
79 JURNAL SOSIAL EKONOM I  Vol. 2 No.1 (2001) pp. 79 _ 98     PENENTUAN LUAS OPTIMAL HUTAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI DENGAN GOAL PROGRAMMING DAN AHP: SUATU PENDEKATAN MODEL (Determination of Optimum Forest Cover in The Watershed Using Goal Programming and AHP:  A Modeling Approach )  Oleh/By : Hariyatno Dwiprabowo1, Suwidji Basuki 1, Herry Purnomo 2 dan Haryono 3  Abstract  In order to keep ecological, economic and socio cultural functions, forest cover is required to be maintained in any watershed. To what extent the forest cover should be maintained, according to Forestry Basic Act no. 41 of 1999, 30% of the land area needs to be preserved as a forest. However, it remains in question how much forest cover actually needed in a watershed in order to fulfil such functions. This paper presents the results of the study to find approach as well as method in determining the optimum forest cover in Citanduy watershed in Java. The study combined Analytical Hirarchie Process (AHP) and Goal programming so as to find optimal solution of land use in the watershed. In the approach, AHP was used to determine weights of watershed management goals based on stakeholders’ perception. Stakeholders of the watershed were identified and interviewed. Of  multiple objectives of watershed management i.e. hidrology, erosion control, agriculture, estate, and timber outputs, stakeholders regarded sound hidrology should receive the highest weight. The case study was able to generate alternatives of land-uses, one of the alternatives (III) resulted in 27% forest cover or a 5% increase of  current forest cover in the land use. The erosion decreased by  20.7% and water run-off by 15%. Nevertheless, the erosion and water run-off  levels are still far above some tolerance limits. Keywords: Watershed, analytical hierarchy process, goal programming, stakeholders  Abstrak Untuk menjaga fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya, keberadaan hutan mutlak dipertahankan pada suatu daerah aliran sungai (DAS). Menurut Undang-undang Pokok Kehutanan no. 41 luas hutan yang perlu dipertahankan minimal 30% dari luas daratan. Namun demikian hingga kini masih menjadi pertanyaan berapa  luas hamparan yang perlu ditutup oleh hutan dalam suatu DAS sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat dipenuhi. Tulisan ini merupakan hasil studi yang dimaksudkan untuk mencari pendekatan dan metoda  penentuan luas optimal hutan pada suatu daerah aliran sungai (DAS) di Pulau Jawa. Studi ini menggabungkan metoda AHP dan Goal Programming dalam mencari solusi yang optimal dalam                                                  1 Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan 2 Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB dan peneliti di CIFOR 3 Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan 



  volume 2 no. 1 (2001)  80 tata guna lahan.. Dari pengelolaan DAS yang memiliki berbagai tujuan, yakni: teraturnya tata air, berkurangnya erosi, tingginya produksi pertanian, perkebunan, dan kayu, stakeholders (pemangku kepentingan) menganggap teraturnya tata air merupakan tujuan terpenting.  Studi kasus yang dilakukan di DAS Citanduy ini menunjukkan bahwa berbagai alternatif tataguna lahan dapat dibangkitkan, salah satu alternatif menghasilkan luas penutupan hutan (meliputi Hutan Negara) sebesar 27% atau 5% lebih luas dari tata guna saat ini. Tingkat erosi menurun sebesar 20.7% dan limpasan air permukaan turun 15%. Tingkat erosi dan limpasan air ini masih jauh diatas ambang batas toleransi. Kata kunci:    I. PENDAHULUAN  Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai karakteristik yang spesifik serta berkaitan erat dengan unsur utamanya seperti jenis tanah, tataguna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng. Di antara factor-faktor yang berperan dalam menentukan system hidrologi tersebut, faktor tataguna lahan, kemiringan dan panjang lereng dapat direkayasa oleh manusia (Asdak, 1995). Peranan vegetasi sangat penting artinya karena kemungkinan intervensi manusia terhadap unsur tersebut amat besar. Kebutuhan akan lahan semakin meningkat sementara jumlah lahan khususnya lahan hutan tidak bertambah luas malah cenderung berkurang. Luas lahan hutan  yang harus dipertahankan dalam suatu kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) agar dapat menjamin kelestarian sumber air, hasil-hasil kayu dan bukan kayu, serta fungsi lainnya telah menjadi sumber perdebatan. Masalah ini cukup kompleks mengingat berbagai kepentingan atas tataguna lahan di DAS antar berbagai sektor serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi ekologis hutan sangat penting utamanya untuk menjaga erosi serta mengatur tata air khususnya di sungai-sungai. Erosi tanah merupakan masalah yang serius di suatu DAS, dampak dari erosi telah dikenal luas yakni: Menurunnya produktivitas tanah, dan meningkatnya sedimentasi yang berakibat berkurangnya secara tajam umur pemanfaatan waduk-waduk di sepanjang sungai (Utomo, 1989). Sebagai contoh, tingkat erosi aktual di DAS Citanduy, salah satu DAS kritis di Jawa, yang mencapai 230 ton per ha setiap tahun merupakan salah satu faktor penyebab pendangkalan sungai dan sedimentasi di Segara Anakan yang selama ini menjadi tempat buangan air dari Citanduy (Anonim, 2001).Sedangkan teraturnya tata air  dicerminkan oleh berkurangnya fluktuasi debiet air atau limpasan air permukaan. Limpasan air permukaan yang berlebihan diketahui sebagai salah satu penyebab erosi tanah, banjir, dan berkurangnya air infiltrasi yang memiliki peranan yang besar terhadap supply air ke sungai pada saat musim kering. Menurut pengamatan Tim Pusat Studi Kelautan Fakultas MIPA Universitas Indonesia, kapasitas tampung normal Sungai Citanduy pada DAS bagian tengah dan hilir sepanjang 297 km adalah 0,92 trilyun m³. Jika terjadi hujan di daerah hulu fluktuasi air lebih besar 0,48 trilyun m³ yang tidak tertampung oleh Citanduy (Anoniem, 2001). Oleh karena itu penurunan erosi dan limpasan air permukaan (run-off) selayaknya dijadikan tujuan penting dalam pengelolaan suatu DAS.  Dalam era otonomi daerah tujuan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan pula oleh tekanan pertambahan 



