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BAB VII   PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
BERKELANJUTAN DAS CILIWUNG HULU 

 

7.1  Pendahuluan  

Pengembangan kebijakan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu merupakan 

skenario pengembangan kebijakan yang didasarkan pada faktor kunci yang 

mempunyai pengaruh tinggi dan memiliki ketergantungan terhadap sistem yang 

dikaji, dalam hal ini sistem DAS Ciliwung Hulu.  Faktor yang perlu dikelola 

adalah faktor memiliki pengaruh tinggi terhadap tingkat keberlanjutan sehingga 

mampu mendorong kinerja sistem pengelolaan untuk mencapai tujuan sistem. 

Faktor lainnya yang dikelola adalah faktor dengan ketergantungan yang rendah 

sehingga mampu mencapai kinerja tanpa tergantung terhadap faktor lainnya, 

sedangkan faktor dengan ketergantungan yang tinggi maka perlu dikelola secara 

lebih hati-hati karena dapat mempengaruhi ketidakstabilan di dalam sistem.  

Skenario pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu dilakukan dengan menggunakan metoda Analisis Prospektif.  

Analisis Prospektif ini dilakukan dengan menganalisis derajat hubungan kekuatan 

dan ketergantungan dengan memberikan skor penilaian tingkat pengaruh langsung 

maupun tidak langsung antar elemen  (faktor) di dalam sistem DAS yang dikaji.  

Pemberian nilai tingkat pengaruh antar elemen mulai dari tidak ada pengaruh (0), 

berpengaruh kecil (1), berpengaruh sedang (2), dan berpengaruh sangat kuat (3).  

Hasil analisis prospektif merupakan rumusan alternatif kebijakan berupa skenario 

strategis dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu sehingga dicapai kondisi yang 

efektif di masa yang akan datang melalui berbagai skenario yang mungkin terjadi.  

Analisis prospektif ini menghasilkan faktor-faktor dominan (kunci) yang 

berpengaruh sensitif  terhadap kinerja sistem.  Skenario pengembangan kebijakan 

dilakukan dengan mengintervensi faktor kunci tersebut agar dapat meningkatkan 

kinerjanya dan kinerja sistem dapat dilihat dari peningkatan nilai indeks 

keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu.  
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7.2  Pengembangan Kebijakan Pengelolaan DAS Ciliwung Hulu 
Berkelanjutan 

7.2.1 Identifikasi Faktor Dominan  

Identifikasi faktor dominan dalam sistem pengelolaan berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu dilakukan terhadap faktor pengungkit (leverage factor) dari setiap 

dimensi keberlanjutan yang diperoleh dari hasil analisis leverage dengan 

menggunakan Rap-DAS Ciliwung Hulu yang disajikan pada Bab V.  Faktor 

pengungkit (leverage) dari kelima dimensi keberlanjutan pengelolaan DAS 

Ciliwung Hulu sebanyak 24 faktor yaitu : 

a. Alternatif pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian (dimensi ekonomi). 

b. Pemanfaatan jasa wisata di wilayah DAS Ciliwung Hulu (dimensi ekonomi). 

c. Perubahan penutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi maupun menjadi 

lahan terbangun (dimensi ekologi). 

d. Tingkat penutupan lahan bervegetasi (dimensi ekologi). 

e. Tingkat konservatif pengelolaan lahan garapan (ekologi). 

f. Kualitas air Sungai Ciliwung Hulu (dimensi ekologi). 

g. Luas kecukupan kawasan hutan (dimensi ekologi). 

h. Luas dan penyebaran lahan kritis (dimensi ekologi). 

i. Pendidikan formal masyarakat lokal (dimensi sosial). 

j. Tingkat kesejahteraan masyarakat petani (dimensi sosial). 

k. Persepsi masyarakat terhadap RHL (dimensi sosial). 

l. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap RHL 

(dimensi sosial). 

m. Pertumbuhan penduduk (dimensi  sosial). 

n. Lembaga pasar input dan output pertanian (dimensi  kelembagaan). 

o. Kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan 

(dimensi kelembagaan). 

p. Organisasi pemerintah bidang penyuluhan (dimensi kelembagaan). 

q. Kapasitas koordinasi organisasi pemerintah  (dimensi kelembagaan). 
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r. Kapasitas organisasi pemerintah (dimensi  kelembagaan). 
s. Proses pengambilan keputusan terhadap RHL (dimensi  kelembagaan). 

t. Aturan keterwakilan (representatif) (dimensi kelembagaan). 

u. Batas yurisdiksi (jurisdiction) (dimensi kelembagaan). 

v. Kepemilikan lahan (property right) (dimensi  kelembagaan). 

w. Teknologi konservasi dalam pengelolaan lahan  (dimensi  aksesibilitas dan 

teknologi konservasi). 

x. Aksesibilitas jalan ke layanan publik (dimensi  aksesibilitas dan teknologi 

konservasi). 

Faktor pengungkit yang diperoleh dari analisis leverage tersebut 

kemudian dilakukan penilaian tingkat pengaruh antar faktor baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  Analisis ini dilakukan dengan menggunakan Analisis 

Prospektif.  Setiap faktor memiliki pengaruh yang lemah sampai dengan sangat 

kuat terhadap faktor lainnya.  Dengan menilai tingkat pengaruh ini maka karakter 

faktor memiliki tingkat pengaruh maupun tingkat ketergantungan terhadap faktor 

lainnya di dalam sistem DAS.  Analisis Prospektif terhadap sistem pengelolaan 

berkelanjutan DAS maka dihasilkan pengelompokan setiap faktor dapat 

dikelompokkan kedalam 4 (empat) kuadran yaitu kuadran I = INPUT atau faktor 

penentu (driving varables), kuadran II =  STAKE atau faktor penghubung 

(leverage variables), kuadran III = OUTPUT atau faktor terikat (output 

variables),  dan kuadran IV = UNUSED atau faktor bebas (marginal variables).  

Hasil Analisis Prospektif terhadap sistem pengelolaan berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu disajikan ada Gambar 30.   Faktor yang masuk kedalam kuadran I  

dan kuadran II merupakan faktor kunci yang memiliki karakteristik memiliki 

pengaruh yang kuat dan dengan ketergantungan terhadap sistem yang rendah dan 

kuat.  Dalam pengelolaan sumberdaya DAS maka diharapkan banyak faktor yang 

berada di kuadran I sehingga pengelolaan faktor lebh mudah, sedangkan faktor 

yang berada di kuadran II (Stake) atau faktor penghubung maka dibutuhkan 

pengelolaan yang lebih hati-hati karena faktor ini memiliki pengaruh yang besar 

dan ketergantungan yang besar terhadap sistem.  
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Gambar 30    Tingkat kepentingan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sistem pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu   
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Berdasarkan Gambar 30 dapat dilihat bahwa faktor dengan karakter yang 

memiliki pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah sebanyak empat faktor yaitu 

(1) kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, (2)  pemanfaatan 

jasa wisata, (3), perubahan lahan menjadi lahan terbangun, dan (4) alternatif 

pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian.  Faktor faktor dengan pengaruh 

tinggi dan ketergantungan tinggi sebanyak  satu faktor yaitu kapasitas koordinasi 

instansi pemerintah. Memperhatikan hal tersebut maka faktor yang dominan 

(kunci) di dalam sistem DAS Ciliwung Hulu adalah faktor yang memiliki 

pengaruh yang tinggi terhadap kinerja sistem sebanyak 5 (lima) faktor yaitu : 

(1) kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan,  

(2)  pemanfaatan jasa wisata. 

