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ABSTRACK

Puncak area is the  upstream of  ciliwung watershed where vegetated land conversion has been occurring 
excessively  and uncontrolled. This research is aimed to know some problems regarding to the land conversion, especially 
forest conversion i.e. 1) to know the rate of  forest conversion at upstream Ciliwung watershed, 2) to understand the change 
of  economic land rent of  forest conversion activities. Samples were taken through purposive sampling method and the nilai 
ekonomi lahan measurement was conducted using net present value approach. The result revealed that on farm forests 
which are commonly formed as mix garden (agroforestry) in upstream Ciliwung watershed has been reduced rapidly during 
1995-2003. The remained agroforesty in a small scale can be found at Gadog and Sukakarya village. Agroforestry land 
usage encountered high opportunity cost, whereas  land conversion to others usage increased  the economic land rent up to Rp 
29.940.878.588 /year in Cisarua region and  Rp 41.718.102.750 /year in Megamendung region.

Keywords: Agroforest, Ciliwung watershed, nilai ekonomi lahan, forest environmental services, land conversion, on 
farm forestry, watershed.

ABSTRAK

Di kawasan Puncak yang merupakan DAS Ciliwung hulu, konversi lahan berhutan dan kawasan 
perkebunan menjadi lahan terbangun terjadi secara cepat dan tak terkendali. Penelitian ini berusaha 
menjawab sebagian dari permasalahan yang berkaitan konversi lahan tersebut yaitu: 1) mengetahui laju 
konversi hutan rakyat di DAS Ciliwung hulu 2) mengetahui perubahan nilai ekonomi lahan dari kegiatan 
konversi hutan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan perhitungan Nilai ekonomi lahan 
diperoleh dari analisis net present value (NPV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan rakyat yang 
berupa kebun campuran (agroforestri) di DAS Ciliwung hulu telah mengalami penyusutan cepat selama 
tahun 1995-2003. Hutan rakyat yang masih tersisa paling banyak dijumpai di Desa Gadog dan Desa 
Sukakarya. Penggunaan lahan untuk agroforestri memiliki opportunity cost yang tinggi, sedangkan 
konversi lahan untuk penggunaan lainnya dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan sebesar
Rp 29.940.878.588/tahun di wilayah Kec. Cisarua region dan  Rp 41.718.102.750/tahun di wilayah Kec. 
Megamendung.

Kata kunci:  Agroforestri, Ciliwung,  DAS,  jasa lingkungan hutan, konversi lahan, nilai lahan.
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I.  PENDAHULUAN

Sumberdaya lahan adalah salah satu faktor utama yang sangat penting untuk mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Lahan adalah  komponen dasar dari sistem 
sumberdaya alam pada setiap negara. Sumberdaya alam merupakan basis bagi pembangunan 
ekonomi berkelanjutan di sebagian besar negara, terutama negera-negara berkembang di Asia 
dimana pertanian masih sebagai sumber penting dalam perekonomian  (Onchan, 1993).

Lahan menjadi semakin penting karena dengan pertambahan jumlah penduduk yang 
tinggi, terjadi tekanan-tekanan pada permintaannya (demand for land). Sedangkan dari sisa 
persediaan (supply), lahan dalam suatu tatanan ruang tertentu (suatu wilayah, atau kawasan 
kota) persediaannya tetap (fixed), sehingga nilainya menjadi meningkat dari waktu ke waktu.  
Keadaan ini menyebabkan penggunaan lahan-lahan semakin bersaing (Anwar, 1996).

Selain itu lahan merupakan area multi kegiatan dan multi manfaat yang akan 
menentukan tingkat persaingan dan nilai lahan, terutama lokasi-lokasi yang mempunyai tanah 
subur, iklim yang baik dan di bawah pengaruh lokal eksternal ekonomi yang kondusif. Harga 
lahan menjadi ukuran tingginya permintaan dan persaingan lahan yang mencapai puncaknya 
di daerah perkotaan (Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju, 2003).

Mather (1986) menyatakan bahwa secara sederhana konsep nilai eknomi lahan 
mengacu pada nilai bersih dari return yang diperoleh dari penggunaan lahan pada suatu 
periode waktu. Hal ini setara dengan pendapatan bersih yang merupakan sisa dari pendapatan 
kotor (gross income) dikurangi biaya produksi. Pendapatan kotor tergantung pada volume 
produksi dan harga per unit produk. Harga pada gilirannya tergantung pada hubungan antara 
permintaan dan penawaran. Menurut Barlowe (1986) nilai eknonomi lahan  dipengaruhi oleh 
kelas lahan (grade of  land). Nilai ekonomi lahan dari setiap kelas lahan tergantung pada 
hubungan antara harga dan biaya. Dengan semakin tinggi harga atau semakin rendah biaya, 
nilai ekonomi lahan  meningkat.

