulu. 

(3) Wadah Koordinasi Pengelolaan DAS. DAS merupakan wilayah 

dengan keterikatan hidrologis yang tidak dapat dipisahkan dengan batas-batas 

administrasi pemerintahan maupun batas-batas sektoral sehingga memerlukan 

kerjasama antar-pihak. Untuk memadukan berbagai kepentingan dari para pihak 

di dalam DAS maka dibutuhkan kerjasama pengelolaan secara terpadu.  

Penyusunan rencana pengelolaan agar  terpadu maka Menteri Kehutanan telah 

mengeluarkan peraturan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS 

Terpadu dengan peraturan  P.39/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009.  Pedoman 

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu ini diharapkan mampu menjadi 

acuan bagi Balai Pengelolaan DAS, instansi lain dan masyarakat dalam 

merencanakan pengelolaan DAS.  Pedoman ini mencakup pengaturan (a) data dan 

informasi DAS, (b) analisis permasalahan, (c) penetapan tujuan dan sasaran, (d) 

strategi pencapaian tujuan, (e) perumusan program dan kegiatan, (f) rencana 
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implementasi, (g) pemantauan dan evaluasi, serta (h) analisis peran para 

pemangku kepentingan (stakeholders).    

Stakeholders utama yang diperlukan keterpaduannya adalah Departemen 

Kehutanan (penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, dan rehabiltasi 

hutan dan lahan), Departemen Pekerjaan Umum (pengelolaan SDAir dan Tata 

Ruang), Departemen Dalam Negeri (pemberdayaan masyarakat di daerah), 

Departemen Pertanian (pemanfaatan lahan dan irigasi), Departemen Energi dan 

Sumberdaya Mineral (pengaturan tata air tanah, reklamasi kawasan tambang), 

Departemen Perikanan dan Kelautan (pengelolaan SDPerairan), Departemen 

Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas serta instansi pemerintah 

daerah yang terkait dengan pengelolaan SDAir, kegiatan pertanian, penataan 

ruang,  dan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam rangka mempercepat terwujudnya keterpaduan sektor dalam 

pengelolaan DAS maka dibentuk Forum DAS. Forum DAS adalah wadah 

koordinasi pengelolaan DAS yang bersifat non-pemerintah, tidak hirarki, 

independent, beranggotakan dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang 

bertugas melakukan pengkajian DAS dan memberikan masukan solusi dan 

rekomendasi serta menjembatani penyelenggaraan keterpaduan pengelolaan DAS. 

Forum DAS dibangun pada tingkat provinsi, lintas provinsi, kabupaten/kota dan 

tingkat DAS.  Forum DAS tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur; tingkat 

kabupaten/kota oleh bupati/walikota, dan antar provinsi / kabupaten / kota 

ditetapkan oleh beberapa gubernur/bupati/walikota. Forum tingkat DAS 

disesuaikan dengan cakupan wilayah DAS tersebut (Ditjen RLPS 2009a).    

Penyusunan RPDAS dengan melibatkan para pihak terkait dan peran 

aktif Forum DAS.  Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang berhasil disusun 

secara partisipatif dan adaptif disahkan oleh gubernur dan bupati/walikota.   

Rencana terpadu ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama. Rencana 

pengelolaan DAS Terpadu untuk DAS lintas provinsi disahkan oleh gubernur 

provinsi terkait dengan surat keputusan bersama gubernur; rencana pengelolaan 

DAS terpadu tingkat kabupaten/kota dalam satu provinsi disahkan oleh gubernur; 

dan rencana pengelolaan DAS terpadu dalam satu kabupaten/kota disahkan oleh 
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bupati/walikota (Dephut 2009a, 2009b).  Pengesahan oleh kepala daerah ini 

sebagai langkah membangun komitmen bersama dalam upaya penanganan  

pengelolaan DAS secara terpadu melalui pengelolaan terhadap komponen-

komponen penyusun serta interaksi antar komponen penyusun tersebut di dalam 

ekosistem DAS.  Di dalam PDAS Terpadu terdapat keterkaitan hidrologi dan 

pemanfaatan sumberdaya di  dalam DAS dengan memperhatikan hubungan hulu-

hilir serta sharing biaya (cost) antar wilayah administrasi pemerintahan dan antar 

pihak yang berkepentingan. 

(4) Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air. Sumberdaya 

air merupakan komponen penting di dalam DAS. Dalam rangka mewadahi 

koordinasi pengelolaan SDAir pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah 

sungai maka telah dibentuk Dewan SDAir pada masing-masing tingkatan tersebut 

sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan SDAir.  Pembentukan 

wadah ini sebagai acuan bagi pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah 

sungai dalam pembentukan Dewan SDAir pada masing-masing tingkatan tersebut. 

Dalam pengelolaan DAS masih terdapat double wadah koordinasi yang 

tidak sinergi konsepsinya, yang seharusnya saling melengkapi dan saling mengisi.  

Karena adanya nuansa egosektoral maka masing-masing sektor ingin 

memaksakan kehendaknya melalui penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya 

komoditi sektoral, misalnya SDAir.  Kondisi demikian disebabkan oleh persepsi 

yang berbeda dalam memandang sumberdaya, di satu pihak memandang SDAir 

sebagai komoditi yang terkandung di dalam wilayah sumberdaya sungai atau 

disebut sebagai satu unit SDAir dan dapat dipindahkan airnya antar wilayah 

sungai dengan bantuan teknologi untuk melayani permintaan air. DAS dipandang 

sebagai salah satu wadah air. Untuk memperoleh SDAir maka diperlukan 

pembuatan bangunan air sebagai wadah misalnya waduk, checkdam dan 

sebagainya. Di pihak lain, SDAir dipersepsikan sebagai komoditas yang 

dihasilkan oleh sumberdaya stock DAS atau disebut sebagai satu sistem 

sumberdaya DAS.  SDAir yang baik dapat diperoleh melalui pengelolaan DAS 

sebagai wadah SDAir yang baik dengan upaya konservasi tanah dan air 
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(Blomquist 1992).  Perbedaan persepsi terhadap SDAir mengakibatkan perbedaan 

strategi dan kebijakan dalam melakukan pengelolaan SDAir.  Air sebagai unit 

sumberdaya maka oleh kementerian teknis yang mengurusi SDAir dilihat sebagai 

unit sumberdaya yang dapat diambil dari sistem sumberdaya. Kementerian teknis 

yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan memandang DAS 

sebagai satu unit eksistem maka DAS harus dilakukan pengelolaan terhadap setiap 

komponen-komponen penyusun ekosistem DAS diantaranya sumberdaya lahan, 

hutan, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, dan komponen penyusun 

ekosistem di dalam DAS.  Dengan mengelola DAS secara baik maka akan 

dihasilkan SDAir yang baik.  Kedua persepsi terhadap SDAir yang berbeda 

tersebut mengakibatkan perilaku egosektoral atau bahkan menghasilkan 

koordinasi yang negatif (Zingerli et al. 2004). 

Wilayah pembangunan tersusun atas beberapa wilayah DAS, daerah 

pengaliran sungai (DPS) atau wilayah sungai (WS). Di dalam wilayah 

pembangunan terdapat instansi pemerintah pelaku sektoral dengan kepentingan 

sektoralnya masing-masing. Setiap instansi memiliki tugas pokok dan  fungsi 

masing-masing dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya sektoral 

yang dikelolanya.  Pengelolaan sumberdaya alam masih dibagi berdasarkan pada 

komoditi yang menjadi interest-nya masing-masing, sehingga seolah-olah muncul 

pembagian kapling wilayah pengelolaan. Belum ada keterpaduan antar sektor 

dalam pengelolaanya karena masih bersifat egosektoral atau mementingkan 

kepentingan sektoralnya masing-masing.  Masing-masing instansi terkesan berhak 

menyusun dan memiliki rencana pengelolaan sumberdaya sektoralnya masing-

masing. Kondisi demikian mengakibatkan masing-masing sektor mempunyai 

prioritas yang berbeda dalam melakukan pengelolaan sumberdaya wilayah. 

Permasalahannya yang timbul diantaranya tidak dikelolanya eksternalitas akibat 

kegiatan sektoral, dan masyarakat sebagai pelaku di dalam wilayah pembangunan 

yang tidak memiliki sektoralnya sebagai sektor sumberdaya manusia (SDM). 

Kemungkinan dalam implementasi pembangunan misalnya Kementerian 

Kehutanan melakukan rehabilitasi dan konservasi di hulu DAS yang satu, 

sedangkan sektor lain misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian PU 



196 

melakukan pemanfaatan SDAir di DAS bagian tengah dan hilir pada DAS yang 

berbeda.  

(5) Penataan Ruang DAS Ciliwung Hulu.  Kebijakan penataan ruang di 

wilayah DAS Ciliwung Hulu (kawasan Bogor-Puncak), pemerintah Provinsi 

Jawa Barat melalui SK Gubernur Jawa Barat No.556.1/SK.295-Huk/1985 

tentang Prosedur dan Tata Cara Pengendalian (Kriteria Teknis Bangunan) pada 

Kawasan Pariwisata Jalur Jalan Bogor-Puncak-Cianjur.  Pada tahun 1988 

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1988 

menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.  

Menteri Dalam Negeri telah memberikan arahan tentang tentang Tatalaksana 

Penertiban dan pengendalian pembangunan di Kawasan Puncak melalui 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1989. Kemudian pada tahun 

1991 Gubernur Jawa Barat memberikan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan  

SK No. 413.21/SK/222-HUK/1991 (Kriteria Lokasi dan Standar Teknis 

Penataan Ruang di Kawasan Puncak).  Kriteria dan standar teknis ini 

memberikan arahan penggunaan ruang untuk berbagai keperluan disesuaikan 

dengan jenis tanah, karakteristik tanah, kemiringan lahan, fungsi kawasan 

(lindung atau budidaya), dan peruntukan ruangnya.  Pada tahun 1994, Gubernur 

Jawa Barat memberikan instruksi melalui SK Gubernur Jawa Barat No. 

640/3246-Bappeda/1994 agar tidak menerbitkan ijin lokasi kegiatan 

pembangunan di wilayah Kecamatan Sukaresmi, Pacet dan Cugenang 

Kabupaten Cianjur dan Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung 

Kabupaten Bogor.   

Pada beberapa desa di wilayah Puncak dengan kasus-kasus pelanggaran 

pemanfaatan ruang dan upaya penanganannya, Gubernur Jawa Barat melalui SK 

No. 640/182/Bapp/1995 (Penanganan Pembangunan Kawasan Puncak), untuk 

desa-desa di beberapa kecamatan sesuai tercantum pada SK Gubernur 

No.640/3246-Bappeda/1994 tidak diijinkan kecuali 4 desa di Kecamatan Cisarua 

dan 2 desa di kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Cianjur.  
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Pemerintah Jawa Barat telah melakukan evaluasi pada tahun 1995-1996. 

Evaluasi dilakukan terhadap daya dukung lingkungan kawasan Puncak. Beberapa 

faktor yang dievaluasi diantaranya meliputi faktor kemiringan lahan, gerakan 

tanah, penggunaan lahan dan sumber air dikaitkan dengan perbandingan luas 

lahan yang tersedia dengan lahan yang telah diberikan ijin lokasinya.  