(3) perubahan lahan menjadi lahan terbangun,  

(4) alternatif pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, dan  

(5) kapasitas koordinasi instansi pemerintah.  

Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja 

sistem DAS Ciliwung Hulu.  Faktor ini perlu dikelola dengan lebih baik. 

Perubahan terhadap kinerja faktor kunci maka secara sensitif berpengaruh terhaap 

kinerja sistem.  Peningkatan kinerja sistem dapat didorong melalu intervensi atau 

peningkatan kinerja pada setiap faktor kunci sehingga secara bersama-sama 

mampu meningkatkan kinerja sistem.  Pengembangan kebijakan pengelolaan DAS 

Ciliwung Hulu dilakukan melalui intervensi terhadap faktor-faktor kunci sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem yang dapat dilihat melalui 

peningkatan nilai indeks keberlanjutannya. 

Kapasitas koordinasi instansi pemerintah merupakan faktor yang 

memiliki pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi di dalam sistem DAS 

Ciliwung Hulu.  Koordinasi  antar pelaku di dalam sistem DAS Ciliwung Hulu 

mampu mendorong peningkatan kinerja faktor-faktor.  Koordinasi 

menghubungkan antar faktor, antar pelaku maupun mensinergikan kepentingan 

antar dimensi di dalam sistem DAS.  Koordinasi tidak dimiliki oleh pelaku 

tunggal atau dimonopoli oleh beberapa pelaku tetapi merupakan hubungan positif 

antar pelaku.  Koordinasi merupakan alat penggerak secara bersama-sama para 
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pihak untuk mencapai kondisi yang diinginkan bersama dengan melakukan 

pembagian tanggung jawab, resiko serta implikasinya secara bersama (SSC 2008). 

Koordinasi secara positif  menunjukkan adanya kerjasama yang tinggi antar 

pelaku dari waktu ke waktu untuk mewujudkan tujuan manfaat ganda secara 

optimal dengan melakukan serangkaian aktvitas secara terpadu (Zingerli 2004).  

Kerjasama yang dibangun melalui koordinasi harus mampu mendorong 

pencapaian tujuan secara bersama (multi-tujuan) yang dilakukan secara terpadu 

dan terus menerus berdasarkan komitmen bersama sesuai dengan peran dan 

tanggung jawab masing-masing pelaku.   

Pemanfaatan jasa wisata.  Potensi DAS Ciliwung Hulu yang telah 

dimanfaatkan sejak tahun 1970-an adalah potensi jasa wisata.  Hal ini didukung 

oleh daya tarik pemandangan alam dan kondisi iklim yang umumnya  sejuk 

hingga dingin dan dengan latar belakang Gunung Gede dan Gunung Pangrango 

serta beberapa obyek wisata yang menarik.  Obyek wisata alam dimulai dari 

wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung  s/d Cisarua. Jasa wisata yang telah 

lama dinikmati adalah jasa lingkungan udara sejuk /dingin.  Hal ini diindikasikan 

dengan berdirinya vila-vila mulai dari Gunung Leutik, Ciawi dan  seluruh pelosok 

Ciliwung Hulu hingga Cisarua ; mulai dari tepian jalan utama arah Puncak hingga  

ke arah ujung kiri-kanan jalan penghubung di seluruh DAS Ciliwung Hulu. Vila-

vila, hotel, wisma, pusat pendidikan dan pelatihan pemerintah  maupun swasta 

ataupun rumah peristirahatan yang umumnya dimiliki oleh masyarakat luar DAS 

Ciliwung Hulu dan khususnya warga Jakarta.  Berdasarkan informasi beberapa 

tokoh masyarakat, pembangunan rumah hunian maupun pusat diklat tersebut, 

proses kepemilikan lahannya telah diusahakan sejak tahun 1970-1980-an hingga 

saat ini. Harga tanah pada saat tersebut  Rp. 5.000 -10.000,-/m2 dan hingga kini 

mencapai Rp. 300-350rb/m2 di wilayah pedalaman yang masih terjangkau oleh 

akses jalan mobil.   Tidak jarang, di atas tanah negara berupa lahan eks-

perkebunan PT Buana Estate 119 ha, eks-lahan perkebunan PT Sumber Sari Bumi 

Pakuan 260 ha (sebelum SK HGU Terakhir), maupun sebagian lahan PT Gunung 

Mas telah berlangsung secara cepat jual beli lahan garapan antara masyarakat 

setempat dengan masyarakat di luar DAS Ciliwung Hulu. Di atas lahan garapan 
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tersebut juga telah berdiri secara illegal bangunan vila baik permanen maupun 

semi-permanen.  Potensi wisata DAS Ciliwung Hulu telah menimbulkan daya 

tarik untuk proses jual beli lahan milik maupun lahan garapan dengan masyarakat 

luar DAS Ciliwung Hulu. 

Potensi wisata yang ada di DAS Ciliwung Hulu berupa wisata alam baik 

berupa wanawisata, agrowisata maupun wisata buatan lainnya seperti Taman 

Safari dan Taman Matahari serta agrowisata lainnya.  Pada awal 2000-an,  kondisi 

lalu lintas ke dan dari arah Puncak padat hanya pada hari Libur, Sabtu dan 

Minggu; dan dari Kota Bogor dapat dicapai  dalam 30 – 60 menit.  Sejak 2008-an, 

pada hari-hari biasa, kondisi lalu lintas DAS Ciliwung Hulu selalu padat 

sepanjang hari (kecuali pada jam 21.00-06.00), pada saat jam sekolah, maupun 

aktivitas ekonomi sedang berlangsung.  Pada hari Sabtu, Minggu dan hari-hari 

libur lalu lintas selalu padat dan cenderung macet sehingga perjalanan dari Kota 

Bogor sampai ke d Puncak harus ditempuh dalam waktu 5-7 jam. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa wisata telah tumbuh, berkembang dan 

telah mendekati limit puncak (maksimum) kunjungan jasa wisata di DAS 

Ciliwung Hulu. Aktivitas wisata telah mendorong masyarakat untuk lebih berfikir 

ekonomis terhadap sumberdaya lahan yang dimiliki, sehingga aktivitas non 

pertanian telah banyak dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendapatan 

tambahan ataupun sebagai alternatif sumber matapencaharian utama, diantaranya 

kegiatan peternakan (sapi, domba, kelinci), perikanan maupun kegiatan jasa 

lainnya yang mendukung terhadap kegiatan wisata misalnya pemasaran produk-

produk olahan pertanian (ubi, tape singkong, pisang dan produk olahannya) 

maupun kerajinan tangan lainnya.  