Pada beberapa dasawarsa terakhir, meningkatnya permintaan lahan untuk  tempat 
pemukiman, industri wisata, dan lahan pertanian intensif  di DAS Ciliwung hulu 
mengakibatkan perubahan cepat terhadap hutan. Hutan milik masyarakat berangsur-angsur 
menjadi pemukiman, industri atau usaha kebun berorientasi komersil. Karena nilai ekonomi 
lahan yang semakin meningkat maka opportunity cost bagi masyarakat untuk mempertahankan 
lahannya dalam bentuk hutan rakyat menjadi tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih 
memanfaatkan lahannya untuk aktifitas yang lebih menguntungkan. Dalam hal ini konversi 
terjadi karena perbedaan nilai ekonomi lahan, rente yang kecil dari penggunaan kehutanan 
mengakibatkan sulit dicegahnya para pemilik lahan untuk mengkonversi lahan berhutannya 
ke penggunaan lain.

Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mengatahui laju keonversi hutan rakyat di DAS 
Ciliwung hulu 2) untuk mengetahui perubahan nilai ekonomi lahan dari kegiatan konversi 
hutan.  

II.  METODOLOGI PENELITIAN

A.  Kerangka Pemikiran

Hutan mempunyai multifungsi yang bersifat komplek dan mencakup hajat orang 
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banyak untuk wilayah luas. Selain menghasilkan produk yang secara ekonomi dapat diterima 
oleh pengelolanya seperti kayu, bahan pangan dan obat-obatan, hutan juga memberi manfaat 
yang tidak bisa diperdagangkan misalnya manfaat amenity, hidrologi, konservasi lahan, dan 
penyerap karbon.

Pada lahan-lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena lokasi (locational rent) atau 
karena kondisi biofisik lahan (ricardiant rent) hutan rakyat memiliki persaingan dengan 
investasi untuk penggunaan lain (opportunity cost) yang tinggi. Opportunity cost yang tinggi 
mendorong terjadinya konversi hutan rakyat menjadi tipe penggunaan lahan lainnya. 
Konversi hutan rakyat yang didorong oleh pertimbangan ekonomi ini akan meningkatkan 

 
 

Hutan rakyat  
(On farm forest)  

Manfaat yang bisa 
diperdagangkan

 (Marketable benefit)
 

Manfaat yang tidak bisa 
diperdagangkan

(Non marketable benefit)

Nilai ekonomi lahan untuk usaha hutan rakyat

 (On farm forest economic land rent)

 
 

Konversi Hutan rakyat

 
(On farm forest conversion)

 

Perubahan nilai ekonomi lahan
(Economic land rent changes)

Nilai ekonomi lahan untuk 
usaha di luar sektor kehutanan

 
(Non forestry sector economic land 

rent)

 

Opportunity cost

 

Gambar ( ) 1. Penyebab konversi hutan rakyat karena dorongan ekonomi dan dan 
perubahan nilai ekonomi lahannya (The economic cause of  on farm forest 
conversion and its economic land rent changes)

Figure
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B.  Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan meliputi peta-peta dan data sosial ekonomi yang 
berkaitan dengan tentang pengelolaan hutan rakyat dan tata guna lahan yang diperoleh dari 
Kantor BPS Kabupaten Bogor, kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Puncak (Kec. 
Cisarua, Megamendung dan Ciawi).  Peta-peta yang digunakan meliputi: Peta Rupabumi 
Digital Indonesia skala 1: 25.000. Lembar 1209-141 Ciawi, dan Lembar 1209-142 Cisarua 

+edisi tahun 1998, peta citra Landsat ETM  tahun 1995 dan 2003. Data sosial ekonomi yang 
dipakai adalah data tahun 2003.

C.  Observasi lapangan

Data yang dikumpulkan untuk penelitian  di DAS hulu diperoleh dari pengamatan 
secara langsung di lapangan terhadap hutan-hutan rakyat dan penggunaan lahan lainnya di 
lokasi penelitian. 