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka Gubernur Jawa Barat melalui surat No. 

640/182/Bapp tanggal 13 Januari 1995 yang ditujukan kepada Bupati Bogor dan 

Cianjur menyatakan bahwa tidak dimungkinkannya penerbitan ijin lokasi baru di 

desa-desa kecamatan Sukaresmi, Pacet dan Cugenang di Kabupaten Bogor, 

kecuali 4 desa di Kecamatan Cisarua dan 3 desa di Kecamatan Megamendung 

serta sebagian desa di Kecamatan Cugenang dan Sukaresmi. 

 

c. Kebijakan Operasional (operational choice level) 

(1) Norma Adat.  Warga masyarakat terbiasa membangun permukiman 

secara berkelompok di wilayahnya masing-masing, dan lahan budidaya berupa 

pertanian lahan kering berupa pekarangan dan peternakan berada di sekitar 

permukiman.  Lahan budidaya tegalan dan  kehutanan berada di luar permukiman.  

Hal ini untuk memudahkan komunikasi antar warga dan membangun tata nilai dan 

komunitas lokal  sesuai dengan kesamaan nasib dan sejarah nenek moyangnya.   

Lahan dengan kemiringan datar s/d landai dikerjakan dengan pengolahan 

intensif dan umumnya dibuat pematang untuk memudahkan pengelolaan petak 

lahan.  Jenis yang biasa ditanami adalah tanaman  pangan, buah-buahan, dan 

sayuran.  Lahan di kiri-kanan perbukitan dan di kanan-kiri sungai / anak sungai / 

alur sungai dengan kemiringan sangat curam (>100%) umumnya ditumbuhi dan 

ditanami bambu dan berhutan campuran.  Hasil bambu dan kayu ini digunakan 

untuk pembuatan pagar, bahan bangunan rumah, pembuatan jembatan, pembuatan 

kandang ternak dan bahkan dapat djual ke pasar.  Penanaman berhutan kayu dan 

bambu ini ditujukan untuk menjaga tebing / bukit dari longsor.  Pembabatan 

bambu dan hutan campuran di perdesaan dengan kemiringan yang terjal diyakini 

masyarakat telah menimbulkan longsor dan dapat menelan korban jiwa.  
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Penanaman hutan dan bambu di kiri-kanan sungai berupa lahan perbukitan juga 

ditujukan untuk memelihara ketersediaan sumber air dan kelestarian sungai.  

Sungai sangat diperlukan masyarakat untuk memasok air bagi persawahan, 

kegiatan perikanan, peternakan, dan digunakan untuk pasokan air bersih sehari-

hari.  Masyarakat telah merasakan dampak penggundulan perbukitan ini dapat 

mengakibatkan mengeringnya sumber air di sekitar sungai.  Hal ini dirasakan 

masyarakat pada saat musim kemarau yang kekeringan air sumurnya, dan sumber 

air kering dan tidak mengeluarkan air bersih dalam jumlah yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Seiring dengan meningkatnya komersialisasi lahan akibat masuknya 

warga luar DAS Ciliwung Hulu terutama dar DKI Jakarta, telah mengakibatkan 

kalahnya nilai-nilai konservasi lahan tersebut.  Nilai-nilai ekonomi lebih 

mendominasi terhadap kearifan masyarakat lokal.  Lahan-lahan yang diperkirakan 

kurang bernilai ekonomi tersebut juga telah diminati oleh masyarakat luar untuk 

dimiliki.  Karena nilainya relatif lebih murah daripada lahan datar maka 

masyarakat luar telah membeli dan mencukur perbukitan dengan menggunakan 

traktor mekanis maupun manual menjadi lahan dataran untuk diubah menjadi 

lahan permukiman (villa).  Jika tidak dicukur menjadi lahan datar maka lahan 

perbukitan curam tersebut dibabat vegetasinya dan diganti menjadi lahan 

berumput untuk menghasilkan pemandangan buatan.  Akibat akvititas masyarakat 

luar ini telah mengganggu fungsi dan keberadaan sumber-sumber air dan merubah 

bentuk sungai menjadi tidak alami, serta menjadikan sungai sebagai tempat 

buangan sampah dan limbah.  

Terhadap perubahan bentang alam tersebut tidak ada tentangan dan 

larangan dari masyarakat maupun pemerinah lokal karena mereka menilai bahwa 

pihak pemilik lahan lebih berhak menentukan perlakuan terhadap lahan milik 

tersebut. Pihak pemerintah juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap upaya 

pemotongan dan perataan perbukitan yang dapat mengganggu ekosistem di 

wilayahnya.  Pihak pemilik lahan berperilaku sesuai kemauannya.  Tidak ada 

aturan lokal yang mengikat dalam penggunaan lahan bagi pemiliknya.  Warga 

boleh melakukan pengelolaan apapun di atas lahannya dan boleh menjual lahan 
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kepada siapapun termasuk warga di luar desa.  Kebiasaan yang ada, apabila lahan 

dijual kepada warga di luar desa maka penggarapan lahannya diserahkan oleh 

masyarakat setempat.  

(2) Aturan Pemerintah.    

Penataan Ruang. DAS Ciliwung Hulu atau wilayah Puncak memiliki 

peran yang strategis terhadap wilayah DKI Jakarta, Bogor  dan sekitarnya.   

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 / 2008, pemerintah  telah ditetapkan 

Rencana Tata Ruang Nasional dan kawasan Puncak (DAS Ciliwung Hulu) yang 

berada dalam kesatuan wilayah Jabodetabekpunjur-Kepulauan Seribu ditetapkan 

sebagai kawasan strategis.  Bersamaan dengan hal tersebut, Kabupaten Bogor 

telah menetapkan kawasan Puncak (DAS Ciliwung Hulu) melalui penetapan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor melalui   Perda 

Kabupaten Bogor No. 17/2000 dan terakhir direvisi dengan  Perda Kab. Bogor 

No. 19 / 2008.   Khusus terhadap rencana tata ruang di wilayah DAS Ciliwung 

Hulu tersebut sampai dengan saat ini masih belum tuntas atas rencana tata ruang 

yang disusun dan belum mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten 

Bogor dan Direktorat Jenderal Tata Ruang  Departemen PU.  Alokasi penataan 

ruang  di DAS Ciliwung Hulu oleh Ditjen Tata Ruang telah dituangkan kedalam 

bantuan teknis Penataan Ruang Wilayah Puncak.  Permasalahan utama terletak 

pada belum sepakatnya deliniasi batas kawasan lindung.  Produk bantuan teknis 

tata ruang dari Ditjen Tata Ruang dinilai masih belum mempertimbangkan 

masukan dan perkembangan aktivitas sosial dalam pemanfaatan ruang di kawasan 

Puncak.    

Pelayanan pemanfaatan ruang oleh pihak pemerintah kepada masyarakat 

luas di DAS Ciliwung Hulu tetap dilaksanakan berpedoman pada aturan zonasi 

dan untuk sementara menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bogor dan arahan zonasi pemanfaatan ruang berdasarkan  SK Gubernur Jawa 

Barat No. 413.21/SK/222-HUK/1991 (Kriteria dan Standar Teknis Penataan 

Ruang di Kawasan Puncak) dan Peraturan Bupati No. 83/2009 (Pedoman 

Operasional Pemanfaatan Ruang). Perbup ini mengatur kedalam  zona-zona 

peruntukan sehingga mudah bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan jika 
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terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang.  Zona dibagi kedalam tiga bagian utama 

yaitu zona konservasi, zona budidaya, dan zona penyangga. Zona penyangga ini 

diharapkan mampu melindungi kawasan hilir terhadap kerentanan bencana banjir.   

Sistem zonasi memuat kewajiban dan larangan oleh pemanfaat ruang pada setiap 

peruntukan.  Pada zonasi lindung dan rawan longsor diatur dengan koefisien dasar 

bangunan (KDB) yang rendah sehingga dapat diwujudkan ruang terbuka hijau 

memadai, kewajiban mengembangkan vegetasi dengan perakaran kuat dan tajuk 

rimbun sebagai kontrol faktor-faktor penyebab bencana longsor dan 

meningkatkan infiltrasi air hujan kedalam tanah, dan mengembangkan sistem 

drainase untuk mengurangi tingkat kejenuhan air dalam tanah. 

Berdasarkan Perpres  No. 54/2008 tersebut maka Ditjen Penataan Ruang 

Kementerian Pekerjaan umum telah melakukan bantuan teknis penyusunan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kawasan Puncak 

yang meliputi kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua.  Berdasarkan 

RDTR ini wilayah perencanaan pembangunan DAS Ciliwung Hulu dibagi 

menjadi 6 zonasi, yaitu Zona I seluas 2.043 ha (10,28%), Zona II seluas 2.691 ha 

(13,53%), Zona III seluas 1.146 ha (5,58%), Zona IV seluas 1.338 ha (6,73%), 

Zona V seluas 3.181 ha (15,99%), dan Zona VI kawasan lindung 9.488 ha 

(47,71%).  

Kawasan sempadan sungai Ciliwung ditujukan untuk melindungi badan 

sungai dari kerusakan dan perubahan yang berdampak negatif terhadap fungsi 

sungai.  Hal ini telah diatur dengan PP No. 42 / 2008 (Pengelolaan Sumberdaya 

Air) dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 8/2005 (Sempadan Sumber Air)  pasal 4 

menguatkan pengaturan dan penataan daerah sempadan sumber air. Pengamanan 

daerah sempadan air serta pasarana sumberdaya air ditujukan untuk mencegah air 

limbah, limbah padat, dan limbah cair, mencegah pendirian bangunan dan 

pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air atau tidak sesuai dengan 

peruntukannya (pasal 57 PP 42/2008).  Garis sempadan bertanggul di dalam 

kawasan perdesaan minimal 5 meter (dari tanggul garis terluar) dan 10 meter 

untuk kedalaman sungai lebih dari 3 meter.   
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Berdasarkan hasil analisis kesesuaian kawasan untuk permukiman dengan 

RTRW 2005-2025 menunjukkan terdapat perbedaan lokasi kawasan permukiman 

eksisting dengan alokasi kawasan permukiman.  Peruntukan permukiman 

berdasarkan RTRW 2005-2025 tidak hanya berlokasi di zona sesuai dan agak 

sesuai untuk permukiman, tetapi juga di zona budidaya non-permukiman.  

Peruntukan non-permukiman sebesar 37,48% berada pada zona sesuai dan agak 

sesuai untuk permukiman. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara 

RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025 dengan hasil analisis kesesuaian kawasan 

untuk permukiman (Dewi 2010).   

Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kawasan  hutan 

lindung (HL) di pulau Jawa diserahkan pengelolaannya kepada Perum Perhutani 

berdasarkan  berdasarkan PP 30 /2003 dan kemudian dikuatkan kembali dengan 

PP No. 72 /2010.  Hutan lindung diarahkan fungsinya untuk melindungi bagi 

kawasan setempat dan kawasan yang berada di bawahnya.  Kegiatan utama di 

kawasan ini adalah perlindungan hutan meliputi upaya mencegah kerusakan dari 

gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan meliputi pencurian 

pohon, okupasi lahan/bibrikan, penggembalaan liar, kebakaran hutan, dan bencana 

alam.  Tidak ada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non-kayu yang 

berasal dari tegakan hutan di atasnya. Upaya pengamanan hutan meliputi 

pengamanan secara pre-emtif, persuasif, preventif dan represif dengan 

meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa hutan melalui sistem PHBM 

(pengelolaan hutan bersama masyarakat).  Upaya represif dilakukan bekerjasama 

dengan pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Dengan diberlakukannya 

Perpres No. 54 /2008 maka di wilayah hutan produksi dan hutan lindung dilarang 

dilakukan penebangan tegakan hutan untuk mendukung fungsi DAS Ciliwung 

Hulu sebagai sebagai kawasan lindung.  Kegiatan yang dilakukan adalah 

pengamanan hutan dan produksi hasil hutan non-kayu berupa penyadapan getah 

pinus sebagai bahan gondorukem. 

Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Bogor melalui   Perda Kabupaten Bogor No. 17 /2000 dan terakhir 

direvisi dengan  Perda Kab. Bogor No. 19 /2008.   Kawasan DAS Ciliwung Hulu 



202 

sebagian besar termasuk kedalam kawasan lindung. Kawasan lindung tersebut 

berupa kawasan hutan, kawasan perlindungan setempat berupa kawasan kiri-

kanan sungai dan kawasan dengan kemiringan curam s/d sangat curam yang 

sebagian besar berada di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua.  

Khusus terhadap rencana tata ruang di wilayah DAS Ciliwung Hulu 

tersebut sampai dengan saat ini masih belum tuntas atas rencana tata ruang yang 

disusun dan belum mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bogor 

dan Direktorat Jenderal Tata Ruang  Kementerian PU.  Alokasi penataan ruang  di 

DAS Ciliwung Hulu oleh Ditjen Tata Ruang telah dituangkan kedalam bentuk 

bantuan teknis Penataan Ruang Wilayah Puncak.  Permasalahan utama terletak 

pada deliniasi ruang berupa kawasan lindung. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 

Kabupaten Bogor dan Ditjen Tata Ruang masih belum bersepakat atas deliniasi 

batasnya.  Produk bantuan teknis tata ruang dari Ditjen Tata Ruang masih dinilai 

belum mempertimbangkan masukan dan perkembangan aktivitas sosial terkini 

dalam pemanfaatan ruang di kawasan Puncak.   

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah DAS Ciliwung Hulu 

didasarkan pada Peraturan Bupati No. 83/2009 Pedoman Operasional 

Pemanfaatan Ruang. Perda ini mengatur kedalam  zona-zona peruntukan ruang 

sesuai dengan karakteristik wilayah dan memudahkan bagi masyarakat untuk 

melakukan pengawasan jika terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang.  Zona dibagi 

kedalam tiga bagian utama yaitu zona konservasi, zona budidaya, dan zona 

penyangga. Zona penyangga ini diharapkan mampu melindungi kawasan hilir 

terhadap kerentanan bencana banjir.   Sistem zonasi memuat kewajiban dan 

larangan oleh pemanfaat ruang pada setiap peruntukan.  Pada zonasi lindung dan 

rawan longsor diatur dengan koefisien dasar bangunan (KDB) dan kofisien lantai 

bangunan (KLB) yang rendah sehingga dapat diwujudkan ruang terbuka hijau 

memadai, kewajiban mengembangkan vegetasi dengan perakaran kuat dan tajuk 

rimbun sebagai kontrol faktor-faktor penyebab bencana longsor dan 

meningkatkan infiltrasi air hujan kedalam tanah, dan mengembangkan sistem 

drainase untuk mengurangi tingkat kejenuhan air dalam tanah. 
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Kawasan Sempadan Sumber Air. Peraturan Daerah Jawa Barat No. 8 / 

2005 tentang Sempadan Sumber Air pasal 4 menguatkan pengaturan dan penataan 

daerah sempadan sumber air sebagaimana diatur dalam PP No. 42 /2008 tentang 

Pengelolaan Sumberdaya Air. Daerah sempadan air dan prasarana sumberdaya air 

perlu dilindungi keberadaannya. Upaya ini ditujukan untuk mencegah air limbah, 

limbah padat, dan limbah cair, mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan 

lahan yang dapat mengganggu aliran air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.  

Garis sempadan bertanggul di dalam kawasan perdesaan minimal 5 meter (dari 

tanggul garis terluar) dan 10 meter untuk kedalaman sungai lebih dari 3 meter, 

dengan sasaran agar : 

(1) Bebas dari bangunan permanen, semi permanen dan permukiman. 

(2) Bebas dari pembuangan sampah, limbah padat dan limbah cair yang 

berbahaya terhadap lingkungan. 

(3) Optimalisasi penggunaan daerah sempadan air untuk jalur hijau. 

Wadah Koordinasi Pengelolaan Air.  Prinsip pengelolaan sumberdaya 

air untuk irigasi pada era otonomi daerah adalah meningkatkan seluas-luasnya 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.   Dalam rangka 

penyelenggaraan sistem irigasi sesuai PP 20/2006 tentang Irigasi, Departemen PU 

telah mengeluarkan Pedoman Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif melalui 

Peraturan Menteri PU No. 30 /PRT/M/2007. Pengembangan dan pengelolaan 

sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang 

pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan 

dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani / Perkumpulan Petani 

Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A (GP3A) / Induk P3A (IP3A).  Pemerintah, 

pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 

irigasi primer dan sekunder.  P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier (pasal 3-5). Pada dasarnya, 

pengelolaan irigasi partisipatif adalah suatu pendekatan strategis dalam 

pengelolaan infrastruktur irigasi melalui keikutsertaan petani dalam semua aspek 

penyelenggaraan irigasi, termasuk perencanaan, desain, pelaksanaan s/d 
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pemantauan dan evaluasi serta penyempurnaan sistem irigasi.  Dengan sistem 

irigasi partisipastif ini diharapkan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A 

meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan 

kemampuan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan 

efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi (pasal 7).  Penanganan 

pengelolaan SDAir Sungai Ciliwung telah dibentuk Tim Koordinasi dan 

Kelompok Kerja Pengelolaan Sungai Ciliwung berdasarkan Kepmen Kimpraswil 

No. 20/kpts/M/2002 tanggal 31 Januari 2002.  

Dalam upaya pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air maka telah 

disusun pedoman dengan SK Menteri Dalam Negeri No. 50 /2001 tanggal 14 

Desember 2001. Pedoman ini untuk mendorong terbentuknya Perkumpulan Petani 

Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).  

Pedoman ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan irigasi secara mandiri, 

efektif dan efisien melalui kemandirian dalam pemanfaatan air irigasi. Dan 

kemudian Menteri Pekerjaan Umum berupaya untuk pengembangan dan 

pengelolaan irigasi melalui SK No. 33/PRT/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan 

P3A/GP3A/IP3A.  IP3A merupakan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang 

berada di dalam satu daerah irigasi.    

Pengelolaan irigasi yang sebelum era otonomi penyelenggaraannya 

didominasi oleh pemerintah didasarkan pada UU No. 11 /1974 tentang Pengairan 

maka telah diperbaharui dengan PP No. 20 /2006 tentang Pengairan, telah 

membuka partisipasi kepada masyarakat sebagai pelaku irigasi. Direktorat 

Pengelolaan Air Departemen Pertanian telah mengeluarkan Pedoman Teknis 

Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (2008) maka pengembangan 

(pembangunan/irigasi) irigasi tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab 

pemerintah tetapi juga tanggung jawab petani.  Tujuan pengelolaan irigasi 

partisipatif ini adalah (1) meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa 

tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi antara pemerintah; pemerintah daerah 

P3A/GP3A sejak dari pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan 
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(2) terpenuhinya pelayanan irigasi yang memenuhi harapan petani melalui upaya 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.  

Dalam upaya pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS maka telah 

dikeluarkan pedoman Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 

(Dirjen RLPS) No. P.09/V-SET/2009. Pedoman ini sebagai arahan kerja bagi 

instansi pengelola DAS dalam melaksanakan kegiatan pengembangan 

kelembagaan pengelolaan DAS mencakup identifikasi para pihak, analisis peran, 

dan pembentukan forum DAS.  Dengan terbentuknya kelembagaan forum DAS 

diharapkan dapat dibangun koordinasi, penyamaan persepsi, dan menumbuhkan 

partisipasi para pihak dalam pengelolaan DAS. 

  Rehabilitasi DAS.  Kondisi sumberdaya hutan di wilayah DAS 

Ciliwung Hulu telah mengalami kerusakan akibat adanya perambahan hutan 

maupun adanya transisi pengelolaan hutan dari hutan lindung dan hutan produksi 

terbatas menjadi hutan konservasi (TN Gunung Gede–Pangrango).  Kawasan 

Cagar Alam dan Taman Wisata Telaga Warna merupakan kawasan konservasi 

yang aman dari penjarahan dan kerusakan tegakan hutannya.   

Berdasarkan masterplan rehabilitasi hutan dan lahan Provinsi Jawa Barat 

maka telah disusun Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) Ciliwung Terpadu pada 

tahun 2003.  RPDAS Ciliwung Terpadu memuat rekomendasi dan strategi 

pengelolaan DAS Ciliwung terpadu.  Rekomendasi pengelolaan DAS dilakukan 

melalui pendekatan teknologi, pendekatan institusi, pendekatan kebijakan dan 

program operasional.  Berdasarkan RPDAS Ciliwung Terpadu tersebut,  

penanganan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu terkait dengan permasalahan banjir 

di wilayah hilir melalui pendekatan teknologi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu : 

1) Kelebihan air hujan ditahan oleh pohon/vegetasi (intersepsi, stem flow dan 
evapotranspirasi); 

2) Kelebihan air hujan ditahan oleh tanah (melalui proses infiltrasi, perkolasi, 
dan ditampung di aquifer); 

3. Kelebihan air hujan di tahan oleh badan air (mengendalikan jumlah aliran 
permukaan/run off,  bendungan, cekdam, sumur resapan, dll.).  
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Kegiatan rehabilitasi DAS Ciliwung Hulu dan penerapan teknologi 

konservasi tanah dan air di bagian hulu menjadi salah satu alternatif kunci untuk 

penanggulangan banjir di wilayah hilir,  DKI  Jakarta.  Pembuatan bangunan 

pencegah banjir di wilayah hilir (normalisasi kanal barat dan kanal timur di 

Jakarta) yang tidak diimbangi dengan tindakan konservasi tanah dan air di bagian 

hulu akan sia-sia jika tanpa disertai dengan upaya pengendalian aliran permukaan 

(run-off) yang berasal dari wilayah hulu.   