Kegiatan penyuluhan  merupakan kegiatan  transfer informasi baik 

menyangkut ilmu pengetahuan, teknologi maupun program peningkatan 

pemberdayaan dari pihak penyuluh kepada beberapa kelompok sasaran 

masyarakat terutama kelompok tani (poktan).  Kegiatan penyuluhan secara 

intensif telah dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, 

Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Instansi penyelenggara penyuluhan di 

Kabupaten Bogor ini merupakan instansi setingkat Eselon II dan didukung oleh 
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UPT Daerah setingkat Eselon III yaitu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan (BP3K). UPTD BP3K sebanyak 12 wilayah (Ciawi, Dramaga, 

Cibungbulang, Leuwiliang, Cigudeg, Parungpanjang, Ciseeng, Cibinong, 

Caringin, Gunung Putri, Jonggol, dan Cariu).  DAS Ciliwung Hulu termasuk 

dibawah binaan BP3K Wilayah Ciawi yang mencakup 3 kecamatan yaitu 

Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua.  

Kegiatan penyuluhan tahun 2010 dan 2011 mencakup empat bidang 

yaitu (1) bidang tanaman pangan dan hortikultura,  perkebunan, peternakan, 

perikanan, dan kehutanan, (2) bidang penyuluhan dan penguatan kelembagaan 

penyuluhan, (3) pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, serta (4) kegiatan 

pendukung hutan kemasyarakatan (budidaya jamur, dan percontohan hutan 

kemasyarakatan).  Kegiatan penyuluhan secara rutin dilaksanakan di seluruh 

pelosok DAS Ciliwung Hulu dan dibagi dalam 14 wilayah penyuluhan dimana 

setiap wilayah dibina oleh seorang penyuluh.  Kondisi tahun 2010, BP3K Wilayah 

Ciawi didukung oleh 10 orang penyuluh lapangan, pejabat struktural BP3K dan 

beberapa oleh tenaga honorer penyuluh.  Kegiatan penyuluhan telah mendekatkan 

program pemerintah kabupaten dengan aktivitas masyarakat petani yang 

tergabung dalam kelompok tani khususnya di DAS Ciliwung Hulu. Kegiatan 

penyuluhan telah mampu memberikan informasi pembangunan kepada 

masyarakat,  teridentifikasinya program-program yang dibutuhkan dari dan oleh 

masyarakat, serta berjalannya proses peningkatan kapasitas organisasi dan 

kelembagaan di dalam masyarakat DAS Ciliwung Hulu.    

Perubahan lahan menjadi lahan terbangun.  Lahan DAS Ciliwung 

Hulu memiliki tipe penutupan lahan berupa hutan primer, semak belukar, kebuh 

teh, sawah, tegalan, ladang dan permukiman.  Lahan berpenutupan vegetasi 

mempunyai peran yang lebih baik dalam peningkatan daya infiltrasi air hujan ke 

dalam tanah daripada lahan tanpa penutupan vegetasi. Daya infiltrasi yang tinggi 

akan mampu mengurangi tingginya aliran permukaan (surface run-off) yang 

berkontribusi menimbukan banjir. Lahan dengan tipe penutupan vegetasi ini 

meliputi lahan hutan, semak belukar dan kebun teh.  Lahan berupa sawah, tegalan 

dan ladang memiliki kemampuan infiltrasi yang lebih kecil; sedangkan lahan 
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dengan paling buruk laju infiltrasinya adalah lahan terbangun berupa permukiman 

ataupun bangunan bersemen lainnya.  Dengan tingginya laju pertumbuhan 

penduduk maupun tingginya intensitas wisata maka mendorong tumbuhnya 

permukiman, vila dan perluasan bangunan dan fasilitas perhotelan lainnya di DAS 

Ciliwung Hulu.  Lahan yang dibangun dapat berupa lahan tegalan, sawah, semak 

belukar, atau bahkan lahan perkebunan teh dan hutan yang dibangun secara legal 

maupun illegal.  Perubahan lahan yang mendukung konservasi DAS menjadi 

lahan terbangun yang kurang konservatif telah mendorong meningkatkan 

tingginya aliran air permukaan (run-off).   Semakin luas lahan terbangun maka 

semakin tinggi laju aliran air permukaan dari setiap tetesan air hujan yang jatuh di 

DAS Ciliwung Hulu sehingga dapat meningkatkan debit maksimum air Sungai 

Ciliwung atau bahkan dapat menurunkan debit minimum pada musim kemarau.  

Kondisi pada musim kemarau panjang, banyak sumur masyarakat maupun alur 

sungai mengalami kekeringan sehingga tidak jarang masyarakat mengalami 

kekurangan air untuk kebutuhan pokoknya. 

7.2.2 Keadaan yang Mungkin Terjadi  pada Faktor Kunci di Masa  Depan  
Kondisi faktor-faktor  ke depan memiliki sifat ketidakpastian yaitu adanya 

peluang perubahan yaitu menjadi tetap, memburuk atau menjadi lebih baik.  

Analisis Morfologis dilakukan untuk menganalisis kecenderungan perubahan dari 

setiap faktor dominan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, keadaan 

lokal, maupun akibat perubahan faktor dari wilayah luar maupun level yang lebih 

tinggi.  Ketepatan dalam analisis ini mendukung terhadap ketepatan dalam 

skenario pengembangan kebijakan dalam pengelolaan berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu.  Beberapa variabel dominan dalam pengelolaan DAS Ciliwung 

Hulu mempunyai kemungkinan perubahan ke depan ataupun dilakukan perubahan 

melalui intervensi dalam rangka meningkatkan nilai indeks keberlanjutan dalam 

pengelolaan DAS Ciliwung Hulu.  Perubahan faktor dominan ke depan disajikan 

pada Tabel 34. 

Memperhatikan kemungkinan perubahan ke depan terhadap faktor kunci 

(dominan) dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu maka Pengembangan 
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Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu (P) merupakan hasil 

interaksi antara faktor (n) Pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, (w) 

Pemanfaatan jasa wisata untuk pengembangan ekonomi wilayah, (v)  Perubahan 

penutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi maupun menjadi lahan 

terbangun, (s) Kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian, perkebunan, 

perikanan dan kehutanan, dan (k) Kapasitas koordinasi organisasi pemerintah. 