D.  Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Di DAS hulu data diperoleh 
dari pendapat masyarakat khususnya petani baik yang melakukan usaha hutan rakyat maupun 
yang tidak, tokoh masyarakat dan aparat dinas/ instansi setempat (desa dan kecamatan). Unit 
data yang dipakai adalah satu satuan penggunaan lahan dalam satu persil. 

E.  Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Penentuan desa terpilih 
dilakukan berdasarkan informasi dari instansi setempat dan tokoh masyarakat yang 
memahami kondisi hutan di DAS Ciliwung hulu yaitu: Kantor BPDAS Ciliwung dan Citarum, 
kantor kecamatan, kantor desa dan ketua kelompok tani hutan, dan dari data sekunder yaitu 
laporan dan peta, serta dari pengamatan di lapangan. Sampel yang dipilih adalah daerah yang 
memiliki  wilayah hutan rakyat yang relatif  luas yang berada di wilayah paling hulu dari DAS 
Ciliwung dan wilayah yang lebih hilirnya, terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Cisarua 
dan Kecamatan Megamendung. Masing-masing diwakili oleh 2 desa, yaitu Desa Batulayang, 
dan Tugu Utara (Kec. Cisarua), Desa Gadog dan Sukakarya (Kec. Megamendung). Total 
sampel untuk keempat desa  diambil  70 sampel.

F.  Pengolahan dan Analisa Data

1.  Laju konversi dan pola penggunaan lahan

Penghitungan laju konversi terhadap hutan rakyat dan pola penggunaan lahan 
dilakukan berdasarkan interpretasi citra landsat, data sekunder, pengamatan langsung dan 
wawancara dengan petani.

2.  Analisis nilai ekonomi lahan

Dalam penelitian ini penghitungan nilai ekonomi lahan didasarkan pada Net Present 
Value (NPV) (Mather,1986), yang dihitung dengan rumus berikut:
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di mana:
NPV = Nilai sekarang neto
B = Penerimaan yang diperoleh pada tahun tt

C = Biaya yang dikeluarkan pada tahun tt

t = jangka waktu analisis (tahun)
i = tingkat suku bunga yang berlaku (discount rate)

Analisis dilakukan terhadap lahan yang digunakan untuk hutan rakyat dan tiga jenis 
penggunaan lainnya yang dominan diusahakan di wilayah penelitian. Nilai nilai ekonomi lahan 
antara lahan hutan rakyat dan non hutan rakyat (pertanian semusim dan perumahan di 
Kecamatan Megamendung, pertanian semusim, perumahan, dan villa di Kecamatan Cisarua) 
kemudian diperbandingkan.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Penguasaan dan Penggunaan Lahan

DAS Ciliwung hulu berdasarkan penguasaan lahannya dapat dikelompokkan menjadi 
lahan negara, hak milik dan hak guna usaha. Desa Tugu Utara sebagian besar lahan 
pertaniannya merupakan lahan kering yang diusahakan untuk budidaya holtikultura semusim 
seperti kol, cabai, tomat, kentang, petsai, bawang daun, dan wortel. Di desa Batulayang selain 
lahan kering untuk holtikultura semusim, juga banyak ditemui  lahan basah untuk pertanaman 
padi. Tanamaan yang cukup dominan dibudidayakan di lahan pertanian adalah padi dan 
bawang daun. Penggunaan lahan untuk sarana pariwisata seperti hotel dan villa di Kecamatan 
Ciasarua lebih banyak dibanding dengan di Kecamatan Megamendung. Hal ini dikarenakan 
Kecamatan Cisarua, yang posisinya lebih tinggi dan lebih dingin lebih ramai untuk tujuan 
wisata.

Berdasarkan luas lahan yang dikuasai, rumah tangga pertanian di Kecamatan Cisarua 
menguasai lahan yang rata-rata lebih luas daripada rumah tangga pertanian di Kec. 
Megamendung. Di Megamendung pemanfaatan lahan untuk pertanian masih memiliki 
persentase yang besar. Pada lahan  sawah atau ladang  di Desa Gadog dan Sukakarya selain 
pertanaman padi, sayuran yang sering ditanam, antara lain, ubi lokal, ubi cilembu, kacang 
panjang, mentimun, talas, jagung, dan singkong. Di Sukakarya  tanaman yang cukup dominan 
dibudidayakan di lahan pertanian adalah padi dan ubi.