Penanganan pengelolaan DAS Ciliwung melalui pendekatan institusi 
adalah pendekatan hukum dalam pengelolaan kawasan lindung, perngembangan 
instrumen ekonomi untuk meningkatkan kualitas lingkungan DAS Ciliwung, 
penerapan AMDAL, pengelolaan DAS Terpadu untuk mewujudkan strategi one 
watershed river one plan  one management dengan dukungan cost-benefit sharing 
antara pemerintahan di wilayah hulu dan hilir, skema payment environment 
service (PES) pihak pengambil manfaat memberikan sebagian keuntungannya 
untuk memelihara DAS, pembenahan struktur organisasi pengelolaan DAS 
Ciliwung dan peningkatan kelembagaan (peraturan, pendanaan, SDM, sistem 
insentif).  Kebijakan pengelolaan DAS Terpadu harus bersifat lintas sektoral dan 
lintas batas wilayah administrasi pemerintahan, melalui upaya : 
1. Mengintegrasikan berbagai kepentingan ke dalam suatu program kegiatan 

pengelolaan DAS yang optimal. 
2. Distribusikan kegiatan ke dalam pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan 

oleh masing-masing pihak, sehingga jelas siapa berbuat apa. 
3. Berkoordinasi dalam suatu sistem kelembagaan sehingga penyelenggaraannya 

dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 
 
Pengelolaan Lahan Milik.  Lahan milik yang sebagian besar 70-80% 

dikuasai oleh masyarakat luar DAS dikelola masyarakat lokal secara eksploitatif 
dengan tanaman monokultur semusim tanpa tindakan konservasi.  Sebagian besar 
lahan lainnya dibiarkan terbuka dan merana sehingga ditumbuhi alang-alang atau 
tanpa vegetasi penutup tanah atau disebut ”lahan gontai”.  Di lain pihak, terdapat 
perilaku pemilik lahan yang membuka lahan dan mencukur lahan berbukit dan 
berpenutupan hutan rakyat menjadi calon lahan permukiman dengan pemadatan 
tanah dan diubah penutupan lahannya dengan menghilangkan tegakan hutan 
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rakyat menjadi taman rumput.  Kondisi ini memperbesar laju aliran permukaan 
pada musim hujan, mengurangi kemampuan infiltrasi dan perkolasi air hujan, 
menimbulkan erosi sehingga mengancam keberadaan sumber-sumber air dan 
menimbulkan sedimentasi di sepanjang alur sungai.  Kondisi demikian membuat 
alur-alur sungai mengering pada musim kemarau.  Hal ini memperlihatkan bahwa 
dalam upaya pengelolaan DAS, kebijakan pemerintah belum mengatur tentang 
kepemilikan lahan (property right of land). Kepemilikan lahan privat berada 
diantara kepemilikan lahan privat lainnya merupakan sekumpulan lahan bersama 
(common property). Penggunaan lahan beberapa kepemilikan privat dapat 
mempengaruhi fungsi bentang lahan secara bersama.  Antara hak dan kewajiban 
kepemilikan lahan yang sangat terkait dengan fungsi DAS Ciliwung Hulu sebagai 
daerah tangkapan air (catchment area) belum diatur.  Pemegang hak kepemilikan 
tidak dikenakan sanksi atau penghargaan (disinsentif atau insentif) bilamana 
menterlantarkan lahan yang dikuasai atau mengelola dengan baik secara 
konservatif. Semakin banyak lahan diterlantarkan atau tidak dikelola secara 
konservatif maka fungsi hidrologi DAS Ciliwung Hulu semakin terganggu.   

 

6.3 Arena Aksi  Lokal 

6.3.1  Alih Fungsi Lahan.  

Tingkat penutupan lahan DAS Ciliwung Hulu pada tahun 1992- 2009 

(Tabel 11) telah mengalami perubahan secara dinamis sesuai dengan 

perkembangan sosial dan ekonomi wilayah lokal maupun wilayah sekitarnya 

khususnya DKI Jakarta. Penutupan lahan berupa hutan 6.184,73 ha (41,62%) telah 

berkurang menjadi 4.318,17 (29,06%), dan perkebunan 2.218,60 ha (14,93%) 

berkurang menjadi 1.910,15 ha(12,85%).  Di sisi lain, telah terjadi peningkatan 

permukiman dari 588,46 ha (3,96%) menjadi 3.356,73 ha (22,59%) atau 

meningkat 2.768,27 ha (18,63%) atau rata-rata per-tahun 163 ha (1,63%).  Luas 

permukiman tahun 2009 seluas 3.356,73 ha tersebut merupakan 50,45% dari luas 

lahan milik seluas 6.653 ha di DAS Ciliwung Hulu. Bilamana perubahan 

penutupan lahan berupa penurunan luas hutan berkurang dan peningkatan luasan 

lahan permukiman tersebut tidak dikendalikan maka fungsi DAS Ciliwung Hulu 

sebagai daerah tangkapan air semakin terganggu.   
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Kepemilikan lahan masyarakat petani lokal rata-rata per KK 0,12 ha lahan 

milik dan lahan garapan 0,27 ha diperoleh pendapatan keluarga dari kegiatan 

bertani rata-rata sebesar Rp.  711.000,-/bulan. Pendapatan rumah tangga petani ini 

masih dibawah UMR Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Rp. 628.191,-/bulan atau 

Kabupaten Bogor sebesar Rp. 991.714,-/bulan dan masih jauh dari kebutuhan 

hidup layak (KHL) sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan atau Rp.14.400.000,-/tahun. 

Nilai hasil perhitungan KHL dengan menggunakan patokan kebutuhan beras per-

tahun untuk kebutuhan fisik minimum 320 kg, pendidikan 160 kg, kesehatan, 

sosial 160 kg, dan sosial 160 kg (Sinukaban 2007).  Kondisi masyarakat petani 

DAS Ciliwung dalam kondisi tidak sejahtera.  Untuk mencukupi kebutuhannya 

maka keluarga petani  melakukan usaha non pertanian diantaranya warung rumah, 

berternak domba, menjaga ataupun usaha ojeg.  Bilamana keluarga petani terbelit 

dengan permasalahan hutang, kebutuhan mendesak, maupun kebutuhan sosial 

lainnya maka penjualan lahan milik adalah alternatif yang bisa dilakukan. 

Pendapatan keluarga petani yang sangat kecil ini mendorong petani 

untuk mengerjakan lahannya secara eksploitatif guna menghasilkan memperoleh 

produksi yang tinggi.  Pemilihan komoditi disesuaikan dengan jenis komoditas 

yang diminta oleh pasar, yang cenderung tidak konservatif dalam penggarapan 

lahan dengan pengolahan tanah memotong kontur, penggunaan pupuk kimia yang 

over dosis, dan kurang menggunakan pupuk organik.  Lahan-lahan dengan 

kemiringan di atas 40% yang semula diperuntukkan konservasi telah banyak 

berubah menjadi lahan garapan dan diolah memotong kontur sehingga tingkat 

erosi cenderung semakin tinggi atau lahan-lahan tersebut dijual kepada 

masyarakat luar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.    

Perilaku masyarakat terhadap lahan telah berubah. Berkembangnya 

kegiatan wisata telah mempengaruhi perilaku masyarakat untuk melakukan jual 

beli lahan kurang produktif dan dengan kelerengan yang curam di kiri-kanan 

sungai.  Oleh pemilik baru yang berasal dari luar DAS Ciliwung Hulu, lahan di 

kiri-kanan sungai/anak sungai tersebut dirubah penutupan lahannya yang semula 

tanaman bambu pelindung perbukitan dan jurang menjadi tanaman rumput dan 

rusaknya fungsi perlindungan setempat.   Lahan-lahan bervegetasi bambu dan 
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pepohonan hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan telah ditebang. Pembabatan 

lahan bervegetasi yang baik untuk hidrologi telah diubah menjadi lahan 

permukiman dan pertamanan.  Kondisi demikian telah mengakibatkan semakin 

sempitnya kepemilikan lahan oleh masyarakat lokal, semakin luasnya kepemilikan 

lahan oleh masyarakat luar DAS Ciliwung Hulu dan akhirnya  semakin 

berkurangnya lahan konservasi untuk perlindungan mata air, sumber air dan 

daerah tangkapan air di wilayah hulu.  

6.3.2 Alih Kepemilikan Lahan   

Alih kepemilikan lahan di DAS Ciliwung Hulu tidak terlepaskan dari 

peran makelar tanah atau istilah lokal disebut ”biyong”.  Biyong umum berasal 

dari masyarakat desa setempat maupun sebagian dari luar desa tetapi masih di 

dalam DAS Ciliwung Hulu.   Biyong berperan aktif mencari informasi lahan-

lahan yang akan dijual oleh masyarakat setempat dan mencari informasi calon 

pembeli berasal dari luar DAS Ciliwung Hulu.  Masyarakat luar ini umumnya 

berasal dari Jakarta dengan aktivitas di wilayah ini mula-mula dengan tujuan 

wisata.  Kondisi 1970 dan 1980-an, dari harga yang dibeli mendapatkan imbalan 

sebesar 0-2,5%.  Dalam perkembangannya, tahun 1990-an bagian uang komisi 

(share) untuk biyong meningkat yaitu 2,5% dari pembeli dan meminta sekedarnya 

dari pihak pembeli.  Keadaan semakin berkembang, ada sebagian biyong jika ada 

pihak penjual menawarkan harga tertentu misalnya Rp. 100.000,- per-m2 

kemudian ditawarkan kepada pembeli dengan harga jual menjadi Rp. 200.000,- 

atau 200% atau lebih besar dari harga semula (Marsusanti 2007).  Dengan 

kenaikan harga yang ditawarkan biyong tersebut, biyong meminta bagian sukarela 

0-2,5% dari pihak penjual.  Pengurusan administrasi sampai dengan tuntas 

perjanjian jual-beli mulai dari  RT/RW sampai di kecamatan mencapai 2,5-5% 

dari nilai penjualan lahan tersebut.  Peran RT/RW, desa  sampai dengan 

kecamatan adalah pembuatan surat keterangan bahwa lahan yang diperjualbelikan 

sedang tidak dalam sengketa dengan pihak lain.  Surat keterangan ini umumnya 

sebagai jaminan kepada pihak pembeli bahwa lahan yang diperjualbelikan aman 

untuk dibeli.  Peran biyong sangat penting dalam alih kepemilikan lahan yaitu 
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membantu mencarikan pihak pembeli bagi masyarakat lokal, mencarikan lahan 

yang akan dibeli oleh pihak pembeli, dan memberikan jaminan keamanan atas 

lahan yang dijual-belikan kepada pihak pembeli.  Peranan biyong lebih progresif 

lagi jika jual beli lahan pada lahan garapan.  Setiap kesempatan bertemu dengan 

warga luar yang berkunjung atau melewati wilayah garapan maka tidak segan 

menawarkan lahan garapan dengan harga mencapai Rp. 25.000,- Rp.40.000,- per-

m2 (2009-2010). Harga lahan garapan tahun 1980-an Rp. 2.500,- -Rp.5.000,- per-

m2

Tingkat kepemilikan lahan milik maupun lahan garapan oleh masyarakat 

luar lebih luas (70-80%) daripada kepemilikan masyarakat lokal (20-30%).  

Masyarakat luar mengambil keputusan dalam mengelola lahan yang dimiliki di 

DAS Ciliwung Hulu.  Masyarakat luar lebih kuat dalam mengendalikan perilaku 

masyarakat petani lokal yang menggarap lahan miliknya atau mereka membiarkan 

lahan miliknya menjadi lahan tidur atau lahan ”gontai”.  Pengusaha komoditas 

pertanian, masyarakat pemilik lahan, pengusaha vila dan hotel lebih megendalikan 

terhadap fungsi sumberdaya lahan DAS Ciliwung Hulu.  Aturan lokal dengan 

kearifan yang ada dan aturan penggunaan lahan dari pihak pemerintah sudah tidak 

mampu lagi mengarahkan perilaku petani secara baik.  Permintaan komoditas 

pertanian dan permintaan lahan untuk permukiman villa atau usaha wisata telah 

mengurangi modal lahan bertani dan mengubah perilaku petani menjadi tidak 

konservatif. Kondisi demikian mengakibatkan sumberdaya lahan dan sumber-

sumber air semakin terdegradasi. 