Model  kualitatif pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu dapat digambarkan dalam hubungan fungsi :  

P  =  f (n, w, v, s, k)   .............................................................................. (5)   

Pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu 

dilakukan berdasarkan skenario yang disusun yaitu Skenario I (pesimis), Skenario 

II (moderat), dan Skenario III (optimis).  Skenario I merupakan skenario 

pengelolaan DAS dilakukan seperti kondisi eksisting tanpa ada intervensi 

perbaikan pada atributnya.  Skenario II merupakan skenario pengelolaan yang 

dilakukan dengan melakukan perbaikan kinerja pada atribut sensitif                     

(n) pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian menjadi setingkat lebih baik 

(dari sedang menjadi tinggi), (v) perubahan pengendalian penutupan bervegetasi 

menjadi lahan terbangun dari sangat tinggi menjadi tinggi (lppm>2lppk menjadi 

lppk<lppm<2lppk), dan (k) meningkatkan setingkat lebih baik kapasitas 

koordinasi instansi pemerintah yang buruk menjadi sedang; serta dengan 

mempertahankan kualitas (w) pemanfaatan jasa wisata untuk mendukung 

pengembangan ekonomi wilayah dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

(s) kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.  Skenario III 

merupakan skenario pengelolaan DAS dengan melakukan perbaikan sama dengan 

Skenario II tetapi dengan menaikkan dua tingkat lebih baik pada kinerja (v) 

perubahan pengendalian penutupan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun 

dari laju sangat tinggi (lppm>2x lppk) menjadi sedang (lppm=lppk) dan 

meningkatkan dua tingkat lebih baik pada kapasitas koordinasi instansi 

pemerintah dari buruk menjadi baik. 
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Tabel  34   Keadaan faktor kunci  dan kemungkinan perubahan ke depan dalam 
pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu  

 
No. Faktor Dominan  

(key factor) 
Kemungkinan Terjadi Perubahan ke Depan 

 A B C 

1 2 3 4 5 
1 Pendapatan petani 

dari kegiatan non 
pertanian. 

(1) 
Sedang (cukup 
tersedia tapi 
tidak secara luas) 

(2) 
Tinggi (ada, 
menopang penghasilan 
keluarga, dan cukup 
menguntungkan). 

(2) 
Tinggi (ada, 
menopang 
penghasilan 
keluarga, dan cukup 
menguntungkan). 

  Sedang. Meningkat, Tinggi Meningkat, 
Tinggi 
 

2 Pemanfaatan jasa 
wisata. 

 (3)  
Sangat tinggi. 
Tingkat 
kunjungan 
wisatawan ke 
wilayah 
bersangkutan 
>40% dari 
kungjungan ke 
Kab. Bogor.  
 

(3)  
Sangat tinggi. 
Tingkat kunjungan 
wisatawan ke 
wilayah bersangkutan 
>40% dari 
kungjungan ke Kab. 
Bogor. 

(3)  
Sangat tinggi. 
Tingkat kunjungan 
wisatawan ke 
wilayah 
bersangkutan 
>40% dari 
kungjungan ke 
Kab. Bogor.  

  Sangat Tinggi Tetap, Sangat 
Tinggi 

Tetap, Sangat 
Tinggi 

3 Perubahan penutupan 
lahan bervegetasi 
menjadi non vegetasi 
maupun menjadi 
lahan terbangun. 
Perbandingan laju 
perkembangan 
permukiman (lppm) : 
laju pertumbuhan 
penduduk (lppk). 
 

(0) 
Sangat tinggi       

(lppm>2x lppk) 
 
Tahun 2006-2009 
lppm=11,99%. 
lppk = 3,68% 

 

(1) 
Tinggi 

Lppk<Lppm<2Lppk  

(2) 
Sedang 

Lppm=lppk 

  Sangat Tinggi Berkurang, Tinggi Berkurang, 
Sedang 

4 Kegiatan penyuluhan 
pembangunan 
pertanian, perikanan 
dan kehutanan. 

(3)  
terjadwal dengan 
baik dan dihadiri 
oleh masy >50% 
dari yg diundang. 

(3)  
terjadwal dengan baik 
dan dihadiri oleh masy 

>50% dari yg diundang. 
Ditambah materi 

dengan 
mempertimbangkan 

faktor kunci yang lain, 
misalnya Program KB. 

(3)  
terjadwal dengan 

baik dan dihadiri oleh 
masy >50% dari yg 

diundang. 
Ditambah materi 

dengan 
mempertimbangkan 
faktor kunci yang 

lain, misalnya 
Program KB. 

  Intensif Tetap Intensif Tetap Intensif 
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1 2 3 4 5 
5 Kapasitas koordinasi 

organisasi pemerintah 
(0)  

Mengerti tupoksi 
masing-masing, 
tidak memahami 
posisi dan peran 
pihak mitra 
koordinasi); 

 

(1)  
Mengerti tupoksi 
masing-masing, 
memahami posisi dan 
peran pihak mitra 
koordinasi, 
mementingkan 
programnya masing-
masing); 

 

(2)  
Mengerti tupoksi 
masing2, 
memahami posisi 
dan peran pihak 
mitra koordinasi, 
dan keterpaduan 
implementasi 
program bersama). 

  Buruk Meningkat, Sedang Meningkat, Baik 
Keterangan : 
A =  kondisi eksisting  skenario I (pesimis); B=skenario II (moderat); C=skenario III (optimis). 
(0) s/d (3) =  nilai skoring atribut faktor kunci (dominan) 

 
 
7.3 Skenario Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan DAS 

Ciliwung Hulu 
 

Skenario yang dibangun untuk pengembangan kebijakan pengelolaan 

berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu dilakukan dengan menggunakan tiga skenario 

yaitu skenario I (pesimis), II (moderat), dan III (optimis).  Skenario 

pengembangan kebijakan dilakukan dengan melakukan intervensi (perbaikan) 

kinerja terhadap faktor kunci.  Perbaikan kinerja faktor dengan alat analisis ini 

(tool) dilakukan dengan meningkatkan nilai skor terhadap faktor penting tersebut.  

Selanjutnya pada faktor-faktor pengungkit (leverage) pada masing-masing 

dimensi keberlanjutan dibuat kondisi yang mungkin terjadi di masa depan.   