Dari  pengamatan di lapangan diketahui  bahwa hutan rakyat sebagai salah satu bentuk 
penggunaan lahan yang dapat mendukung upaya  konservasi air dan  tanah kurang dapat 
berkembang di kawasan Puncak. Kebanyakan tanaman kayu ditanam dalam bentuk tunggal 
diantara tanaman pertanian dan pekarangan, tidak dalam bentuk sekumpulan pohon yang 
membentuk suatu ekosistem hutan.  Hutan rakyat di DAS Ciliwung hulu didominasi oleh 
bentuk agroforestri atau kebun campuran.

B.  Laju Konversi Lahan

Pertumbuhan penduduk di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang 
dan Bekasi) yang cepat  dan berkembangnya wilayah Puncak sebagai salah satu tujuan wisata, 
menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya lahan di DAS Ciliwung hulu. 

Analisis Perubahan Nilai Ekonomi Lahan .......... ( )Agus Astho Pramono
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Besarnya arus wisata ke Puncak dan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarananya 
seperti jalan, pertokoan, villa dan penginapan menyebabkan terjadinya konversi lahan yang 
semula merupakan lahan bervegetasi menjadi  bangunan. Alih fungsi lahan yang terjadi di 

+ DAS Ciliwung hulu  dapat dilihat dari hasil interpretasi peta citra Landsat ETM .
+Untuk interpretasi citra Landsat ETM , Harimurti (1999) dan Janudianto (2004) 

mengelompokkan lahan menjadi katagori hutan lebat, kebun teh, semak/belukar, kebun 
campur, permukiman, sawah, ladang/tegalan dan lahan terbuka. Hutan lebat adalah wilayah 
yang ditutupi oleh vegetasi pepohonan, baik alami maupun yang dikelola, dengan tajuk yang 
rimbun dan lebat. Kebun teh adalah daerah yang digunakan sebagai perkebunan teh. Semak 
belukar merupakan hutan yang telah dirambah / dibuka, merupakan area transisi dari hutan 
lebat menjadi kebun atau lahan pertanian. Kebun campuran adalah daerah yang ditumbuhi 
vegetasi tahunan satu jenis maupun campuran baik dengan pola acak maupun teratur. 
Permukiman merupakan kombinasi antara jalan, bangunan, pekarangan, dan bangunan. 
Sawah merupakan daerah yang ditanami padi sebagai tanaman utama. Sedangkan tegalan 
merupakan daerah yang umumnya ditanami tanaman semusim. Lahan terbuka merupakan 
daerah yang tidak ditemukan vegetasi berkayu, umumnya hanya jenis rerumputan. 
Berdasarkan pengelompokan ini hasil analisis terhadap peta citra satelit dari tahun 1995 dan 
2003, terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ciawi, Megamendung dan 
Cisarua ditampilkan pada Tabel 1.

 

Gambar ( ) 1. Kondisi penggunaan lahan pada tahun 1995 dan 2003 di Kecamatan 
+Ciawi, Megamendung dan Cisarua (Sumber: Peta Citra Landsat ETM  

tahun 1995 dan 2003) (Land use changes between 1995 and 2003 in Ciawi, 
+Megamendung and Cisarua subdistricts) (Source: Landsat ETM  images of  1995 

and 2003)

Figure
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Hasil analisis citra satelit menunjukkan bahwa di kawasan DAS Ciliwung hulu selama 
kurun waktu 8 tahun perubahan luasan penggunaan lahan yang paling cepat adalah 
permukiman (Gambar 1). Yang tercepat terjadi di Kecamatan Megamendung  yaitu mencapai 
187,14 ha/tahun. Tipe penggunaan lahan yang mengalami laju penyusutan tercepat di 
Megamendung berturut-turut hutan, kebun campur, dan hutan belukar. Sedangkan di Cisarua 
berturut-turut kebun campur, hutan dan tegalan/ladang.

Tabel (Table) 1. Luas (ha) dan laju pertumbuhan (%) penggunaan lahan di Kecamatan 
Cisarua, Megamendung dan Ciawi antara tahun 1995 dengan 2003 (Land 
conversion growth in Cisarua, Megamendung and Ciawi subdistricts between 1995 and 
2003)

 

Pertumbuhan
(Growth)Kecamatan 

(Subdistricts) 

Tipe penggunaan 
lahan 

(Land use type) 