. Lahan garapan tersebut berupa lahan eks-HGU perkebunan maupun lahan 

garapan perkebunan yang masih aktif PT Gunung Mas. 

6.3.3 Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Pemerintah  

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemerintah bidang 

permukiman dan bangunan masih rendah.  Hal ini ditunjukkan oleh tingginya 

jumlah bangunan permukiman tidak berijin.  Berdasarkan data Dinas Tata Ruang 

dan Pertanahan Kabupaten Bogor sampai tahun 2009, jumlah bangunan tidak 

berijin di tiga kecamatan di DAS Ciliwung Hulu mencapai 2.719 unit berada di 

Kecamatan Ciawi 624 unit, Kecamatan Megamendung 1.566 unit, dan Kecamatan 
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Megamendung 529 unit.  Disamping itu terdapat aktivitas pembangunan 

permukiman di atas lahan garapan pada eks-HGU perkebunan dan di atas lahan 

garapan HGU perkebunan yang masih aktif sebanyak 112 unit yang tersebar di 7 

desa yaitu Kecamatan Cisarua (Tugu Utara, Citeko, Kopo), dan Kecamatan 

Megamendung (Sukakarya, Sukagalih, Sukaresmi, dan Kuta).  Disamping di 

dalam kawasan budidaya tersebut juga ditemukan permukiman di dalam kawasan 

hutan lindung (HL) sebanyak 12 unit dan umumnya pelakunya adalah dari 

kalangan mantan pejabat tinggi dan pengusaha.  

Pihak Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Permukiman dan Tata 

Bangunan, serta Satpol Pamong Praja terus berupaya mengendalikan pembuatan 

permukiman tidak berijin tersebut namun mengalami permasalahan diantaranya 

keterbatasan personil, prasarana dan dana operasional lapangan serta perlawanan 

yang sangat kuat dari pihak masyarakat luar.  Masyarakat luar ini umumnya 

mantan pejabat tinggi, pengusaha menengah-besar atau mitra / kolega pejabat 

pemerintah lokal.  Untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran penggunaan 

rencana ruang dan aktivitas illegal tersebut maka pihak pemerintah Kabupaten 

Bogor menempuh 3 (tiga)  strategi yaitu (1) Pelarangan pendirian bangunan fisik 

dengan tidak memberikan ijin mendirikan bangunan (IMB) pada kawasan 

lindung, kawasan penyangga, kawasan sempadan sungai,  kawasan sekitar mata 

air,  dan kawasan lahan basah, (2) Pembatasan perkembangan fisik banguna 

melalui pembatasan dan seleksi perijinan.  Pembatasan ini diarahkan pada lahan 

yang sudah sangat padat, dan daya dukung lahan sudah tidak sesuai lagi, dan (3) 

Pengendalian perkembangan fisik bangunan melalui seleksi perijinan, seleksi jenis 

kegiatan, dan pemberian kode bangunan. 

Kepemilikan lahan eks-HGU PT Buana Estate seluas 119 ha telah digarap 

oleh masyarakat dan hingga kini telah berpindah penggarapan dan sebagian besar 

dimiliki oleh masyarakat luar, terutama DKI Jakarta.  Lahan eks-HGU tersebut 

dikuasai oleh masyarakat luar DAS, tetapi masyarakat hanya diberikan hak untuk 

menggarap atau dipekerjakan dal kegiatan pengelolaan lahannya.  Demikian 

halnya sebagian lahan HGU yang masih aktif PT Gunung Mas sebagian telah 
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digarap oleh masyarakat.  Lahan garapan di dalam wilayah HGU yang masih aktif 

ini juga telah berpindah penguasaannya kepada masyarakat luar, termasuk 

masyarakat DKI Jakarta.  Penguasaan penggarapan sulit ditertibkan dan saat ini 

masih diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah (cq BPN).  Pendirian 

bangunan permukiman permanen illegal telah dilakukan di banyak  lokasi dan 

terus berlangsung. Upaya penertiban bangunan telah dilakukan oleh Satpol 

Pamong Praja Kabupaten Bogor namun setelah kegiatan penertiban selesai, segera 

muncul kembali bangunan permukiman baru.  Aturan keterwakilan tidak 

berfungsi karena pihak masyarakat luar DAS lebih dominan penguasaan lahannya 

sehingga pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan DAS sering tidak ada 

(absent). 

Di sisi lain, wilayah DAS Ciliwung Hulu yang diprioritaskan sebagai 

daerah tangkapan air (DTA), kewajiban pihak pemohon dalam perizinan IPPT 

(Izin Perencanaan Penggunaan Tanah) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

kurang dimonitor implementasinya sehingga implementasi penggunaan ruang 

lahan bisa sangat berbeda dengan rencana tata ruang lahan yang disampaikan pada 

saat permohonan.  Dari hasil pengamatan lapangan, banyak pemilik vila 

membangun pagar pembatas berupa beton tinggi 2 meter atau lebih dan dijaga 

oleh petugas Satuan Pengamanan (satpam).  Pemilik bangunan tidak berada di 

tempat sehingga petugas pemerintah baik pemda kabupaten maupun kecamatan 

yang melakukan kontrol sulit memasuki wilayah tersebut dengan alasan tidak ada 

izin dari pemilik bangunan.   Koordinasi petugas pemerintah dengan pemilik 

lahan terputus karena saling kurang percaya antara mereka atau sikap masyarakat 

luar DAS pemilik lahan yang menghindari dari petugas pemerintah lokal.  

Rekomendasi penggunaan lahan sesuai perizinan untuk fungsi konservasi tanah 

dan air tidak dapat dimonitor implementasinya dengan baik.  

Penanganan BPN pada lahan eks-HGU PT Buana Estate dan perambahan 

lahan garapan di atas HGU PT Gunung Mas masih berlangsung lamban dan 

belum menunjukkan hasil yang baik.  Sementara itu, lahan-lahan garapan tersebut 

telah berpindah alih garapan dari masyarakat lokal kepada masyarakat luar 
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terutama dari DKI Jakarta.  Kondisi demikian dapat mengganggu fungsi 

konservasi lahan garapan dan bahkan semakin terdegradasi karena dikelola secara 

eksploitatsi tanpa mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Bahkan pada 

lahan garapan tersebut telah dibangun permukiman permanen terutama vila-vila 

pemegang garapan. Permukiman permanen berada pada lahan garapan (eks-HGU 

perkebunan).  Para pemilik umumnya dari luar DAS Ciliwung Hulu berasal dari 

kalangan pengusaha, mantan birokrasi, tokoh politik maupun mantan tokoh 

masyarakat lainnya.  Mereka mempunyai bargaining position yang kuat dan 

memiliki daya imunitas yang sangat tinggi sehingga aparat pemerintah tidak 

mampu menertibkan pembangunan permukiman illegal.  Kondisi demikian 

berlarut-larut sehingga banyak permukiman / villa terbangun dan tidak terkendali.  

Terhadap bangunan illegal tersebut telah dilakukan upaya operasi penertiban 

namun dengan tingkat keberhasilan yang rendah. 

Instansi pengendali lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bogor masih belum bekerja secara maksimum dalam mengendalikan kualitas 

lingkungan di daerah karena belum ada dukungan sepenuhnya dari SKPD lain 

maupun dari Bupati Bogor dalam mengendalikan kualitas sumberdaya lingkungan 

secara lintas sektoral.  Keberadaan instansi BLH terkesan masih sekedar sebagai 

syarat kecukupan (sufficient condition) dalam pembentukan struktur organisasi 

perangkat pemerintahan daerah sehingga tupoksinya masih sangat terbatas dan 

belum berfungsi secara optimal dalam mengendalikan dampak negatif kegiatan 

sektoral. Kegiatan monitoring lingkungan berupa monitoring  kualitas air, kualitas 

udara, pencemaran tanah, maupun penanganan bahan beracun berbahaya (B3) 

belum dilakukan mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan.  Hal ini disebabkan oleh pengakuan dan 

dukungan terhadap keberadaan dan fungsi instansi BLHD masih rendah.  BLH 

belum dapat  memonitor dan mengendalikan dampak kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan secara sektoral karena pengendalian kualitas lingkungan belum 

menjadi prioritas daerah tetapi masih memprioritaskan dimensi ekonomi yaitu 

pendapatan asli daerah (PAD) untuk APBD.  Kegiatan pembangunan masih 

bersifat eksploitatif dan belum mengarah kepada pembangunan berkelanjutan.  
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Memperhatikan beberapa kondisi tersebut maka terlihat bahwa derajat 

kekuatan institusi (kelembagaan) DAS Ciliwung Hulu sangat lemah (weak 

institution).  Institusi DAS Ciliwung Hulu kurang melembaga (less 

insitutionalized) (Hidayat 2007).  Lembaga (institusi) tidak efektif mengatur 

perilaku komunitas di dalam DAS Ciliwung Hulu untuk mewujudkan tujuan 

pengelolaan DAS.  Komunitas sektoral masing-masing berupaya 

memaksimumkan kepentingan sektoralnya masing-masing dan kurang 

memperdulikan tujuan bersama.  Dampak negatif dari kegiatan sektoral ini tidak 

ada satu pihakpun yang berupaya menangani sehingga eksternalitas negatif 

tersebut semakin terakumulasi  dan sumberdaya lokal semakin tergedradasi.  

Sumberdaya lahan mengalami degradasi dengan semakin tingginya tingkat erosi 

dan sedimentasi, sumberdaya air semakin tercemar, dan kualitas udara semakin 

memburuk dan transportasi menjadi macet terutama pada hari-hari libur, dan pada 

akhirnya kesejahteraan mayarakat semakin memburuk.  

Dengan keterbatasan sumberdaya keluarga petani lokal dan tingginya 

perpindahan kepemilikan lahan kepada masyarakat luar maka mendorong 

sumberdaya lahan semakin terdegradasi. Penutupan lahan bervegetasi pohon, 

bambu, dan tanaman keras lainnya telah berubah menjadi permukiman, 

pertamanan, vila, dan hotel  sehingga mengakibatkan wilayah perlindungan 

terhadap sumber-sumber air menjadi rusak.  Pasokan air keluarga yang berasal 

dari sumber-sumber air semakin terganggu (baik kuantitas maupun kualitasnya). 

Petani harus menggali sumur keluarganya lebih dalam.   Pasokan air pada musim 

kemarau semakin langka dan pada musim kemarau terjadi banjir.  Sumur-sumur 

masyarakat tidak keluar airnya pada musim kemarau.  Pasokan air untuk villa-

villa dari sumber-sumber air semakin berkurang dan bahkan mengering. Sumber-

sumber mata air di sekitar sungai atau alur sungai sebagai harapan sumber 

pasokan air juga banyak yang mengering. 