Skenario kemudian disimulasikan melalui analisis MDS untuk menilai kembali 

peningkatan indeks keberlanjutannya.  Nilai indeks keberlanjutan adalah jumlah 

nilai indeks keberlanjutan per-dimensi hasil skenario dikalikan dengan nilai 

bobot masing-masing dimensi.  Nilai bobot per-dimensi pada dari nilai indeks 

keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu adalah dimensi ekologi 36,28%, 

dimensi ekonomi 25,23%, dimensi kelembagaan 17,04%, dimensi sosial 14,15% 

dan dimensi aksesibilitas dan teknologi konservasi 7,30% (Tabel 27).   Nilai 

indeks dan status keberlanjutan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu 

hasil pengembangan kebijakan dengan Skenario I, Skenario II dan Skenario III 

disajikan pada Tabel 35. 
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Tabel 35    Nilai  indeks  dan status keberlanjutan hasil pengembangan kebijakan 
Skenario I (pesimis), Skenario II (moderat), dan Skenario III (optimis) 

 
No. Dimensi Skenario I 

(Pesimis) 
Skenario II 
(Moderat) 

Skenario III 
(Optimis) 

  Nilai 
indeks 

Nilai  
tertimbang 

Nilai 
indeks 

 Nilai 
tertimbang  

Nilai 
indeks 

Nilai tertimbang 

1 Ekologi 44,74 16,23 51,84 18,81 55,66 20,19 
2 Ekonomi 60,53 15,27 62,62 15,80 65,95 16,64 
3 Kelembagaan 28,77 4,90 37,64 6,41 58,37 9,95 
4 Sosial 47,76 6,76 47,76 6,76 47,76 6,76 
5 Aksesibilitas dan 

Teknologi 
55,64 4,06 55,64 4,06 55,64 4,06 

 Nilai indeks 
keberlanjutan 

 47,23  51,84  57,60 

 Status  kurang 
berkelanjutan 

 cukup 
berkelanjutan 

 cukup 
berkelanjutan 

Skenario I (pesimis) merupakan skenario kebijakan berdasarkan kondisi 

eksisting tanpa melakukan intervensi terhadap faktor dominan dengan nilai indeks 

keberlanjutan 47,23 atau kategori kurang berkelanjutan.  Dimensi ekologi 

memiliki nilai tertimbang tertinggi yaitu 16,23 daripada dimensi lainnya walaupun 

nilai indeksnya lebih kecil yaitu 44,74. Hal ini disebabkan oleh nilai bobot 

kepentingan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu lebih diprioritaskan untuk dimensi 

ekologi sebesar 36,28 atau lebih tinggi daripada nilai bobot dimensi lainnya.  

Pada dimensi sosial tidak diperoleh faktor kunci sehingga pada Skenario II 

dan III tidak dilakukan intervensi untuk peningkatan kinerja pada dimensi sosial.  

Apabila melakukan intervensi terhadap beberapa faktor pada dimensi sosial tidak 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan nilai indeks 

keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu.  Skenario II dilakukan melalui perbaikan 

kinerja beberapa faktor kunci pada dimensi kelembagaan sehingga dapat 

meningkatkan nilai indeks dimensinya walaupun relatif kecil yaitu menjadi 37,64.  

Peningkatan nilai indeks dimensi kelembagaan ini masih belum menuju pada 

status cukup berkelanjutan.  Skenario II telah mampu meningkatkan nilai indeks  

dimensi ekologi menjadi 51,84 (cukup berkelanjutan).  Secara keseluruhan 

dengan Skenario II nilai indeks keberlanjutan dapat ditingkatkan dari 47,23 
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menjadi 51,84 berarti cukup berkelanjutan.   Nilai indeks tersebut diperoleh 

terbesar dari dimensi ekologi dan ekonomi dan sumbangan terkecil dari dimensi 

kelembagan dan dimensi aksesibilitas dan teknologi konservasi. 

Skenario III (optimis) mampu meningkatkan nilai indeks keberlanjutan 

menjadi 57,60 berarti cukup berkelanjutan.  Skenario III telah mampu 

meningkatkan nilai indeks keberlanjutan dimensi kelembagaan dari 37,64 menjadi 

58,37 (cukup berkelanjutan), yang sebelumnya dengan skenario II hanya mampu 

meningkatkan nilai indeks dari 28,77 menjadi 37,64.  Nilai indeks dimensi sosial 

tetap rendah yaitu 47,76 dan dimensi aksesibilitas dan teknologi tetap 55,64 

karena kedua dimensi tersebut tidak dilakukan intervensi. Secara keseluruhan 

dengan Skenario III maka nilai indeks keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung 

Hulu telah meningkat menjadi 57,60 (di atas 50,00) atau dengan status cukup 

berkelanjutan.  Peningkatan  nilai indeks per-dimensi keberlanjutan dari ketiga 

skenario disajikan pada Gambar 31. 
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 Gambar 31  Diagram layang-layang peningkatan indeks per-dimensi keberlanjutan 
hasil skenario pengembangan kebijakan DAS Ciliwung Hulu  

 

Skenario III Skenario II Skenario I 
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7.4 Alternatif Skenario Pengembangan Kebijakan Pengelolaan 
Berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu 

Kebijakan yang dapat dikembangkan agar pengelolaan DAS Ciliwung 
Hulu menjadi lebih berkelanjutan didasarkan pada model P = f (n, w, v, s, k) yaitu 
hasil interaksi faktor-faktor (n) Pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, (w) 
Pemanfaatan jasa wisata untuk pengembangan ekonomi wilayah, (v)  Perubahan 
penutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi maupun menjadi lahan 
terbangun, (s) Kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian, kehutanan.dan 
pertanian, dan (k) Kapasitas koordinasi organisasi pemerintah. Pengembangan 
kebijakan dilakukan secara integratif dengan meningkatkan kinerja faktor kunci 
yang bersifat sensitif tersebut sehingga mampu meningkatkan nilai indeks 
keberlanjutan DAS.   

Skenario yang paling memungkinkan ditempuh untuk meningkatkan 
tingkat keberlanjutan DAS Ciliwung saat ini adalah dengan Skenario II karena 
beberapa faktor kunci tersebut hanya mungkin dapat ditingkatkan menjadi 
setingkat lebih baik.  Dengan menggunakan Skenario II maka nilai indeks 
keberlanjutan dapat ditingkatkan dari 47,23 menjadi 51,84 (cukup berkelanjutan) 
walaupun nilai indeks dimensi kelembagaan dan dimensi sosial masih rendah 
(kurang berkelanjutan).  Nilai indeks hasil Skenario II sebesar 51,84 masih 
berdekatan dengan 50,00 sehingga dengan Skenario II masih diperlukan 
kewaspadaan dalam pengelolaan faktor-faktor kunci karena nilai tersebut hanya 
sedikit lebih besar dari nilai indeks batas 50,00 atau cenderung kepada kurang 
berkelanjutan. Dimensi kelembagaan memerlukan penanganan yang lebih intensif 
dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu.  Peningkatan kapasitas kelembagaan 
membutuhkan komitmen semua pihak untuk memperbaiki dan mengembangkan 
tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan dengan meningkatkan koordinasi, 
sinkronisasi dan sinergi dari semua pihak (aktor) terkait dengan pengelolaan DAS 
Ciliwung Hulu. 