Penentuan luas optimal……..( Hariyatno Dwiprabowo, Suwidji Basuki, Herry Purnomo  dan 
Haryono) 81 penduduk. Dengan luas area 132.186 km2 atau 6,89% dari luas daratan Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh sekitar 115 juta jiwa penduduk atau 60 % dari total penduduk Indonesia, ini berarti setiap km2  lahan di P. Jawa rata-rata dipadati oleh penduduk sebanyak 869 jiwa. Jumlah penduduk sebesar ini telah menimbulkan berbagai masalah khususnya tekanan terhadap penggunaan lahan hutan terutama untuk tujuan ekonomi. Berbagai sumber daya seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan akan mengalami tekanan-tekanan yang cukup besar sehingga dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi berlebihan yang berakibat kerusakan lebih lanjut pada Daerah Aliran Sungai.  Kondisi ini perlu diantisipasi dengan tataguna lahan serta aspek pemanfaatannya melalui peninjauan yang lebih mendalam. Model yang komprehensif untuk mencari solusi yang optimal perlu dikembangkan sehingga dapat membimbing berbagai pihak bagi perencanaan DAS dalam jangka panjang. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Menentukan pendekatan dan metoda penentuan luas hutan optimum dalam DAS. 2. Mengikutsertakan stakeholders dalam menentukan tujuan pengelolaan DAS.  Sasaran dari penelitian ini adalah penentuan luas hutan yang optimal pada DAS dengan memperhatikan kendala-kendala atau batasan-batasan yang harus dipenuhi  dalam upaya memenuhi kondisi ekologi dan keperluan masyarakat.   II. METODOLOGI  PENELITIAN  A. Waktu dan Lokasi Penelitian  Studi kasus dalam pemodelan DAS ini dipilih DAS Citanduy, mengingat DAS Citanduy merupakan salah satu DAS yang paling kritis di Jawa. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terlibat  dalam  pengelolaan daerah aliran sungai  yaitu  Sub/Balai  Reboisasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT),  Dinas Pekerjaan Umum,  Perum Air Minum Daerah,  BAPPEDA,   Perum Perhutani  Unit I  Jawa Tengah dan Unit III  Jawa Barat.  Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan,  Dinas Perikanan,  Badan Meterologi dan Geofisika (BMG),  Biro Pusat Statistik  Propinsi/Kabupaten, Agraria, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan adalah: tata guna lahan pada wilayah DAS,  potensi hutan/perkebunan/pertanian/ perikanan dan pemukiman (jenis, luas, kualitas, volume, pola usaha lahan tanaman hutan/perkebunan/ pertanian/perikanan), debit air anak sungai/sungai, dan jumlah penduduk di DAS. Penelitian dilakukan dalam tahun 2000.  B. Pendekatan Penelitian  Keberadaan hutan dan sumber daya lainnya adalah untuk memenuhi fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Keberadaan hutan dalam suatu DAS merupakan bagian dari tataguna lahan. Oleh karena itu analisis keberadaan hutan tersebut dalam DAS perlu ditinjau dalam perspektif  suatu system dengan  memperhatikan penggunaan lahan lainnya. Keberadaan hutan memiliki fungsi 



  volume 2 no. 1 (2001)  82 ganda yakni fungsi ekologi dan social ekonomi, oleh karena itu pengelolaan DAS yang komprehensif  perlu didasarkan pada kriteria ekologis dan sosial ekonomi. Permasalahan luas hutan dan tata guna lahan secara umum di DAS dapat dirumuskan sebagai masalah alokasi lahan atau sumberdaya untuk berbagai kepentingan sektoral untuk mencari penyelesaian yang optimal. Masalah alokasi sumber daya ini dapat dirumuskan atau dimodelkan dengan menggunakan pemrograman bertujuan ganda (Multiple objective programming). Disamping itu, mengingat  manajemen DAS memberikan dampak langsung pada berbagai sektor dan kehidupan masyarakat maka pelibatan sektor dan masyarakat (al. lembaga swadaya masyarakat) sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) perlu dilakukan. Akomodasi kepentingan dapat dirumuskan dalam bentuk penentuan dan pemberian bobot berbagai obyektif pengelolaan DAS. Proses tersebut dapat diakomodasikan dengan metoda Analytical Hierarchie Process (AHP). Secara keseluruhan pendekatan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1. Terdapat persepsi umum khususnya dikalangan para pakar dan perencana kehutanan untuk mempertahankan keberadaan hutan sekitar 30 % dari wilayah suatu DAS untuk tujuan ekosistem.                                 Gambar 1. Kerangka pendekatan dan pemodelan alokasi lahan di DAS  Figure 1.  Approach and modeling of land use in a watershed Stakeholders Analytic Hierarchy Process Objectives/goal determination  & Weight Multiple objectives/goal programming Input data Resource/land allocation 
Optimal land 