1995  2003  
Total  /th

Hutan
 

2.417,34 
 

39%
 

1339,11
 

21%
 
-1.078,20 -134,78

Kebun teh
   

775,26 
 

12%
 

1047,42
 

17%
 

272,16 34,02
Kebun Campuran

 
2.197,62 

 
35%

 
169,92

 
3%

 
-2.027,70 -253,46

Pemukiman
 

441,27 
 

7%
 

1938,42
 

31%
 
1.497,15 187,14

Tegalan/Ladang

 
325,98 

 
5%

 
1406,61

 
23%

 
1.080,63 135,08

Semak Belukar

 

57,79 

 
1%

 
0

 
0%

 
-57,79 -7,22

Lahan Terbuka

 

34,56 

 

1%

 

323,91

 

5%

 

289,35 36,17
Badan Air/Sawah

 

0,45 

 

0%

 

14,22

 

0%

 

13,77 1,72

Megamendung
  

 

JUMLAH

 

6.250,36 

 

100%

 

6.239,97

 

100%

   Hutan

 

2.903,85 

 

39%

 

2.340,63

 

32%

 

-563,22 -70,40
Kebun The

 

1.988,82 

 

27%

 

1.227,42

 

17%

 

-761,40 -95,18
Kebun Campuran

 

1.020,87 

 

14%

 

139,68

 

2%

 

-881,19 -110,15
Pemukiman

 

703,62 

 

9%

 

2.566,17

 

35%

 

1.862,55 232,82
Tegalan/Ladang

 

684,27 

 

9%

 

525,60

 

7%

 

-158,67 -19,83
Semak Belukar 34,38 0% 0 0% -34,38 -4,30
Lahan Terbuka 70,65 1% 606,96 8% 536,31 67,04
Badan Air/Sawah 2,43 0% 4,23 0% 1.8 0,23

Cisarua

 

JUMLAH 7.408,89 100% 7.410,69 100%

Sumber (Source): Analisis  peta citra satelit (Satelite image interpretation)

Kawasan hutan yang ada di DAS Ciliwung hulu sebagian besar merupakan hutan 
lindung. Produksi hutan rakyat di DAS Ciliwung hulu, seperti halnya hutan rakyat pada 
umumnya di Pulau Jawa, diperoleh dari tanaman tahunan yang tumbuh dalam bentuk hutan 
murni, kebun-kebun campuran atau hutan belukar. Berdasarkan hasil pengamatan, di DAS 
Ciliwung hulu hutan rakyat didominasi oleh kebun campuran, yaitu lahan yang ditanami 
campuran tanaman kehutanan misalnya mindi (Melia azedarach), sengon (Paraserianthes 
falcataria), dan kayu afrika (Maesopsis emenii), holtikultura tahunan misalnya pepaya (Carica 
papaya), pisang (Musa sp.), pala (Myristica fragrans), dan holtikultura semusim misalnya nanas 
(Ananas comosus), kunyit (Curcuma domestica), singkong (Manihot sp). Hutan murni pada 
umumnya masuk dalam kawasan hutan milik negara, sedangkan semak atau belukar 
kebanyakan juga ditemukan dalam kawasan hutan negara, yang berada di lahan-lahan curam 
atau jurang di antara lahan hutan atau kebun teh (Gambar 1).  Dari hasil analisis citra satelit, 
selama kurun waktu 6 tahun lahan-lahan yang berhutan mengalami pertumbuhan negatif. Hal 
ini menunjukkan bahwa telah terjadi konversi hutan negara maupun hutan rakyat yang cepat 
di DAS Ciliwung hulu. Di Kecamatan Cisarua, penyusutan kebun campur,  hutan dan hutan 
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belukar mencapai 110,15 ha, 70,40 dan 4,30 per tahun, di Kecamatan Megamendung 253,46 
ha, 134,78 ha dan 7,22 ha per tahun.

Untuk mengetahui pola konversi hutan rakyat di DAS Ciliwung hulu dilakukan analisis 
terhadap perubahan penggunaan lahan per tahun berdasarkan peta citra satelit dari tahun 
1995 dan 2003. Setiap tahun di Kecamatan Megamendung perubahan lahan kebun campur ke 
penggunaan lainnya (hutan, kebun teh, pemukiman, ladang, semak/belukar, lahan terbuka 
dan sawah) menunjukkan konversi hutan rakyat selama 8 tahun rata-rata sebesar 253,46 
ha/tahun,  sedangkan di Cisarua rata-rata 110,15 ha/tahun. Dari hasil analisis diketahui 
bahwa penyebab utama penyusutan hutan rakyat di Megamendung maupun Cisarua adalah 
konversi menjadi pemukiman dan ladang/tegalan, yaitu seluas 225,90 ha/tahun. Berdasarkan 
peta interpretasi citra satelit, pada tahun 1995 hutan rakyat dalam bentuk kebun campur 
masih banyak tersebar di desa-desa di Kecamatan Megamendung. Namun pada tahun 2003, 
seperti hasil pengecekan di lapangan pada tahun 2005, hutan rakyat dalam bentuk kebun 
campur yang relatif  luas hanya tertinggal di Desa Gadog Kecamatan Megamendung. Di 
tempat-tempat lain sudah jarang ditemukan kebun campur. Lahan kebun campur banyak 
yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman, kebun campur yang tersisa ditemukan 
terpencar dalam luasan-luasan yang sempit di lahan-lahan miring.