Peningkatan kinerja dengan Skenario II dilakukan dengan peningkatan 
kinerja faktor kunci meningkatkan (n) pendapatan petani dari kegiatan non 
pertanian tanaman pangan, (v) Perubahan penutupan lahan bervegetasi menjadi 
non vegetasi maupun menjadi lahan terbangun dan (k) Kapasitas koordinasi 
organisasi pemerintah; dan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas faktor (w) 
Pemanfaatan jasa wisata untuk pengembangan ekonomi wilayah, (s) Kegiatan 
penyuluhan pembangunan pertanian, kehutanan.dan perikanan.  Dengan 
peningkatan kinerja faktor setingkat lebih tinggi ini nilai indeks keberlanjutan 
sudah mengalami peningkatan menjadi 51,84. Walaupun faktor kelembagaan 
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masih 37,64 atau di bawah 50,00 tetapi mengalami peningkatan dari 28,77 
menjadi 37,64.  

Pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian (n). Peningkatan 
pendapatan petani non-pertanian diupayakan melalui perluasan alternatif kegiatan 
produktif dengan tidak berbasis pada lahan pertanian.  Kegiatan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat petani yang dapat dikembangkan diantaranya peternakan 
budidaya kambing, sapi perah, kelinci, perikanan air tawar, warung rumah tangga, 
budidaya jamur tiram dan kegiatan ekonomi lainnya.  Budidaya ternak rakyat 
dapat didukung dengan ketersediaan rumput dan hijauan makanan ternak (HMT) 
di DAS Ciliwung Hulu.  Lahan gontai dan kiri-kanan sungai atau alur sungai serta 
tegalan merupakan alternatif sumber pengambilan HMT. Pihak yang 
berkepentingan dalam peningkatan pendapatan petani diantaranya Dinas 
Peternakan melalui program pengembangan ternak rakyat, Dinas Koperasi dan 
Dinas Perindustrian melalui penguatan wadah koperasi,  pemberian modal bagi 
masyarakat lokal dan pembinaan usaha melalui diklat teknis  industri rumah 
tangga, Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui pengembangan usaha budidaya 
perikanan air tawar, dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan (BP4K). BP4K berperan dalam kegiatan penyuluhan dalam rangka 
trnasfer ilmu pengetahuan, teknologi dan pengumpulan program pembangunan 
yang dibutuhkan masyarakat lokal.  Dalam rangka integrasi kegiatan maka 
dibutuhkan koordinasi,  dukungan program dan anggaran antar dinas teknis terkait 
di Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga dibutuhkan peran Bappeda Kab. Bogor.  
Bappeda Kabupaten Bogor berpean dalam mengkoordinasikan perencanaan 
program pembangunan berdasarkan program kegiatan prioritas yang dibutuhkan 
masyarakat lokal.  Bappeda mengkoordinasikan program kegiatan tersebut dengan 
seluruh instansi teknis daerah terkait maupun UPT pemerintah pusat di daerah 
untuk merancang program secara terpadu.   

Perubahan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun terus 
diupayakan pengendaliannya.  Lahan bervegetasi berupa hutan rakyat, 
perkebunan, maupun tanaman campuran antar musim dan tahunan ditingkatkan 
luasnya.  Sementara itu pembangunan vila dan rumah peristirahatan perlu 
dikendalikan secara ketat untuk menungjang fungsi DAS Ciliwung Hulu sebagai 
daerah tangkapan air (DTA).  Perambahan kawasan hutan maupun lahan HGU 
perkebunan agar ditertibkan agar tidak berubah menjadi permukiman semi-
permanen maupun permanen.  Strategi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas 
Tata Bangunan dan Permukiman serta Satpol PP  Kabupaten Bogor dalam 
menyikapi kondisi ini dengan upaya pengendalian bangunan permukiman lebih 
ditingkatkan.  Strategi penertiban bangunan tidak berijin atau melanggar 
ketentuan zonasi, serta pemberian izin yang lebih selektif diharapkan mampu 
menurunkan laju perubahan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun.   
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Keberadaan vegetasi maupun permukaan air dapat menurunkan suhu 
karena sebagian energi radiasi matahari yang diserap permukaan akan 
dimanfaatkan untuk menguapkan air dari jaringan tumbuhan (transpirasi) 
atau langsung dari permukaan air atau permukaan padat yang mengandung 
evaporasi (Lakitan 1994).  Penelitian di Cekungan Kota Bandung 
menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perubahan penutupan lahan 
dengan suhu udara permukaan, ditandai oleh kesamaan pola perubahan luas 
penutupan lahan dan perubahan distribusi spasial suhu udara permukaan 
(Adiningsih et al. 2001). Perubahan permukaan bumi akibat perataan tanah 
akan mempengaruhi cara sinar matahari diserap dan dipancarkan kembali ke 
atmosfer dan mengubah tahanan gesek terhadap angin.  Perubahan ini juga 
akan mempengaruhi penyerapan dan pelimpasan hujan, serta penguapan air 
ke udara (Neiburger 1995). Aktivitas pembangunan yang  mengakibatkan 
perubahan bentuk penutupan lahan bervegetasi menjadi lahan non-vegetasi 
dapat mengakibatkan sengatan yang kuat terhadap permukaan tanah 
sehingga menimbulkan kenaikan suhu tanah, dan kemudian diikuti dengan 
laju evaporasi yang semakin kuat (Indrowuryatno 2004).  

Pemanfaatan jasa wisata. DAS Ciliwung Hulu atau wilayah Puncak 
memiliki nilai kompetitif tinggi berbasis ekologi dan telah berkembang sebagai 
daerah tujuan ekowisata bagi masyarakat Bogor, DKI Jakarta dan wilayah 
sekitarnya.  Wilayah DAS Ciliwung Hulu dengan kondisi ekologi yang sesuai 
untuk tujuan ekowisata maka perlu dipertahankan atau ditingkatkan daya 
dukungnya. Menjaga atau meningkatkan daya dukung wilayah berarti menjaga 
kelestarian keberadaan dan fungsi ekologi wilayah agar mampu memberikan 
produk barang maupun jasa secara berkelanjutan berupa  pemandangan yang 
indah, suhu udara sejuk sampai dingin, landscape alam yang menarik serta 
potensi wanawisata yang lebih natural yang tidak dijumpai di wilayah lain, dan 
keramah-tamahan atau tingkat penerimaan pelaku ekowisata oleh warga DAS 
Ciliwung Hulu.  Beberapa pihak yang terkait dengan upaya pengembangan 
jasa wisata diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Kehutanan 
berperan dalam peningkatan daya dukung wilayah untuk pengembangan 
ekowisata dan pemeliharaan landscape, Perum Perhutani KPH Bogor 
sebagai pelaku wisata, Dinas Pekerjaan Umum dalam penyediaan dan 
peningkatan prasarana, Bapeda dalam pengambilan kebijakan dan strategi 
pengembangan ekowisata, BLHD dalam pengendalian permukiman kiri-
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kanan sungai dan pengelolaan limbah akibat aktivitas rumah tangga,  wisata 
dan kegiatan lainnya, serta pemerintahan lokal khususnya di Kecamatan 
Ciawi, Megamendung dan Cisarua. Pihak kecamatan berperan dalam 
membangn persepsi dan sikap masyarakat teradap masyarakat pelaku an 
penikmat wisata sehingga suasana aman, dan kondusif dapat diciptakan oleh 
masyarakat lokal. 