allocation/ 
forest cover 

Final output Intermediate output Iterative loop 



Penentuan luas optimal……..( Hariyatno Dwiprabowo, Suwidji Basuki, Herry Purnomo  dan 
Haryono) 83 Penutupan luas hutan sebesar 30% dari luas daratan dinyatakan pula didalam Undang-undang Pokok Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Namun tidak jelas dalam pandangan tersebut mengenai indikator atau kriteria DAS yang diinginkan dengan keberadaan hutan tersebut. Mengingat kompleksnya permasalahan tata guna lahan di suatu DAS serta beragamnya kepentingan atau tujuan yang terkandung di dalamnya, serta adanya variasi dari suatu tempat ke tempat lainnya, studi ini tidak diarahkan untuk menjawab hipotesa yang dikemukakan tersebut namun lebih diarahkan kepada aspek pendekatan dan pemodelan untuk menjawab permasalahan tersebut.   C. Metoda Penelitian  1. Pemberian Bobot Tujuan Pengelolaan DAS  Pemberian bobot (weight) terhadap tujuan-tujuan pengelolaan DAS diperlukan mengingat tujuan pengelolaan suatu DAS dapat bersifat ganda (lebih dari satu). Bobot mencerminkan tingkat kepentingan relatif masing-masing tujuan terhadap yang lain. Pembobotan tersebut dilakukan dengan metoda Analytical Hierarchy Process (AHP). Metoda AHP diciptakan untuk memperoleh konsistensi atas penaksiran tingkat kepentingan tujuan ganda sesuai dengan keinginan atau kepentingan pengambil keputusan (Saaty, 1986). Sebagai pengganti pengambil keputusan dalam konteks ini dipilih pemangku kepentingan di dalam DAS. Kriteria pemilihan pemangku kepentingan adalah: (1) Kedekatan dengan DAS, (2) Ketergantungan pada DAS, (3) Pengetahuan atas pengelolaan DAS.  2. Metoda Alokasi Lahan DAS  Secara spesifik masalah yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai masalah alokasi sumberdaya secara optimal dengan berbagai fungsi tujuan. Dalam beberapa hal terdapat kemungkinan fungsi-fungsi tujuan sangat berbeda satu sama lain sehingga terjadi konflik. Untuk mengatasinya, maka diperlukan kompromi antara fungsi fungsi ini untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pemecahan masalah semacam ini dapat dilakukan melalui pendekatan model program tujuan ganda ( “goal programming”). Program ini merupakan modifikasi atau variasi khusus dari program linear. Program tujuan ganda bekerja meminimumkan jarak yang telah ditetapkan dengan hasil usaha yang dapat ditempuh secara realistik. Model program tujuan ganda merupakan perluasan dari model program linear, oleh karena itu asumsi, notasi, formulasi model matematik, prosedure perumusan model dan penyelesaiannya sama,  tetapi ada tambahan satu jenis variabel baru yaitu variabel deviasi (deviational variable). Variabel deviasi digunakan untuk memanipulasi model program linear supaya dapat memasukkan beberapa tujuan yang hendak dicapai ke dalam formulasi model program linear.      Model goal  programming  telah digunakan dalam alokasi sumber daya secara cukup luas (Mendoza, 1987). Model ini secara umum dapat ditulis sebagai berikut: 



  volume 2 no. 1 (2001)  84 Min  D  =  W + D +  +   W – D –  Dengan Kendala CX +  D + _  D _   =  G AX  <=   B X, D+,  D_   >=  0  Dimana,  G  =  [ G1, G2, G3, ……., Gn ], vector sasaran (goal)  D  =   vector deviasi (positip atau negatif) terhadap goal  A  =   matriks koefisien teknologi  B  =   vector ketersediaan sumber  X  =   vector variable keputusan  Apabila sasaran akhir yang diinginkan misalnya terdiri dari optimalisasi sasaran ekologi /lingkungan (G1,G2,…), dan sosial ekonomi (Gj,..,Gn), maka  kemudian yang diperlukan adalah meminimalkan konflik antara ketiga sasaran tersebut. Untuk itu,  setiap sasaran akhir (G) perlu diberi bobot yang besarnya sesuai dengan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing sasaran akhir (tujuan pengelolaan).  Penggunaan pemrograman tujuan ganda (Multiobjective programming) dalam pengalokasian lahan di DAS antara lain dilakukan oleh Chang, Wen dan Wu (1995), sedangkan penggunaan goal programming dilakukan oleh Bottoms dan Bartlett (1975), Dane, Meador, dan White (1977), Njiti dan Sharpe (1994). Penentuan bobot merupakan masalah yang biasa dihadapi dalam goal programming dan pemrograman tujuan ganda lainnya. Dalam pemodelan ini, penentuan bobot tersebut dilakukan oleh pemangku kepentingan melalui konsesus ataupun melalui teknik Analytical  Hierarchy Process (AHP). Apabila dilakukan melalui konsensus maka penggunaan goal programming dapat langsung dilakukan. Namun apabila konsensus tidak tercapai, perlu digunakan teknik lain seperti AHP, yakni, melalui “pairwise comparison matrices” (matrik-matrik perbandingan berpasangan). Pemberian bobot goal programming dengan melibatkan pemangku kepentingan dengan metoda AHP merupakan pendekatan yang relatif baru dalam permasalahan tataguna lahan di DAS.  D. Pengumpulan Data  Data primer diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara dengan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan setempat,  data sekunder dikumpulkan dari instansi-instansi yang terkait (Sub Bab A).  Data yang akan dikumpulkan untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya ini pada umumnya data sekunder meliputi : 1. data penggunaan lahan (untuk hutan, pertanian, pemukiman, perikanan,  perkebunan, dll.) 2. data dan persamaan hidrologis berbagai penggunaan lahan 3. data satuan hasil produksi hutan dan tanaman lainnya 