C.  Perbedaan Nilai ekonomi lahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum penggunaan lahan untuk kebun 
campuran dengan tanaman tahunan secara ekonomi kurang menguntungkan daripada 
penggunaan lahan untuk padi, atau penggunaan lainnya seperti palawija, villa atau 
permukiman. Hasil analisis terhadap usaha agroforestri menunjukkan nilai ekonomi lahan 

2sebesar Rp  553 /m /th. Nilai ekonomi lahan ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan karena 
sebagian besar lahan agroforestri tidak dikelola secara optimal. Dengan mengoptimalkan 
sistem silvikultur maka sebenarnya nilai ekonomi lahan dari agroforestri di wilayah ini dapat 
meningkat. 

Di Gadog dan Sukakarya nilai ekonomi lahan untuk pertanian seperti padi dan sayuran 
2atau palawija lebih tinggi daripada kegiatan agroforestri, yaitu  Rp 2.273 /m /th. (padi),  Rp 

22.271 /m /th. (ubi cilembu). Selain itu tingkat konversi hutan rakyat dari tahun ke tahun terus 
terjadi karena cepatnya pertambahan penduduk yang diikuti dengan semakin bertambahnya 
permintaan akan perumahan. Nilai ekonomi lahan untuk pemukiman di Gadog dan 

2Sukakarya adalah sebesar Rp 33.197 /m /th.  
Di Desa Batulayang dan Tugu Utara, persaingan antara  agroforestri dengan budidaya 

lainnya lebih berat dibanding dengan di Gadog dan Sukakarya. Di kedua desa ini nilai 
2 2ekonomi lahan untuk tanaman padi Rp 2.563 /m /th, bawang daun Rp 3.852 /m /th, 

2 2perumahan Rp 37.466 /m /th., dan villa Rp 29.278 /m /th, jauh lebih menguntungkan 
dibanding nilai ekonomi lahan untuk hutan rakyat.

D.  Nilai Konversi Hutan Rakyat

Konversi hutan rakyat menjadi hutan, kebun teh dan hutan belukar tidak 
menimbulkan permasalahan lingkungan di DAS Ciliwung hulu, karena perubahan ke arah 
tipe-tipe penggunaan lahan tersebut tidak mengurangi luasan lahan yang tertutupi vegetasi, 
atau mungkin perubahan tersebut justru meningkatkan perannya dalam konservasi lahan. 
Konversi hutan rakyat akan menimbulkan permasalahan lingkungan ketika berubah ke arah 
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tipe penggunaan lahan yang menurunkan intensitas tutupan vegetasi seperti penggunaan 
untuk pemukiman, tegal / ladang, lahan terbuka dan sawah. Sejak tahun 1995 sampai 2003 
konversi hutan rakyat yang berupa kebun campur menjadi jenis penggunaan yang non hutan 
ini mencapai 964,26 ha /tahun. 

Jika dikaitkan dengan masing masing nilai ekonomi lahan-nya maka konversi hutan 
rakyat secara ekonomi mampu meningkatkan nilai ekonomi lahan. Di Cisarua, hutan rakyat 
yang berubah menjadi pemukiman seluas 630,27 ha /tahun dengan perubahan ini lahan 
tersebut mengalami peningkatan nilai dari Rp 3.485.393.100 /tahun  menjadi 
236.136.958.200 /tahun. Dengan asumsi bahwa lahan terbuka merupakan lahan yang sama 
sekali tidak diusahakan untuk kegiatan produktif  sehingga nilai ekonomi lahan-nya nol (NPV 
= 0) maka total peningkatan  nilai ekonomi lahan di Kecamatan Cisarua dari hutan rakyat 
yang terkonversi adalah sebesar Rp 29.940.878.588, sedangkan di Megamendung sebesar Rp 
41.718.102.750. 