Kapasitas akses jalan utama perlu ditingkatkan dengan pelebaran jalan 
alternatif dan tidak perlu dengan membuat jalur baru misalnya rencana pembuatan 
Jalan Puncak II yang menghubungkan wilayah Sukaraja ke arah Puncak.  
Alternatif pembukaan jalan Puncak II ini akan lebih menghancurkan potensi 
wisata di DAS Ciliwung Hulu karena akan mendorong terjadinya perubahan 
penutupan lahan dan mengurangi daya dukung lingkungan untuk ekowisata.  
Kebijakan pemanfaatan ekowisata berkelanjutan tidak boleh mengurangi kapasitas 
ekologi lokal yang merupakan faktor penunjang keberlanjutannya. Aktivitas 
pembangunan jalan akan memberikan tekanan terhadap ruang terbuka hijau 
(RTH).  Pengurangan atau penambahan RTH mengakibatkan peningkatan 
atau penurunan suhu udara dengan besaran berbeda, dimana setiap 
pengurangan 50% RTH mengakibatkan peningkatan suhu udara hingga 0,4 
sampai 1,8o

Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu 
adalah perbedaan bahan jenis permukaan (bentuk penutupan lahan dari 
vegetasi menjadi bangunan dan jalan), perubahan bentuk permukaan, 
adanya sumber-sumber panas (kendaraan bermotor dan pantulan radiasi 
oleh bangunan), serta meningkatnya keberadaan polutan di udara.  Sistem 
pemanasan kota lebih efisien dan bentuk bangunannya menyebabkan laju 
kecepatan angin menjadi lebih lemah sehingga proses kehilangan panas 
relatif kecil (Adiningsih dalam Lestiana 1994).  Energi yang datang dari 
matahari melewati atmosfer tanpa mengalami perubahan yang berarti karena 

C, sedangkan penambahan RTH 50% hanya menurunkan suhu 
udara sebesar 0,2% sampai 0,5%.  Hal ini memperlihatkan arti pentingnya 
keberadaan RTH dimana wilayah dengan aktivitas pembangunan fisik yang 
tinggi dapat mengakibatkan pengurangan RTH, meningkatkan jumlah 
kendaraan bermotor dan perluasan lahan terbangun (Effendy 2007). Kondisi 
ini dapat meningkatkan emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga 
memberikan dampak negatif dari aktivitas ekowisata di wilayah DAS 
Ciliwung Hulu.  
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hilangnya RTH dan kemudian memanasi permukaan  bumi bagian bawah 
atmosfer.  Radiasi inframerah dari permukaan bumi sebagian diserap oleh 
beberapa gas yang dinamakan gas rumah kaca (terutama CO dan uap air) 
yang ada di atmosfer dan sebagian diemisikan ke permukaan memanasi 
permukaan bumi dan atmosfer bawah.  Kasus di wilayah Bandung, data 
selama 1971 s/d 2000 menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan suhu 
(rata-rata, maksimum, dan minimum).  Kondisi atmosfer hangat lebih 
mudah menampung air, dan uap air sendiri merupakan gas rumah kaca yang 
berpengaruh kuat pada perubahan iklim (Ratag 2002). Peningkatan volume 
jalan dengan membuka jalan yang baru dapat mendorong terdahap aktvitas 
alih kepemilikan lahan, dan proses berikutnya perubahan pemanfaatan lahan 
dan pada akhirnya dapat merusak DAS Ciliwung Hulu sebagai catchement 
area yang dapat mengganggu ekologi wilayah hilir maupun aktivitas wisata 
alam di DAS Ciliwung Hulu. Memelihara aspek ekologi DAS Ciliwung 
Hulu berarti memelihara daya dukung lingkungan terhadap pengembangan 
aktivitas ekowisata.   

Kegiatan penyuluhan pembangunan (s) pertanian, kehutanan.dan 

perikanan dapat ditingkatkan kualitas materi dan informasinya.  Kegiatan 

penyuluhan dilaksanakan oleh BP4K dan UPT Wilayah BP3K di 12 wilayah 

termasuk UPT BP3K wilayah Ciawi yang mencakup wilayah kerja di Kecamatan 

Ciawi, Megamendung dan Cisarua.  

Selama ini kegiatan penyuluhan masih terbatas pada bidang pertanian, 
perikanan dan kehutanan maka perlu diperkaya dengan pengendalian keluarga 
berencana.  Tingkat perkembangan permukiman yang tinggi 12,34% disebabkan 
oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di DAS Ciliwung Hulu 3,68% 
(tahun 2009) akibat tingginya tingkat kelahiran dan migrasi dari wilayah kota 
(terutama DKI Jakarta).  Kegiatan penyuluhan dapat mentransfer pengetahuan, 
membangun persepsi, dan meningkatkan kemampuan keterampilan dari petugas 
penyuluh kepada masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan pemeliharaan 
lingkungan menjadi lebih konservatif.  Kegiatan pembuatan persemaian, 
penanaman, pembuatan pupuk organik, dan kegiatan budidaya pertanian tidak 
berbasis lahan dan bernilai ekonomi tinggi yang lebih diperlukan, misalnya 
budidaya jamur.  Kegiatan penyuluhan merupakan penyambung misi program 
pemerintah untuk perbaikan pembangunan di DAS Ciliwung Hulu, sehingga 



248 232 

kegiatan penyuluhan dapat dimanfaatkan untuk menjaring program pemerintah 
yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan usulan masyarakat.    