Penentuan luas optimal……..( Hariyatno Dwiprabowo, Suwidji Basuki, Herry Purnomo  dan 
Haryono) 85 Data lainnya dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Disamping data-data ini, besaran-besaran yang berasal dari stakeholders akan digunakan sebagai input. Sample (unit analisis) yang diambil sebagai sumber data adalah suatu DAS.  E. Bahan dan Peralatan  Bahan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah alat tulis kantor, perangkat lunak komputer (program goal programming, AHP, dll.) dan perangkat keras berupa komputer.  Perangkat lunak (software) yang dibutuhkan untuk mengolah data pada dasarnya terdiri dari:  (1) Perangkat pengolah AHP dan (2) Pengolah model Goal Programming.        Pengolahan AHP dilakukan secara manual dengan menggunakan Perangkat EXCEL mengingat hasil  akhir dapat diperoleh melalui serangkaian operasi matriks untuk mendapatkan nilai eigenvalues (akar ciri).   (2) Pengolahan Goal Program dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak LINGO 5.0.       Meskipun perangkat lunak ini lebih diutamakan untuk model linear program namun dengan penyesuaian-penyesuaian dapat digunakan untuk GP.   F. Formulasi model  Untuk masalah penentuan luas hutan dalam DAS Citanduy perlu didefinisikan variable keputusan (aktivitas) dan persamaan kendala.Variabel keputusan tersebut mencerminkan besaran luas penggunaan lahan untuk berbagai tujuan a.l. hutan, perkebunan, pertanian, dll. Definisi variable keputusan secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 4. Penyerdehanaan dilakukan terhadap variable keputusan mengingat kurang lengkapnya data yang tersedia. Disamping itu penyerdehanaan perlu dilakukan atas variable keputusan luas lahan hutan dalam kaitannya dengan produksi kayu. Diasumsikan bahwa produksi kayu tahunan diperoleh dari riap tahunan tanpa menciptakan variable luas hutan yang dipanen. Hal ini dilakukan mengingat model ini merupakan bentuk penyerdehanaan (pendekatan) dari model yang lebih kompleks, sedangkan pemodelan pemanenan hutan (harvest scheduling) perlu dilakukan lebih detail dan bersifat dinamis (time-dependent). Kelas umur hutan direpresentasikan dalam variabel hutan jarang, sedang dan rapat.  Persamaan kendala dapat dibagi dua, pertama, kendala yang berhubungan dengan goal (target) yang hendak dicapai, kedua, kendala yang berhubungan dengan keterbatasan sumber daya  dan input. Penentuan besarnya target (goal) dan besaran di sebelah kanan persamaan kendala (“right hamd side”) dilakukan dari data sekunder dan sumber referensi lainnya, sebagai contoh, besarnya run-off (limpasan air permukaan) dan tingkat erosi tanah diperoleh dari beberapa referensi. Sedangkan target-target produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan kehutanan ditentukan besarnya dengan melihat angka-angka produksi beberapa tahun terakhir di wilayah DAS ybs.    



  volume 2 no. 1 (2001)  86 IV. HASIL PENELITIAN   A. Tujuan pengelolaan DAS dan bobotnya  Untuk mengetahui tingkat kepentingan tujuan pengelolaan DAS Citanduy diadakan pengukuran terhadap pendapat (preferensi) pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) atas pengelolaan DAS. Metode yang digunakan adalah AHP, pengumpulan data terhadap responden dilakukan melalui wawancara. Pemilihan responden dilakukan sesuai dengan kriteria pada III D.1. Wawancara dilakukan terhadap 6 responden yang merupakan pimpinan (atau setingkat manajer) yang berasal dari Dinas PKT, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Stasiun DAS, dan 2 Kelompok Tani yang berada dalam wilayah DAS Citanduy.  Tujuan (goal) pengelolaan DAS diidentifikasi sebagai (1) teraturnya tata air, (2) berkurangnya erosi tanah, (3) tingginya hasil pertanian, (4) tingginya hasil perkebunan, (5) tingginya hasil hutan (kayu). Tujuan (1) dan (2) mewakili tujuan lingkungan atau ekologis dalam pengelolaan DAS sedangkan tujuan (3), (4), dan  (5) menggambarkan kepentingan social ekonomis dari pemangku kepentingan. Penggunaan pemrograman ganda untuk tataguna lahan dalam DAS dengan tujuan pengelolaan yang meliputi aspek lingkungan dan social ekonomi relatif sedikit (Chang, Wen, dan Wu, 1995). Beberapa diantaranya, antara lain, dilakukan oleh Njiti dan Sharpe (1994), Chang, Wen, dan Wu (1995). Dalam wawancara dengan calon responden, tujuan-tujuan tersebut dijelaskan dan ditawarkan sebagai pilihan, seluruh responden menyatakan tidak keberatan atas tujuan-tujuan tersebut. Hasil pengolahan data terhadap wawancara dengan para responden disajikan pada Lampiran 2. Dari hasil tersebut dapat dilihat adanya variasi pembobotan atas tujuan pengelolaan DAS dari satu responden ke responden lainnya, namun secara umum terlihat bahwa tujuan yang mewakili aspek ekologis mendapat bobot paling besar. Hal ini lebih jelas terlihat dari hasil rata-rata seluruh responden yang menghasilkan bobot rataan (Tabel 1).  Tabel 1. Rata-rata bobot kepentingan tujuan pengelolaan DAS menurut pemangku kepentingan Table 1. Average weight of watershed management goal according to stakeholders Tujuan Pengelolaan Bobot kepentingan (rataan) Teraturnya Tata Air Berkurangnya Erosi Tanah Tingginya Hasil Pertanian Tingginya Hasil Perkebunan Tingginya Hasil Hutan  (kayu) 0.36 0.25 0.18 0.13 0.09   Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari segi kepentingan stakeholders, tujuan pengelolaan DAS yang terpenting adalah teraturnya tata air, yang dikuti oleh berkurangnya erosi tanah. Pendapat tersebut cukup konsisten sesuai dengan rendahnya bobot yang diberikan kepada tujuan pengelolaan yang beorientasi pada tingginya hasil hutan (kayu). Hal ini secara tidak langsung dapat diinterpretasikan 