Nilai ini merupakan  nilai dari manfaat yang bisa diperdagangkan dari hutan rakyat,  
namun di lain pihak masyarakat mengalami kerugian berupa menurunnya kualitas 
lingkungan, yang merupakan nilai yang tidak bisa diperdagangkan. Seperti yang dinyatakan 
oleh Singh et al. (1995), bahwa deforestrasi  diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama 
degradasi lahan.  Konversi hutan rakyat ke arah pemukiman, ladang, sawah dan lahan terbuka 
mengurangi tingkat penutupan vegetasi. Penutupan vegetasi ini secara umum diakui 
berbanding terbalik dengan debit air sungai. Hasil wawancara dengan responden 
menunjukkan bahwa masyarakat merasakan beberapa manfaat dari adanya pohon-pohonan 
atau hutan yaitu untuk kenyamanan (kesejukan, peneduh, keindahan), sebagai penahan erosi 
dan longsor. Nilai jasa lingkungan ini tergambarkan dari nilai willingness to pay (WTP), karena 
dalam penelitian ini nilai WTP menggambarkan seberapa besar masyarakat mau mambayar 
untuk mendapatkan kembali kondisi lingkungan seperti waktu masih banyak lahan berhutan 
atau sebelum terjadinya  konversi hutan.  Nilai jasa lingkungan yang hilang berdasarkan nilai 
WTP adalah sebesar Rp 460.442.526,32 /th di Kecamatan Cisarua, dan Rp  444.280.497,12 
/th di Megamendung.

Dari perbandingan antar peningkatan nilai ekonomi lahan dan hilangnya jasa 
lingkungan yang dirasakan masyarakat terdapat adanya selisih nilai yang tinggi. Nilai ekonomi 
dari konversi jauh lebih besar dari nilai jasa lingkungan yang hilang yang dirasakan oleh 
masyarakat. Berdasarkan peningkatan nilai ekonomi lahan bisa dikatakan bahwa secara umum 
konversi hutan rakyat merupakan suatu kegiatan pembangunan yang menguntungkan bagi 
masyarakat setempat. Dengan demikian bisa dimaklumi bila konversi lahan berhutan terus 
berlanjut. Namun penilaian demikian terjadi karena masyarakat memiliki pandangan jangka 
pendek (myopic view). Akibat  yang  muncul  dari konversi hutan rakyat seperti kerugian karena 
kerusakan sumberdaya di masa depan (future damage), dan biaya lingkungan (environmental cost), 
tidak menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan kenyataan bahwa  
dampak kerusakan lingkungan dari konversi hutan rakyat di DAS Ciliwung hulu ini tidak 
dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
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Tabel ( ) 2. Perubahan nilai ekonomi lahan akibat konversi kebun campur ke 
penggunaan lahan lain yang tidak berhutan di Kecamatan Cisarua dan 
Megamendung (Land rent changes caused by mixed garden conversion to be non forested 
land uses in subdistricts of  Cisarua and Megamendung)

Table

Total land rent (Rp) 

Kecamatan 
(Subdistricts) 

Kebun campur 
konversi ke 

(Mixed gardens 
were  converted to 

be) 

Luas 
Perubahan 
(Width of 
change) 
(ha) 

Nilai 
ekonomi 

lahan 
(Economic 
land rent) 
(Rp/m2/ 

th) 

Sebelum 
konversi 
(Before 

conversion) 

Setelah 
konversi 

(After 
conversion) 

Peningkatan 
(Increase) 

 Pemukiman 630,27 37.466 3.485.393.100 236.136.958.200 232.651.565.100,0 

Tegalan/Ladang 225,90 3.852 1.249.227.000 8.701.668.000 7.452.441.000,0 

Semak Belukar 0,00 553 0 0 0,0 

Lahan Terbuka 107,28 - 593.258.400 0 -593.258.400,0 

Sawah 0,81 2.563 4.479.300 20.760.300 16.281.000,0 

  1000,26  5.531.437.800 245.058.466.500 239.527.028.700 

Cisarua 

 

 

    
Peningkatan nilai ekonomi lahan 

per tahun 29,940,878,588 

Pemukiman 975,24  33.197  5.393.077.200 323.750.422.800 318.357.345.600,0 

Tegalan/Ladang 933,12  2.271 5.160.153.600 21.191.155.200 16.031.001.600,0 

Semak Belukar 0,00  553 0 0 0,0 

Lahan Terbuka 154,44 - 854.053.200 0 -854.053.200,0 

Sawah 12,24       2.273  67.687.200 278.215.200 210.528.000,0 

  2163,15   11.962.219.500  345.707.041.500     333.744.822.000  

Megamen-
dung 

 