Kapasitas koordinasi organisasi pemerintah (k). Kapasitas koordinasi 
pemerintah yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan integrasi, 
sinkronisasi, dan sinergi program yang dilakukan oleh semua instansi pemerintah 
maupun dengan pihak lainnya di DAS Ciliwung Hulu.  Instansi utama yang 
diharapkan perannya aalah Bapeda Kabupaten Bogor.  Peran Bapeda diharapkan 
mampu mengarahkan kegiatan sektoral agar lebih memperhatikan dan 
meningkatkan kegiatan pembangunannya dengan berbasis kepada keberlanjutan 
ekosistem dalam hal ini ekosistem DAS Ciliwung.  Pemahaman terhadap dimensi 
ekologi agar lebih ditingkatkan karena untuk melakukan pengelolaan DAS 
Ciliwung Hulu dibutuhkan pengetahuan dan pendekatan kebijakan berbasis 
hidrologi dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman kondisi dan program yang 
dibutuhkan di DAS Ciliwung Hulu agar lebih mengkomunikasikan dengan BP4K.  
BP4K merupakan penyambung dalam implementasi program dan menampung 
usulan program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Kapasitas koordinasi 
instansi pemerintah yang baik dapat menampung dan mengkomunikasikan hasil 
penjaringan program yang dibutuhkan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan.  
Program-program usulan tersebut diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan 
instansi lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sesuai.  
Peningkatan koordinasi juga diperlukan terutama dengan pihak pemilik lahan 
yang tinggal di luar DAS Ciliwung Hulu dengan masyarakat dan pemerintah lokal 
terutama poktan dan gapoktan dalam upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan 
kualitas lingkungan lainnya. Dengan peningkatan koordinasi antar instansi 
pemerintah dan dengan pihak lainnya maka program pembanguna  di DAS 
Ciliwung Hulu lebih mendapatkan dukungan masyarakat dan pemerintah lokal.  

Koordinasi pemerintah dan para pihak di DAS Ciliwung Hulu dengan 
pihak pemilik lahan dari luar DAS merupakan prioritas penanganan 
permasalahan.  Lahan milik maupun lahan garapan illegal maupun illegal di DAS 
Ciliwung Hulu  sebagian besar 70-80% dikuasai oleh kelompok masyarakat ini.  
Pihak ini merupakan pelaku kunci dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu karena 
mereka sebagai pihak penentu dalam pengambilan keputusan pengelolaan 
lahannya.  Pengaturan hak kepemilikan (property right of land) harus dilakukan 
secara seimbang yaitu adanya pengakuan hak dari pemerintah yang dijamin 
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undang-undang,  tetapi di lain pihak pemegang hak harus memperhatikan 
kepentingan umum atas aset lahan yang dimilikinya.  DAS Ciliwung Hulu 
merupakan daerah tangkapan air bagi wilayah tengah dan hilir maka harus 
ditegakkan kewajibannya terkait dengan penguasaan lahannya yaitu dengan tidak 
membiarkan lahannya menjadi “lahan gontai” (lahan tidur) sehingga tidak 
berfungsi secara positif terhadap hidrologi DAS.  Lahan yang dikuasai tersebut 
agar dilakukan penanaman vegetasi campuran atau berkayu, pembuatan sumur 
resapan, pembuatan terasering, maupun kegiatan rehabilitasi lainnya yang 
menunjang pengelolaan DAS, pengelolaan SDAir maupun mendukung 
pembangunan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut, tengah dan hilir.  

Pengembangan Kebijakan Pengelolaan DAS Ciliwung Hulu Skenario II 

tersebut dapat berhasil dengan baik jika dilaksanakan secara integratif dan 

mendapat dukungan dengan semua pihak terkait melalui peningkatan koordinasi 

dengan para pihak pemilik lahan yang tinggal di luar DAS, masyarakat dan 

kelompok tani (k), pengembangan alternatif kegiatan non-pertanian yang dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat (n), mempertahankan dan meningkatkan 

daya dukung untuk kegiatan pemanfaatan jasa ekowisata bagi pengembangan 

ekonomi wilayah (w), serta mempertahankan kuantitas dan meningkatkan kualitas 

kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan  dan kehutanan (s).   

Skenario II (moderat) diperlukan upaya peningkatan kinerja (v) penurunan 

tingkat perubahan penutupan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun dari laju 

tingkat sangat tinggi (lppm>2lppk) menjadi tingkat sedang (lppk<lppm<2lppk) 

(lppm=laju permukiman, lppk=laju pertumbuhan penduduk). Kapasitas koordinasi 

instansi pemerintah ditingkatkan satu tingkat lebih baik dari buruk menjadi 

berkualitas sedang yaitu mengerti tupoksi masing-masing, memahami posisi 

dan peran pihak mitra koordinasi walupun masih mementingkan 

programnya masing-masing.  

Skenario III (optimis) membutuhkan kapasitas koordinasi ditingkatkan 
menjadi dua tingkat lebih baik dari buruk menjadi baik (melewati tingkat sedang). 
Kapasitas koordinasi dari mengerti tupoksi masing-masing, memahami posisi dan 
peran pihak mitra koordinasi, dan mementingkan programnya sektoralnya 
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masing-masing perlu ditingkatkan menjadi mengerti tupoksi masing2, 
memahami posisi dan peran pihak mitra koordinasi, dan keterpaduan 
implementasi program bersama. Peningkatan kapasitas koordinasi tersebut 
diperlukan upaya yang sangat keras dari semua instansi pemerintah yang terkait 
dengan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu.  Perubahan perilaku instansi dibutuhkan 
melalui peningkatan kapasitas organisasi,  SDM pemerintah dan iklim politik 
yang mendukungnya.  Pada era reformasi saat ini, peningkatan kapasitas 
koordinasi menjadi baik (good governance) sulit diwujudkan menjadi lebih baik.  
Faktor peningkatan pendapatan masyarakat petani dari kegiatan non-pertanian 
tanaman pangan juga dibutuhkan (n) perlu ditingkatkan kinerjanya. Kedua faktor 
lainnya pemanfaatan jasa wisata (w), dan kegiatan penyuluhan pertanian,  
perikanan dan kehutanan dijaga kuantitas dan ditingkatkan kualitasnya sesuai 
permasalahan di lapangan.  
 

7.5 Simpulan 

1. Pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu  
model P = f (n, w, v, s, k), dimana kebijakan pengelolaan DAS merupakan 
hasil interaksi faktor-faktor (n) pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, 
(w) pemanfaatan jasa wisata untuk pengembangan ekonomi wilayah, (v)  
perubahan penutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi maupun menjadi 
lahan terbangun, (s) kegiatan penyuluhan pembangunan pertanian, perikanan 
dan kehutanan, dan (k) kapasitas koordinasi organisasi pemerintah.  

2. Pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu 
dapat dibangun tiga skenario kebijakan yaitu Skenario I (optimis), Skenario II 
(moderat) dan Skenario III (optimis). Skenario II (moderat) merupakan 
skenario pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung 
Hulu yang paling realistis dilaksanakan dan skenario II ini telah dapat 
meningkatkan nilai indeks keberlanjutan dari 47,23 (kurang berkelanjutan) 
menjadi 51,84 (cukup berkelanjutan). Skenario II (moderat) dilakukan secara 
terintegratif melalui peningkatan alternatif pendapatan dari kegiatan non-
pertanian (n), menjaga keberlanjutan pemanfaatan jasa wisata (w), 
mengendalikan tingkat perubahan penutupan lahan (v) menjadi lebih rendah 
(lppm < 2 lppk),  menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan penyuluhan 
pertanian, perikanan dan kehutanan (s), dan meningkatkan kapasitas 
koordinasi instansi pemerintah (k) menjadi setingkat lebih baik.   