Penentuan luas optimal……..( Hariyatno Dwiprabowo, Suwidji Basuki, Herry Purnomo  dan 
Haryono) 87 sebagai tingginya kesadaran stakeholders akan pentingnya menjaga hutan agar tidak dieksploitasi secara berlebihan karena berfungsi menjaga tata air sekaligus mengurangi erosi tanah. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di DAS  sangat penting artinya bagi pengelolaan DAS kegiatan ini bersifat antar sektoral (dalam tatanan land-use yang ada) namun dari wawancara dengan berbagai instansi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kelemahan yang menonjol. Demikian pula terlihat belum adanya koordinasi antar kabupaten yang terletak di dalam DAS Citanduy yang mengacu pada suatu perencanaan strategis DAS. Perencanaan DAS Citanduy yang ada masih bersifat parsial yang menekankan pada rencana penghijauan pada areal-areal yang dianggap kritis dari sudut kelerengan, jenis tanah, dan intensitas curah hujan. Besarnya bobot yang diberikan oleh masing-masing pemangku kepentingan dengan metoda AHP dapat diikuti pada Lampiran 2.  B. Tata guna lahan  Tata guna lahan terakhir (1998) pada Wilayah DAS Citanduy yang meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2. Sawah menduduki tempat pertama (172.858 ha), disusul dengan dan Tegal/kebun (163.923 ha) dan Hutan Negara (115.695 ha).  Jika ditinjau lebih lanjut total vegetasi hutan terdiri dari lahan Hutan Negara dan Hutan Rakyat meliputi luas 167.845 ha menduduki peringkat kedua yang berkisar sekitar 22% dari luas total penggunaan lahan. Jumlah ini masih jauh dibawah angka 30% penutupan hutan sebagaimana yang dinyatakan dalam UUPK No.41.  Tabel 2. Tata guna lahan pada DAS Citanduy Table 2.  Current land use in Citanduy watershed No Penggunaan Lahan Kabupaten (Ha) Total Tasikmalaya Ciamis Cilacap  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13  Sawah Pekarangan Tegal/Kebun Ladang/Huma Penggembalaan/ Padang rumput Rawa-rawa Kolam/Empang Tambak Tak diusahakan Hutan rakyat Hutan negara Perkebunan Lain-lain  54 427 18 958 68 447 24 317 7 171  5 5 027 2 5 616 29 802 34 375 28 406 8 094  54 929 32 707 51 629 27 801 1 777  10 2 547 43 72 18 944 38 356 17 510 9 586  63.502 33 126 43 847 819 30  229 686 86 529 3 404 42 964 12 371 12 257  172 858 84 791        163 923 52 937 8 978  244 8 260 131 6.217 52 150 115 695 58 287 29 937  Jumlah 284 647 255 911 213 850 754 408 Sumber (Source): Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap Dalam Angka (1998)  (Statistics of Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap (1998)) 