6.3.4 Aktor Dominan di DAS Ciliwung Hulu 

Aktor yang bermain di DAS Ciliwung Hulu ditentukan oleh tingkat peran 

masing-masing aktor dan pengaruhnya terhadap perilaku dan kinerja aktor 
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lainnya.  Konteks hubungan pengaruh mempengaruhi antar aktor dalam 

pengelolaan DAS Ciliwung Hulu diantaranya dalam konteks jual beli lahan milik, 

alih penguasaan  lahan garapan, perubahan penutupan lahan, perubahan 

pemanfaatan lahan, perubahan persepsi terhadap pengelolaan DAS, maupun 

kinerja rehabilitasi hutan dan lahan.  Konteks hubungan antar aktor tersebut dapat 

bersifat searah (mempengaruhi atau dipengaruhi) maupun saling mempengaruhi 

(pengaruh bolak-balik).   

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap aktor yang saling berinteraksi dan 

tingkat kebutuhan terhadap sistem pengelolaan DAS Ciliwung Hulu diperoleh 18 

aktor utama disajikan pada Lampiran 7. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan 

(kepentingan) pelaku DAS maka terdapat beberapa kesesuaian kebutuhan antar 

pelaku dalam sistem pengelolaan DAS yaitu optimalnya penggunaan lahan sesuai 

fungsinya sehingga meningkatkan hasil pertanian masyarakat, terjaganya kualitas 

lahan, dan terpenuhinya kebutuhan air baik secara kuantitas maupun kualitas dan 

terjamin kontinyuitas sepanjang waktu.  Sedangkan kebutuhan pelaku bersifat 

individualistis memberikan ekternalitas negatif, dan kurang mendukung terhadap 

sistem pengelolaan DAS yaitu meningkatnya fee biyong (bagian pendapatan dari 

alih kepemilikan/ penggarapan lahan), dan keuntungan  yang tinggi dari 

perdagangan komoditas pertanian sesuai permintaan pasar (pihak pedagang lokal).    

Satu kebutuhan aktor yang perlu dikoordinasikan pemerintah untuk 

mencapai tujuan pengelolaan DAS adalah terjaminnya kepastian hak kepemilikan 

lahan oleh masyarakat pemilik dari  luar DAS dan kewajiban dari pemegang hak. 

Bilamana seimbang antara hak dan kewajiban maka dapat membantu pencapaian 

tujuan pengelolaan DAS.  Jika kepemilikan lahan oleh masyarakat luar tidak aman 

serta mendatangkan transaction cost bagi pemilik maupun menambah biaya sosial 

lainnya maka tujuan pencapaian pengelolaan DAS semakin terhambat. Kondisi 

yang perlu diwujudkan adalah keamanan kepemilikan lahan (secure property 

right), tidak menambah biaya transaksi dan biaya sosial bagi pemilik lahan, dan 

lahan dikelola sesuai dengan tujuan pengelolaan DAS berkelanjutan.  Kepastian 

hak ini mengandung kewajiban pemegang hak dalam kaitannya dengan koordinasi 
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dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya.  Tipe rejim kepemilikan 

privat (private property) memiliki hak untuk menggunakan yang dapat diterima 

secara sosial dan hak kontrol terhadap akses (socially acceptable uses and control 

of access), dan kewajiban pemegang hak adalah menghindarkan penggunaan yang 

tidak dapat diterima secara sosial (avoidance of socially unacceptable uses) 

(Hanna et al. 1995).  

Hasil analisis peran aktor berdasarkan hubungan kontekstual antar aktor 

dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu dengan menggunakan Interpretative 

Structural Modeling (ISM VAXO) diperoleh 5 (lima) aktor yang berperan 

dominan yaitu (1) Biyong, (2) Masyarakat luar pemilik lahan di DAS Ciliwung 

Hulu, (3) Pengusaha lokal untuk produk pertanian/kehutanan, (4) BP4K dan 

BP3K, dan (5)  Bappeda.  Tingkat kekuatan pengaruh dan tingkat ketergantungan 

para aktor disajikan pada Gambar 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyong (makelar lahan) berperanan  dalam mengkoordinasikan antar 

masyarakat pemilik lahan dengan pihak masyarakat luar yang ingin memiliki 

lahan di wilayah tersebut.  Biyong mempunyai kebutuhan terhadap sistem DAS 

Gambar 28   Tingkat pengaruh dan ketergantungan aktor dalam pengelolaan 
DAS Ciliwung Hulu 

 Dependence 

D
r
i
v
e
r
 
P
o
w
e
r 



217 

berupa keuntungan tinggi (fee dari proses alih penguasaan lahan). Biyong 

mempunyai informasi yang banyak tentang para pihak yang akan menjual lahan, 

masyarakat potensial penjual lahan maupun tingkat harga yang diinginkannya.  

Pihak biyong juga berperanan aktif dalam menawarkan lahan kepada setiap 

masyarakat luar yang berkunjung (berwisata) ke wilayah tersebut. Dari pihak 

masyarakat luar ini juga memperoleh informasi keinginan memiliki dan dengan 

harga yang diharapkan. Pihak biyong yang akan aktif mengatur kesepakatan harga 

dan penyelesaian alih kepemilikan tersebut. 

Masyarakat luar pemilik lahan yang telah menguasai lahan 70-80% di 

DAS Ciliwung Hulu berperan dalam pengambilan keputusan terhadap lahan yang 

dimiliki maupun lahan yang dikuasainya. Kelompok masyarakat ini 

berkepentingan terhadap penguasaan lahannya aman ( berupa lahan milik dan atau 

garapan) dari klaim pihak lain (secure property right).  Aparat pemerintah lokal, 

penyuluh pemerintah atau penyuluh swadaya (SPKP/P4S) maupun kelompok tani 

berkepentingan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat luar ini.  Lahan 

milik kelompok ini merupakan sasaran lokasi untuk perbaikan kondisi lingkungan 

lokal.  Masyarakat pemilik luar tersebut berdomisili di luar DAS Ciliwung Hulu 

sehingga diperoleh kesulitan untuk mengaksesnya sehingga program pemerintah 

dan poktan mengalami kegagalan karena sulit memperoleh akses terhadap lahan 

tersebut. 

Pengusaha lokal produk pertanian dan kehutanan  menentukan 

perilaku petani dalam menentukan jenis komoditas yang akan diusahakan.  

Kelompok pengusaha lokal ini mempunyai kepentingan untuk pemenuhan 

kebutuhan komoditi pertanian yang laku dijual di pasar dan memperoleh 

keuntungan yang tinggi.  Beberapa komoditas pertanian yang mempunyai sifat 

terhadap pola pengelolaan lahan yang eksploitatif atau konservatif.  Komoditi 

kentang misalnya dibutuhkan pengelolaan lahan eksploitatif dengan memotong 

kontur, bayam dengan terasering, dan tanaman lainnya yang memerlukan bebas 

naungan atau bisa dengan pola tanaman campuran. 
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BP4K dan UPT BP3K berperan dalam melakukan transfer pengetahuan 

dan teknologi kepada masyarakat lokal dan poktan.  BP4K dan UPT BP3K 

berkepentingan terhadap tersedianya informasi dan teknologi pertanian, kehutanan 

dan perikanan di masyarakat, produksi pertanian dan pendapatan masyarakat 

meningkat, diperolehnya masukan program bagi instansi pemerintah yang lebih 

implementatif dan terpadu berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat lokal.  

Bappeda diharapkan perannya untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah di 

Kabupaten Bogor dan khususnya di DAS Ciliwung Hulu.  Kegiatan penyuluhan 

diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya sesuai prioritas kebutuhan di lapangan 

misalnya bidang tata ruang, keluarga berencana dll.  Dengan semakin 

berfungsinya BP4K maka program-program pemerintah dapat disosialisasikan ke 

lapangan sehingga memperoleh dukungan keberhasilannya, di lain peran BP4K 

ini dapat menampung kebutuhan program yang dibutuhkan oleh masyarakat di 

lapangan. 

Bappeda Kabupaten Bogor.  Bappeda berkepentingan terhadap 

koordinasi perencanaan program pembangunan daerah.  Bappeda mengharapkan 

efektivitas program pembangunan dan mampu menjawab permasalahan di 

lapangan dan dapat ditangani secara terpadu lintas sektoral dan lintas pelaku 

sesuai kebutuhan masyarakat.  Prioritas koordinasi di DAS Ciliwung Hulu adalah 

bagaimana Bappeda mengkoordinasikan instansi teknis pusat dan daerah, 

SPKP/P4S dan pihak poktan/gapoktan dengan pihak pemilik lahan yang berada di 

luar DAS. Koordinasi dengan beberapa pihak ini diutamakan agar poktan, SPKP 

dan dinas teknis  dapat mengakses dan merehabilitasi lahan yang dibiarkan (lahan 

gontai) oleh pemilik lahan yang berdomisili di luar DAS tersebut. Peran Bappeda 

juga diarahkan mengkoordinasikan program-program prioritas berdasarkan hasil 

usulan kegiatan yang ditampung oleh BP4K dari kegiatan penyuluhan di 

lapangan, sehingga program diteruskan untuk dikoordinasikan Bappeda untuk 

ditampung pada program di instansi dinas teknis Kab. Bogor.  Program kegiatan 

pemerintah daerah diharapkan sesuai dengan usulan kebutuhan dari masyarakat 

lokal.  Bappeda agar lebih berperan dalam mengkoordinasikan dinas teknis pusat 

maupun daerah dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pemegang hak 
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kepemilikan lahan terhadap fungsi DAS Ciliwung Hulu sebagai daerah tangkapan 

air (catchment area).  Kewajiban pemegang hak kepemilikan lahan harus 

dipertegas dalam bukti kepemilikan lahannya karena dengan zonasi wilayah untuk 

fungsi perlindungan atau konservasi.  

Dari kelima aktor dominan tersebut, aktor kunci (paling domiman) dalam 

pengelolaan DAS Ciliwung Hulu adalah masyarakat luar pemilik lahan di DAS 

Ciliwung Hulu (5).  Pihak masyarakat luar  ini besar perannya dalam  penguasaan 

lahan   70-80% lahan milik maupun lahan garapan sehingga   berperan   besar 

dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan lahannya. Peran masyarakat 

lokal dan kinerja program pemerintah sangat ditentukan oleh kelompok ini. 

Disamping kelompok pemilik lahan dari 

luar DAS Ciliwung Hulu juga terdapat 

Biyong (4), Bappeda (9), Pengusaha 

lokal produk pertanian dan kehutanan 

(6), Satpol PP, dan BP4K dan UPT 

BP3K (17). Peran masyarakat luar (5) 

dapat mendorong terhadap kinerja 

Biyong (4) dan Bappeda (9), sedangkan 

peran Biyong (4) dan Bappeda (9) dapat 

mendorong  kinerja pengusaha lokal 

produk pertanian dan kehutanan (6), dan 

BP4K dan UPT BP3K (17).  Hirarki 

peran antar aktor dalam pengelolaan 

DAS Ciliwung Hulu disajikan pada 

Gambar 29. 

. 