 

 

    
 Peningkatan nilai ekonomi lahan 
per tahun       41.718.102.750  

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa upaya konservasi lahan di DAS 
Ciliwung hulu tidak bisa mengandalkan pada inisiatif  masyarakat atau pemerintah daerah 
setempat. Karena dalam era otonomi daerah, pertimbangan ekonomi untuk untuk 
meningkatkan PAD merupakan suatu prioritas. Berdasarkan kenyataan ini, upaya 
pengendalian konversi atau pengembangan hutan di DAS Ciliwung hulu untuk kepentingan 
masyarakat yang lebih luas memerlukan biaya kompensasi. Masyarakat atau pemerintah 
daerah setempat seharusnya mendapat kompensasi sebagai pengganti atas kerugian yang 
dirasakan jika tetap mempertahankan hutan. Nilai dari kompensasi ini minimal sebesar selisih 
antara peningkatan nilai ekonomi lahan dan nilai jasa lingkungan yang diterima masyarakat 
setempat. Dalam penelitian ini selisihnya adalah sebesar Rp 29.480.436.061,68./th di 
Kecamatan Cisarua dan Rp 41.273.822.321 /th di Kecamatan Megamendung. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

2Nilai ekonomi lahan dari hutan rakyat adalah Rp 553/m /th, dibanding dengan 
penggunaan lahan lainnya, hutan rakyat memiliki opportunity cost yang tinggi. Nilai ekonomi 

2 2lahan untuk penggunaan lainnya adalah : Rp 2.563/m /th (padi),  Rp 2.271/m /th (ubi 
2 2cilembu). Rp 3.852 /m /th (bawang daun), Rp 37.466 /m /th (perumahan), dan Rp 29.278/ 

2m /th (villa ). Nilai ekonomi lahan hutan rakyat masih dapat ditingkatkan karena sebagian 
besar lahan hutan rakyat tidak dikelola secara optimal. 

Konversi lahan dari hutan rakyat menjadi pemukiman, tegal, ladang atau sawah di DAS 
Ciliwung hulu secara ekonomi lebih menguntungkan karena meningkatkan nilai lahan. 
Peningkatan nilai lahan dari konversi lahan di Kecamatan Megamendung mencapai Rp  
41.718.102.750/tahun dan di Cisarua sebesar Rp 29.940.878.588/tahun.  Dengan demikian 
upaya konservasi lahan di DAS Ciliwung hulu tidak bisa mengandalkan pada inisiatif  
masyarakat atau pemda setempat, karena pada era otonomi daerah pertimbangan ekonomi 
untuk meningkatkan PAD merupakan prioritas.

SARAN

Apabila pola pengelolaan DAS Ciliwung hulu yang selama dilaksanakan tetap 
dipertahankan maka konversi hutan di DAS Ciliwung hulu akan terus berlanjut, dan fungsi 
hidrologis dari DAS Ciliwung hulu akan semakin melemah. Untuk perlu beberapa kebijakan 
yang berkaitan dengan nilai ekonomi lahan yang dapat dipertimbangkan dalam 
mempertahankan wilayah Puncak sebagai wilayah  konservasi lahan dan air yaitu :
1. Perlu suatu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan dari hutan rakyat di DAS 

Ciliwung hulu melalui peningkatan produktivitas hutan. Misalnya melalui bantuan bibit 
unggul, penyuluhan  dan bimbingan teknis silvikultur pada lahan-lahan kebun campur, 
karena pada saat ini kebun campur di DAS Ciliwung hulu kebanyakan tidak dikelola 
secara optimal. Peningkatan produktivitas hutan dengan mengoptimalkan potensi lahan 
pada akhirnya akan meningkatkan posisi tawar terhadap kemungkinan terjadinya 
konversi.

2. Perlu instrumen ekonomi dalam bentuk insentif  bagi pengelola hutan rakyat. Selama ini 
yang menjadi pertimbangan atau penilaian dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat 
hanyalah economic land rent. Sementara environmental rent belum mendapatkan penghargaan 
semestinya oleh masyarakat. Insentif  dapat berperan sebagai penghargaan atas 
environmental rent  atau nilai jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan hutan rakyat. 
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