  volume 2 no. 1 (2001)  88 B. Tata air   Tingkat tata air pada DAS Citanduy dapat dilihat dari angka-angka debiet air Sungai Citanduy dan anak-anak sungai-nya atau Sub DAS-nya. Fluktuasi debiet air pada curah hujan maksimum dan minimum merupakan salah satu indikator penting atas penggunaan lahan ditinjau dari aspek tata air. Angka-angka debiet air pada empat anak sungai (Sub DAS) Citanduy dapat dilihat dalam Tabel 3. Rasio debiet air maksimum/minimum berdasarkan curah hujan bulanan dan harian berturut-turut adalah 11 dan 315. Rasio yang perlu diperhitungkan karena menggambarkan kondisi debiet air sesungguhnya adalah berdasarkan curah hujan harian yakni 315. Rasio ini jauh diatas ambang batas toleransi ideal fluktuasi debiet air maksimum dan minimum sebesar 40.  Tabel  3. Angka-angka debiet air riel pada beberapa Sub DAS  Citanduy (m³/detik) 1) Table 3. Water flow figures in Citanduy sub watershed  Sub DAS BULANAN   2) HARIAN   3) Maksimum Minimum Maksimum Minimum Citanduy Hulu Ciseel Cijolang Cikawung 273 69.7 83.6 79.3 28.4 4.3 9.69 4.76 815 344 292 200 0.46 0.18 2.05 2.55 Jumlah 506 47.2 1651 5.24 Keterangan (Remarks) : 1)  Data diolah dari beberapa stasiun pengamat DAS Citanduy thn 1998 (Processed data from observation stations of 
Citanduy watershed in 1998) 2)  Diukur berdasarkan jumlah curah hujan bulanan maksimum dan minimum (Maximum and minimum monthly rainfall) 3)  Diukur berdasarkan jumlah curah hujan harian maksimum dan minimum (Maximum and minimum daily rainfall)  Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas tata air di DAS adalah debiet run-off atau limpasan air permukaan mengingat terdapat korelasi yang cukup tinggi antara debiet air sungai dengan limpasan air permukaan. Indikator ini akan dipakai di dalam pemodelan sebagai pengganti debiet air sungai mengingat tidak tersedianya data empiris yang diperlukan.   C. Erosi DAS  Penurunan Tingkat Erosi pada DAS Citanduy merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan DAS. Mengingat tata guna lahan dan type vegetasi merupakan salah satu factor penting dalam erosi (disamping tingkat kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan) maka perlu ditelaah tingkat erosi pada berbagai penggunaan lahan di DAS Citanduy. Besarnya angka dugaan limpasan permukaan (run-off) dan erosi pada berbagai type vegetasi di tiga Sub DAS Citanduy dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan 3. Besarnya erosi berbagai type vegetasi pada Sub Das menunjukkan variasi, angka rataan dapat dilihat pada kolom terakhir. Hutan bakau memberikan erosi terkecil, disusul dengan sawah, savanna dan hutan rapat (jati, mahoni, dan pinus). Seluruhnya berada jauh dibawah ambang 
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Haryono) 89 batas toleransi erosi sebesar 15 ton/ha/th. Sedangkan erosi terbesar adalah pada pemukiman., disusul dengan hutan mahoni jarang dan tegalan. Limpasan air permukaan yang tertinggi adalah pada Tegalan sedangkan yang terkecil adalah Hutan.   Berbeda dengan erosi, angka ambang toleransi limpasan air belum banyak diketahui.  D. Alternatif Tata Guna Lahan  Penyelesaian atau pencarian tataguna lahan dengan goal programming dilakukan sebagai berikut (Lampiran 4). Dalam program ditentukan kendala-kendala goal (target) berupa: Kendala goal tata air, kendala goal erosi, produksi pertanian, produksi perkebunan, dan produksi kehutanan. Besaran target yang hendak dicapai berada pada sisi kanan kendala-kendala tersebut. Variabel deviasi dicoba diminimumkan pada fungsi obyektif dari program sehingga target-target tersebut     . Tabel  4. Tata guna lahan pada DAS Citanduy dan tataguna alternatif Table 4. Current land use and alternative land uses in Citanduy watershed No Penggunaan Lahan DAS Citanduy (Ha) Tata guna lahan  saat ini Alternatif tataguna lahan I II III  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Sawah Pekarangan Tegal/Kebun Ladang/Huma Penggembalaan / Padang rumput Rawa-rawa Kolam/Empang Tambak Tak diusahakan Hutan rakyat Hutan negara Perkebunan Lain-lain  172 858 84 791 163 923 52 937 8 978 244 8 260 131 6 217 52 150 115 695 58 287 29 937  172 858 84 791 180 717 36 143 8 978 244 8 260 131 - 88 068 115 695 58 287 -  172 858 84 791 180 717 36 143 8 978 244 8 260 131 - 88 068 115 695 58 287 -  172 858 84 791 180 717 36 143 8 978 244 8 260 131 - - 203 999 58 287 -  Jumlah 754 408 754 408 754 408 754 408  dapat dicapai. Deviasi negatif menunjukkan terjadinya pencapaian melebihi dari target (over achievement), sedangkan deviasi positif menunjukkan tidak tercapainya sasaran (under achievement). Bobot masing-masing tujuan pengelolaan DAS sebagai hasil survey terhadap pemangku kepentingan dengan metoda AHP (lihat Sub Bab A) diintegrasikan sebagai koefesien-koefesien variable deviasi di fungsi obyektif. Besaran-besaran target produksi diperoleh berdasarkan produksi aktual pada beberapa kabupaten di DAS Citanduy, demikian pula dengan berbagai koefesien produksi diperoleh dari statistik kabupaten. Beberapa data besarnya aliran air permukaan, dan erosi pada beberapa tipe vegetasi didasarkan pada hasil perhitungan dan dugaan yang berasal dari sumber pustaka data aktual pada Lampiran 1 dan Lampiran 3. Asumsi proporsi luas tanaman pertanian pada Kebun 