 

 
 Gambar 29     Struktur hirarki elemen aktor yang berpengaruh dalam pengelolaan 

DAS Ciliwung Hulu  
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6.3.5 Aksi Bersama (Collective Action)   

Kondisi tahun 2009 dan 2010, berdasarkan informasi masyarakat, jumlah 

sumber-sumber mata air permukaan semakin berkurang.  Hal ini dinilai sebagai 

akibat atas berubahnya lansekap lahan, berkurangnya penutupan hutan, 

berubahnya lahan bervegetasi menjadi bangunan atau permukiman, dan rusaknya 

lingkungan di hulu atau di sekitar sumber-sumber mata air.  Masyarakat lokal 

memenuhi kebutuhan air dari sumur,  sumber air maupun dari aliran air 

permukaan.  Beberapa permukiman vila-vila sebagian dilayani oleh PDAM, dan 

sebagian besar lainnya mengambil air dari sumber-sumber air permukaan dan 

tidak dipungut iuran (biaya). Sumber-sumber air dipelihara sendiri oleh penjaga 

vilanya masing-masing atau secara dilakukan bersama-sama.  Dengan semakin 

berkurangnya lahan berpenutupan hutan, meningkatnya jumlah bangunan dan 

permukiman maka semakin berkurangnya pasokan air bersih untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat luas.  Kondisi ini juga didukung oleh fakta semakin 

berkurangnya jumlah sumber-sumber air permukaan,  semakin mengeringnya 

sumur-sumur masyarakat dan mengeringnya alur-alur sungai.   

Fenomena demikian semakin mendorong tumbuhnya kesadaran dan 

persepsi kelompok tani setempat perlunya melakukan aksi secara bersama dengan 

masyarakat lokal.  Aksi bersama yang dibutuhkan diantaranya dengan 

mempertahankan penutupan hutan yang masih baik, melakukan penanaman lahan 

yang kosong / terbuka, dan membuat bangunan penampungan air secara bersama.    

Kelompok tani (poktan) telah berusaha membuat pusat-pusat (sentra) pembibitan 

di beberapa desa dan melakukan penanaman pada lahan-lahan kosong maupun di 

kiri-kanan sungai secara swadaya.  Upaya koordinasi dengan pihak pemilik lahan 

yang berada di luar DAS Ciliwung Hulu telah dilakukan tetapi belum memperoleh 

keberhasilan. Lahan-lahan yang dibiarkan atau lahan tidur atau ”lahan gontai” 

tanpa vegetasi diperjuangkan oleh poktan diusahakan untuk dapat ditanami pohon 

namun belum berhasil dikoordinasikan.  
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Peran pemerintah lokal terutama pemerintah desa dan kecamatan masih 

belum maksimal dalam penanganan  ”lahan gontai” ini.  Penyelenggaraan 

kegiatan kepemerintahan desa dan di kecamatan belum melibatkan secara aktif 

pihak kelompok tani.  Pertemuan-pertemuan rutin oleh pemerintah lokal tidak 

melibatkan peran kelompok tani, masih terbatas tokoh formal RT, RW dan 

beberapa tokoh masyarakat lokal.  Kelompok tani belum dilibatkan dalam 

pertemuan-pertemuan rutin pemerintah lokal sehingga usulan kegiatan untuk 

perbaikan fungsi lingkungan belum diakomodasikan.  Usulan kegiatan fisik 

maupun koordinasi kepada pemilik lahan dari luar DAS tidak terwujud.  

Hubungan kelompok tani dengan mayarakat pemilik lahan belum berjalan dengan 

baik.  Peran koordinasi dari pihak pemerintah lokal dengan pemilik lahan dari luar 

DAS dalam upaya konservasi tanah dan air tidak berjalan dengan baik. Di pihak 

lain, masyarakat pemilik lahan dari luar DAS Ciliwung Hulu tidak memberikan 

peran apapun yang baik bagi perbaikan lingkungan DAS Ciliwung Hulu dalam 

kaitannya dengan keberadaan dan fungsi lahan-lahan yang dikuasainya. 

Aksi kolektif yang telah dijalankan pemerintah oleh BP3K bersama 

dengan P4S (Pusat Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perdesaan Swadaya) dan  

SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan dan Perdesaan) yaitu kegiatan penyuluhan 

dan pelatihan teknis.  Kegiatan ini telah berlangsung secara rutin yang 

menjangkau masyarakat petani di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi, 

Megamendung, dan Cisarua. Kegiatan penyuluhan ini telah berhasil merubah 

persepsi kelompok tani dan memberikan motivasi untuk melakukan kegiatan 

pemberdayaan petani, upaya konservasi tanah dan air, peningkatan produksi 

pertanian serta menyerap masukan-masukan program yang diperlukan dari pihak 

pemerintah.  Namun demikian, masukan-masukan program dari masyarakat petani 

belum ditindaklanjuti secara baik oleh instansi teknis Kab. Bogor karena masih 

rendahnya kapasitas pemerintah dan lemahnya kapasitas koordinasi instansi 

pemerintah untuk menghasilkan program perbaikan dari dan untuk masyarakat 

petani di DAS Ciliwung Hulu.  
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Dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pengelolaan lahan pertanian, rehabilitasi hutan serta konservasi tanah dan air 

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.  

Kegiatan penyuluhan meliputi pendidikan dan latihan rehabilitasi lahan, 

pembuatan bangunan konservasi gully plug, studi banding pembuatan terasering, 

penanaman tanaman campuran dengan sistem agroforestry, dan konservasi tanah 

dan air dengan pembuatan dam pengendali.  Kegiatan penyuluhan juga berfungsi 

menggali kebutuhan program yang diharapkan bagi masyarakat dan mampu 

mengatasi permasalahan lokal dalam upaya pengelolaan lahan konservatif, 

peningkatan produksi pertanian, dan pemberdayaan masyarakat.  Dengan adanya 

penyuluhan, masyarakat dapat menghargai keberadaan bentang alam dan vegetasi 

alami yang mengisinya dan berfungsi konservasi bagi lingkungan yang 

bermanfaat bagi penyediaan jasa lingkungan dan melindungi dari bencana alam 

longsor serta mencegah kekurangan air pada musim kemarau. 

Kegiatan rehabilitasi lahan juga telah didukung dengan pembuatan 

tanaman 1000 batang Alpokat dan pembuatan sumur resapan di beberapa lokasi, 

dan pembuatan dam pengendali di wilayah hulu yang dilakukan oleh unit 

pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pekerjaan Umum.  Pembuatan persemaian 

dan penanaman pohon dan buah-buahan oleh kelompok tani di Kecamatan 

Megamendung maupun Kecamatan Cisarua digerakkan oleh P4S dan SPKP. 

Kegiatan ini juga didukung oleh perkumpulan masyarakat pengelola Vihara 

Myon Ganji bekerja sama dengan kelompok tani Paseban Asri di desa 

Megamendung dengan membangun persemaian seluas 20x25 m2 atau 

menghasilkan persemaian 15.000 batang per tahun dengan berbagai jenis pohon 

dan buah-buahan dan diperuntukkan bagi penghijauan lingkungan. 

Aktivitas kelompok tani di wilayah dusun Cijulang desa Kopo 

Kecamatan Cisarua oleh Poktan Cijulang Asri telah lama dibangun pusat 

persemaian poktan, bangunan barak kerja dan balai pertemuan warga tani (saung 

tani) ukuran 8x10 m2.  Tempat ini berfungsi sebagai pusat kegiatan penyuluhan 

yang diselenggarakan oleh BP3K, SPKP, dan P4S dengan masyarakat petani. 
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Lokasi persemaian yang dikelola oleh poktan Cijulang Asri seluas + 1 ha berupa 

lahan milik yang digarap-pinjam dari masyarakat Jakarta dengan kapasitas 50.000 

bibit.  Selama 10 terakhir ini, di tempat persemaian tersebut kelompok tani 

diberikan kebebasan untuk membuat persemaian. Tempat ini juga sekaligus 

dipergunakan sebagai tempat pendidikan anak usia dini, anak2 SLTP dan SLTA, 

pendidikan tinggi penyuluhan pembangunan, maupun pegawai pemerintah 

sebagai sanggar belajar pembuatan persemaian dan sebagai praktek pembelajaran  

penyuluhan pembangunan.  Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan kesadaran 

pentingnya penghijauan dan pemeliharaan lingkungan, kerjasama antar kelompok 

masyarakat, dan keterampilan pembuatan persemaian dan teknik penanaman di 

lapangan. Setiap kelompok tani diupayakan memiliki sentra persemaian baik di 

lahan milik maupun lahan garapan milik masyarakat luar.   

Kegiatan persemaian dan penanaman didukung melalui bantuan program 

pembuatan persemaian oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 

maupun bantuan bibit GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis) Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat.  GRLK untuk tahun 2009 telah ditanam 30.000 

batang tanaman berkayu dan buah-buahan, dan program 2010-2011 telah 

dibangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan target pembuatan persemaian dan 

penanaman sebanyak 50.000 batang (dengan dana Rp. 50 juta,-), dan diusulkan 

program KBR untuk tahun 2012.   Dalam rangka penanaman dari persemaian 

yang dihasilkan, kelompok tani hanya mengharapkan bantuan biaya transportasi 

pemindahan bibit dari lokasi persemaian ke lokasi penanaman.  Bilamana tidak 

ada dana bantuan pemerintah, semua biaya pembuatan persemaian sampai dengan 

penanaman ditanggung oleh kelompok tani.   Sumber biaya operasional ini 

diperoleh kelompok tani dengan penyediaan bibit-bibit tanaman buah-buahan dan 

bibit pohon bagi masyarakat pemilik villa maupun pihak yang membutuhkan bibit 

tanaman dengan memberikan biaya penggantian pembuatan bibit tersebut.  Hasil 

dari kegiatan ini digunakan untuk membiayai operasional kegiatan kelompok tani. 

Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 juga telah melakukan kegiatan 

penanaman pohon 1000 batang berupa alpokat di Cipayung dan pembuatan 

sumur-sumur resapan di beberapa titik di sekitar Sungai Ciliwung. 
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Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di atas lahan milik berupa 

penanaman pohon maupun pembuatan sumur resapan kurang memberikan 

sumbangan yang berarti dalam pengelolaan DAS.  Lahan milik dan lahan garapan 

di DAS Ciliwung Hulu sebagian besar 70-80% telah dikuasai oleh masyarakat 

luar DAS Ciliwung hulu. Sumberdaya lahan dikuasai oleh masyarakat luar DAS 

Ciliwung ini maka dibutuhkan upaya pemerintah untuk mengkoordinasikan dan 

mengatur  terhadap hak kepemilikan lahan (property right of land) di DAS 

Ciliwung Hulu.  Pengaturan  hak dan kewajiban pemilik hak atas lahan dengan 

memperhatikan keterkaitan sistem hidrologi DAS Ciliwung. 

 

6.4 Kinerja Institusi  (Outcome)  

Hasil kinerja institusi DAS Ciliwung Hulu merupakan hasil interaksi 

antar aktor lokal DAS maupun  aktor di luar DAS dengan dukungan kondisi 

biofisik, diantaranya beberapa indikator tata air sungai, kualitas air sungai, 

kualitas lahan dan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa indikator 

fisik tersebut mencerminkan tingkat kesehatan DAS dengan unsur utama berupa 

tingkat kualitas biofisik wilayah DAS dan kondisi sosial. 

Debit Air Sungai Ciliwung Hulu. Kondisi DAS Ciliwung Hulu selama 

20 tahun terakhir (1989-2009) menunjukkan DAS yang  buruk dari aspek 

kuantitas air sungai.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien rejim sungai 

(KRS=Qmaks/Qmin) rata-rata  selama 20 tahun terakhir sebesar 151,64 atau lebih 

besar 100.  Nilai ini didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 52/Kpts-

II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DAS bahwa nisbah debit 

air sungai maksimum dengan debit air minimm (KRS) dengan indikator nilai 

antara 0-50 kondisi DAS baik, 50-100 kondisi DAS sedang (cukup baik), dan 

KRS>100 kondisi DAS buruk.   