  volume 2 no. 1 (2001)  90 adalah: 60% buah2an,15% sayuran,10% biji2an, dan 15% umbi2an, dan Ladang: 25% sayuran,25% biji2an, 25% umbi2an, dan 25% padi2an dilakukan atas dasar pengamatan lapangan. Disamping kendala target produksi, didalam program dimasukkan kendala-kendala luas lahan untuk beberapa penggunaan.  Hasil  pengolahan dengan goal programming menunjukkan bahwa dengan pemberian bobot tujuan pengelolaan yang cukup tinggi pada tujuan pencapaian tata air (bobot: 0,36) dan penurunan erosi (bobot: 0,25) diperoleh salah satu alternatif alokasi lahan berdasarkan tipe vegetasi seperti terlihat pada Lampiran 2. Besarnya bobot pencapaian tujuan produksi pertanian, perkebunan dan hasil hutan sesuai dengan respon dari respondent berturut-turut 0,18 dan 0,13. dan 0,09.  Untuk melihat pengaruh tataguna lahan terhadap DAS dilakukan beberapa perubahan terhadap kendala-kendala model yang berimplikasi pada perubahan tataguna lahan. Analisis atas perubahan ini khususnya ditujukan pada lahan hutan (jati, pinus, mahoni, hutan lindung, hutan suaka) dan hutan rakyat (albisia, jati, mahoni, lainnya). Tiga (3) penggunaan lahan alternatif dicobakan dalam  model goal program sebagai pembanding terhadap tataguna lahan saat ini, yakni: I. Lahan hutan rakyat tidak dibatasi (kendala dilonggarkan), sedangkan Lahan tidak diusahakan (TD) dan Lahan lain-lain (LAIN2) tidak dibatasi. II. Seperti Alternatif I, disamping itu kendala normalitas hutan ditiadakan. III. Seperti Alternatif II, disamping itu luas Hutan negara tidak dibatasi (kendala dilonggarkan). Model goal program untuk Alternatif  I dapat dilihat pada Lampiran 4. Solusi pada Alternatif I munujukkan perubahan pada tataguna lahan berupa peningkatan luas tegal/kebun sebesar 10,2% sebaliknya menurunnya luas Ladang/huma sebesar 10,2%. Hal ini disebabkan Kebun yang didominasi oleh pohon buah-buahan memberikan indeks erosi dan debiet aliran permukaan yang jauh lebih kecil daripada Ladang. Peningkatan lainnya terjadi pada luasan Hutan Rakyat sebesar 69,3% sebaliknya penurunan pada lahan yang tidak diusahakan (TD) dan Lahan lain-lain dengan sebab yang sama. Alternatif II tidak merubah penggunaan lahan kecuali perubahan terjadi di dalam luasan hutan negara yakni meningkatnya luasan Hutan jati rapat (HJR) dan Hutan pinus rapat (HPR) sedangkan hutan jarang dan sedang (HJJ, HJS,HPJ, dan HPS) mengalami penurunan. Pada Alternatif III terjadi penurunan luas hutan rakyat dan peningkatan luasan hutan negara utamanya luasan hutan lindung (HLIN) sebesar 76%. Perubahan tataguna lahan akan berdampak pada output (keluaran) DAS yang dinyatakan dalam bentuk parameter. Tataguna lahan DAS Citanduy saat ini dan tataguna lahan alternatif dibandingkan berdasarkan  lima (5) parameter, hasil perbandingan parameter tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. Perubahan tataguna lahan saat ini menjadi tataguna lahan Alternatif I mengakibatkan penurunan debiet aliran air permukaan sebesar 11%, demikian pula erosi sebesar 33%. Namun keduanya masih jauh di bawah ambang kriteria  debiet  aliran permukaan dan erosi yang berlaku umum. Sebagaimana dinyatakan dalam Bab Metodologi ambang batas yang masih dapat ditolerir pada tataran DAS belum banyak diketahui. Penurunan kedua parameter tersebut dibarengi dengan penurunan produksi total pertanian, 
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Haryono) 91 sedangkan produksi perkebunan dan hasil kayu mengalami kenaikan. Angka-angka produksi merupakan agregat beberapa produk, dalam pengolahan ini hasil masing-masing produk diabaikan. Di dalam masing-masing agregat terjadi kenaikan maupun penurunan dari masing-masing produk atau komoditi. Penurunan total agregat produksi pertanian disebabkan kenaikan luasan lahan Kebun/Tegal dan penurunan luasan lahan untuk Ladang.  Tabel 5. Perbandingan parameter tataguna lahan saat ini dan tataguna lahan alternatif Table 5. Parameters comparison of current and alternative land uses No Penggunaan Lahan DAS Citanduy (Ha) Tata  guna lahan Alternatif tataguna lahan Batas toleransi I II III  1 2 3 4 5   Debit aliran permukaan (lt/detik/ha) 1) Erosi (ton/ha/th) Produksi pertanian (ton/th) Produksi perkebunan (ton/th) Produksi hasil hutan/kayu (m³/th)   1.955 79.11 3 210 968 11 958 136 383  1.740 67.113 2 128 316  58 812  245 191              1.740 63.988 2 128 315 58 812 325 071  1.661 62.697 2 128 315 58 812 115 305  0.228    2) 15        3) Keterangan (Remarks) : 1) Debit aliran air permukaan pada curah hujan maksimum (Run-off in maximum rainfall) 2) Debiet aliran air permukaan pada tipe vegetasi hutan pada curah hujan maksimum, kriteria ini bersifat arbitrasi (Run-off 