Kondisi pada tiga tahun terakhir 2007-2009, debit air maksimum dan 

minimum sungai Ciliwung Hulu menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif.  Hal 

ini dapat dilihat nilai debit maksimum dan debit minimumnya, terutama pada 
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tahun 2007 dan 2009.  Pada tahun 2007, debit minimum sebesar 0,61 m3/detik dan 

debit maksimum 132,79 m3/detik (KRS=217,69). Nilai debit minmum 0,61 

m3/detik ini menunjukkan bahwa debit aliran sungai pada saat tersebut sangat 

kering hingga mendekati nol.  Pada tahun 2009, nilai debit minimum sebesar 7,29 

m3/detik dan debit maksimum mencapai 451,47 m3

Berdasarkan Irianto (2000), DAS Ciliwung Hulu memberikan kontribusi 

terhadap debit banjir Jakarta yang meningkat dari 43,2% pada tahun 1981 menjadi 

50,7 % pada tahun 1999.  Hasil penelitian Sawiyo (2005), Sub DAS Cibogo yang 

merupakan salah satu dari Sub DAS di Ciliwung Hulu telah menunjukkan 

peningkatan debit puncak dari 280 m

/detik.  Hal ini menunjukkan 

bahwa pada sat tersebut, debit aliran sungai Ciliwung Hulu mencapai nilai yang 

sangat tinggi.  Nilai KRS pada tahun 2009 sebesar  61,93 atau berada pada nilai 

51-100 yang berarti DAS Ciliwung Hulu dalam kondisi sedang (terletak antara 

baik dan buruk). Kondisi selama 3 terakhir 2007-2009 nilai rata-rata KRS 97,07 

berarti kondisi DAS adalah sedang mengarah ke buruk. 

3/detik (1990) menjadi 383 m3

Kualitas air.  Kualitas air Sungai Ciliwung Hulu semakin hari semakin 

menurun dan akan terus menurun bilamana tidak ada intervensi pemerintah 

terhadap permasalahan pencemaran air di sungai ini.  Kualitas air Sungai 

Ciliwung pada tahun 2009 sudah masuk pada golongan air tercemar.   Pencemaran 

air ini diakibatkan oleh tingginya  kandungan kimia air berupa BOD (biologycal 

oxygen demand) dan COD (chemical oxygen demand).  Kadar BOD pada titik 

pengamatan Katulampa (terbawah), Jembatan Gadog (bagian tengah), dan Masjid 

At-Ta’awun (paling hulu) sebesar 13-23 mg/liter, sedangkan kadar COD 

mencapai 30-47 mg/liter.  Berdasarkan parameter fisik dan mikrobiologi, air 

/detik (1996) 

dan aliran limpasan (direct run-off) meningkat dari 53% (1990) menjadi 63% 

(1996). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan infiltrasi lahan mengalami 

penurunan akibat terjadinya perubahan jenis penutupan lahan di daerah tangkapan 

airnya (DTA) menjadi lebih kedap air atau tingkat aliran permukaan menjadi lebih 

tinggi.   Kemampuan DAS dalam menyimpan air di musim hujan semakin 

berkurang sehingga masukan air bawah tanah menjadi berkurang. 
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Sungai Ciliwung  menunjukkan air yang sehat.  Namun berdasarkan kadar BOD 

dan COD tersebut, jika kualitas air dinilai untuk digunakan sebagai air minum 

maka telah tergolong pada air tercemar berat (>12 mg/liter untuk kelas IV).  

Tingginya nilai BOD dan COD diakibatkan oleh pembuangan limbah organik 

yang berasal dari rumah tangga.  Patut diduga bahwa di wilayah hulu Sungai 

Ciliwung mulai banyak dibangun permukiman, restoran dan aktivitas masyarakat 

lainnya termasuk kegiatan jasa wisata di wilayah hulu banyak menghasilkan dan 

membuang limbah organiknya ke dalam aliran air Sungai Ciliwung.  

Semakin pesatnya kegiatan wisata di DAS Ciliwung Hulu dan setelah 

beroperasinya tempat wisata di wilayah Cisarua maka pembangunan tempat parkir 

yang berbatasan langsung dengan anak sungai Ciliwung sepanjang + 200 meter  

telah menjadi tempat sampah yang sangat panjang bagi taman hiburan.  Tempat 

sampah ini menampung sampah plastik dan bahan anorganik lainnya yang susah 

dilarutkan oleh air.  Dengan maraknya kegiatan wisata ini juga telah mendorong 

tumbuhnya warung makan, restoran maupun kedai-kedai sepanjang tepi jalan 

serta berkembangnya permukiman padat.  Kondisi ini mendorong semakin 

membesarnya bahan buangan sampah rumah tangga baik berupa sisa-sisa 

makanan ke dalam Sungai Ciliwung Hulu sehingga mengakibatkan tingginya 

kadar COD dan BOD air Sungai Ciliwung. 

Kualitas lahan. Aktivitas masyarakat dalam melakukan budidaya 

pertanian baik di lahan milik maupun lahan garapan telah dilakukan secara 

intensif atau malahan eksploitatif. Aktivitas masyarakat di hulu DAS Ciliwung 

telah memberikan dampak negatif terhadap kualitas lahan.  Hal ini diindikasikan 

oleh tingginya laju erosi dan sedimentasi yang berasal dari DAS Ciliwung Hulu. 

Hasil penelitian Zubaidah (2004) menunjukkan bahwa tingkat sedimentasi pada 

lahan dengan aktivitas penggunaan tegalan 63,68 ton/ha/th, dan 36,96 ton/ha/th 

(Qodariah 2004).   Sedangkan laju erosi penggunaan lahan perkebunan 52,739 

ton/ha/th dan penggunaan lahan tegalan 509,714 ton/ha/th (Zubaidah 2004)  dan 

laju erosi  akibat aktivitas pertanian intensif mengakibatkan hilangnya lapisan 

tanah berupa erosi 74,7 ton/ha/bln (Qodariah  2004) dan di wilayah Tugu Utara 
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dapat mencapai 160,32 s/d 334,17 ton/ha/th (BRLKT Citarum-Ciliwung, 2000).  

Tingkat erosi yang terjadi di beberapa titik tersebut menunjukkan bahwa DAS 

Ciliwung mempunyai tingkat erosi yang sangat tinggi dan telah melebihi tingkat 

erosi yang diijinkan sebesar 20-43 ton/ha/th (Pawitan dan Sinukaban  2007). 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Dari aspek ekonomi, penguasaan 

lahan petani berupa lahan milik 0,12 ha dan lahan garapan 0,27 ha hanya 

memperoleh pendapatan rata-rata Rp. 711.000,- /bulan atau Rp. 8.532.000,-/tahun.  

Petani yang mengandalkan pendapatan dari usaha taninya dan menjadi tenaga 

buruh pada usaha pertaniannya sendiri maka memperoleh pendapatan keluarga 

Rp. 437.500,-/bulan.  Pendapatan ini dibawah nilai UMR Kabupaten Bogor Rp. 

991.714,-/bulan, dibawah UMR Provinsi Jawa Barat Rp 628.191,-/bulan atau 

masih jauh dibawah kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar 800 kg beras atau 

sebesar Rp. 14.400.00,-/tahun atau 1.200.000,- per bulan (Sinukaban 2007).  

Memperhatikan hasil pendapatan dari kegiatan bertani tersebut maka petani di 

DAS Ciliwung Hulu dapat  digolongkan kedalam kondisi miskin atau tidak 

sejahtera  Dengan kondisi miskin tersebut maka perilaku petani tidak mampu 

membiayai anggota keluarganya untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih 

tinggi.misalnya ke jenjang SMA maupun perguruan tinggi.  Kondisi saat ini 

tingkat pendidikan DAS Ciliwung Hulu tergolong berpendidikan rendah dengan 

sebagian besar berpendidikan SD dan SLTP (73,70%).  Dengan kepemilikan 

lahan yang sempit, pendidikan rendah, dan pendapatan keluarga yang relatif kecil 

maka kecenderungan berperilaku dalam bertani lebih eksploitatif. 

6.5   Simpulan  

1. Institusi lokal DAS Ciliwung Hulu tergolong lemah karena tidak efektif dalam 

mengatur perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS 

mencakup tujuan ekonomi, sosial, dan ekologi.  Hal ini ditunjukkan oleh 

rendahnya kinerja yang dicapai dalam pengelolaan DAS berupa kesejahteraan 

masyarakat maupun degradasi sumberdaya lahan dan air, yaitu : 

a. Tingkat kesejahteraan masyarakat lokal termasuk miskin. 
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b. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah. 

c. Sumberdaya lahan mengalami degradasi yang tinggi melebihi tingkat erosi 

melebihi tingkat erosi yang diijinkan (tolerable erosion).  

d. Debit air sungai Ciliwung Hulu tidak stabil (fluktuatif) dengan koefisien 

rejim sungai (KRS) selama 20 tahun terakhir 151,64 atau lebih besar dari 

100 (DAS memburuk). 

e. Kualitas air Sungai Ciliwung tergolong tercemar berat terutama akibat 

kandungan BOD yang sangat tinggi. 

2. Kebijakan pemerintah tidak efektif mengatur perilaku masyarakat dalam 
mengelola sumberdaya di DAS Ciliwung Hulu.  Kegiatan RHL tidak efektif 
meningkatkan fungsi DAS karena kebijakan tersebut tidak menyentuh 
permasalahan hak kepemilikan atas lahan.  Lahan milik dan lahan garapan 
sebesar 70-80% di bawah penguasaan masyarakat luar DAS. Kebijakan 
pemerintah dalam pengelolaan DAS belum mengatur kewajiban pemegang 
hak atas lahan.  Hak dan kewajiban pemegang hak privat atas lahan perlu 
diatur secara seimbang karena dapat mempengaruhi fungsi lahan secara umum 
terhadap proses hidrologi di dalam sistem DAS. 

3. Permasalahan bersama masyarakat lokal DAS Ciliwung Hulu adalah rusaknya 
lingkungan ekologi DAS sehingga fungsi DAS sebagai pengatur hidrologi 
semakin berkurang yang dapat mengakibatkan ketersediaan air permukaan 
tanah dan air bawah tanah semakin berkurang.  Kondisi demikian mendorong 
kesadaran bersama masyarakat lokal untuk melakukan aksi bersama 
(collectice action) perbaikan lingkungan dengan mempertahankan penutupan 
hutan, rehabilitasi lahan dan kiri-kanan alur sungai dengan tanaman pohon. 

4. Aktor kunci dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu adalah  

a. Masyarakat luar yang menguasai lahan milik maupun lahan garapan di 

DAS  Ciliwung Hulu.  

b. Bappeda Kabupaten Bogor. 

c. Biyong (makelar tanah). 

d. Pengusaha lokal untuk produk pertanian/kehutanan. 

e. BP4K dan UPT BP3K Wilayah Ciawi (Badan Penyuluhan Pertanian, 

Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan). 