on different types of vegetation in maximum rainfall, criterion is somewhat arbitrary). 3) Batas toleransi erosi berdasarkan SK Dirjen RRL (1998) (Tolerance limit on erosion is based on DG RRL)  Sedangkan kenaikan produksi kayu disebabkan oleh bertambahnya luasan Hutan rakyat. Penurunan debiet aliran permukaan dan besarnya erosi secara berturut-turut mulai dari tataguna lahan saat ini, alternatif I, II, dan III, disebabkan meningkatnya luasan hutan rapat dan hutan lindung, namun penurunan ini menyebabkan penurunan hasil kayu. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui model  AHP dan goal program yang memberikan nilai bobot terbesar pada teraturnya tata air dan berkurangnya erosi. Penurunan produksi beberapa produk pertanian terhadap target produksi akan dapat diatasi dengan melakukan perimbangan (trade-off) batas-batas tertentu dengan cara mengubah proporsi tanam pada Kebun campuran dan Ladang sehingga penurunan produksi produk-produk tertentu tidak terjadi dengan tajam. Demikian pula trade-off dapat dilakukan diantara produk-produk perkebunan di dalam agregat produksi perkebunan dengan mengubah proporsi luas tanam masing-masing produk. Dalam tataguna lahan alternatif  III luas total penutupan lahan hutan yang meliputi Hutan Negara adalah 203.999 ha atau 27% dari luas total DAS Citanduy dibandingkan dengan 22% luas hutan pada tataguna lahan saat ini. Luasan hutan ini mengakibatkan penurunan limpasan air sebesar  15%  dan erosi sebesar 20.7%, namun angka yang dicapai kedua parameter tersebut masih cukup jauh diatas ambang toleransi limpasan air permukaan dan erosi pada DAS. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan luasan hutan yang lebih besar jika kondisi tata air dan erosi dalam DAS menjadi parameter atau kriteria utama dalam pengelolaan DAS. 



  volume 2 no. 1 (2001)  92 IV. KESIMPULAN DAN SARAN  A. Kesimpulan      Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari penelitian ini:  1. Metoda Analytical Hierarchy Process merupakan metoda yang cukup tepat untuk mengukur keinginan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pemberian bobot secara kuantitatif atas tujuan-tujuan pengelolaan DAS.  2. Goal programming merupakan cara pemecahan yang cukup baik dalam alokasi penggunaan lahan yang memiliki tujuan ganda mengingat kemampuannya dalam mengakomodasikan berbagai kepentingan. 3. Penggabungan metoda AHP dan Goal programming dapat menjadi model pemrograman terpadu dalam alokasi penggunaan lahan di DAS yang mengikut sertakan pemangku kepentingan. 4. Teraturnya tata air merupakan tujuan yang memperoleh bobot tertinggi menurut persepsi   pemangku kepentingan. 5. Alternatif tataguna lahan di DAS Citanduy yang dihasilkan studi kasus menunjukkan   penurunan erosi 20.7% dan limpasan permukaan (run-off) 15% dan agregat produksi hasil  hutan (kayu) dan perkebunan dibandingkan tataguna lahan yang ada, sedangkan produksi  pertanian mengalami penurunan. Luas penutupan hutan adalah 27% atau naik 5% dari tataguna lahan saat ini.  B. Saran-saran  Untuk penelitian selanjutnya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlu memasukkan faktor penyerapan tenaga kerja di dalam tujuan sebagai salah satu tujuan sosial  ekonomi di dalam pengelolaan DAS. 2. Perlu memasukkan faktor lereng dan jenis tanah di dalam model sebagai variable sehingga diperoleh solusi  alokasi penggunaan lahan yang lebih akurat.   DAFTAR  PUSTAKA  Anonim. 2001. Kondisi Lingkungan Kian Rapuh. Harian Kompas tgl. 2/11/2001. Jakarta. Asdak, Chay.1995.Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.Gadjah Mada University Press. Bottoms, K.E. and E.T.Barlett.1975.Resource Allocation through Goal Programming. Journal of Range Management 28(6), pp 442-447. BPS.1998. Ciamis Dalam Angka. BPS Kab. Ciamis. BPS.1998. Tasikmalaya Dalam Angka. BPS Kab. Tasikmalaya. 
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Haryono) 93 BPS.1998. Cilacap Dalam Angka. BPS Kab. Cilacap.   Chang, N.B., C.G. Wen, and S.L.Wu.1994.Optimal Management of Environmenttal and Land Resources in a Reservoir Watershed by Multiobjective Programming. Journal of Environmental Management (1995) 44, pp 145-161. Dane, C.W., N.C.Meadors, J.B.White.1977.Goal programming in Land-Use Planning. Journal of Forestry                June 1977, pp 325-330. Direktorat Jenderal RRL.2000.RTL Sub DAS Ciseel: Buku I. BRLKT, Bandung. Direktorat Jenderal RRL.1999.Penyiapan Data Dasar (Untuk Penyusunan RTL-RLKT Sub DAS Cijolang): Buku I.BRLKT, Bandung. Direktorat Jenderal RRL. 1998. SK Dirjen RRL No.1/Kpts/5/1998 Tentang Pedoman Pengusahaan RTL Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah DAS. Lee, Richard. 1980.  Forest  hydrology. Columbia University Press, New York/Guilford, Surrey. Mendoza G.A. 1987. Goal programming formulation and extensions : An overview and analysis. Can. J. For. Res. 17: 575-580. Njliti, C.F. and D.M.Sharpe.1994.A Goal-Programming Approach to the Management of Competition and Conflict among Land Uses in the Tropics: The Cameroon Example. Ambio Vol 23 No 2, pp112-119. Undang-undang Pokok Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Utomo, Wani Hadi.1989. Konservasi Tanah di Indonesia: Suatu Rekaman dan Analisa. Universitas Brawijaya. Malang.                      



  volume 2 no. 1 (2001)  94 Lampiran 1a. Perkiraan Debiet Limpasan Permukaan pada beberapa type vegetasi  di Sub DAS Citanduy Appendix 1a. Water run-off in several vegetation types in Citanduy sub watershed No Type vegetasi Aliran permukaan (lt/dt/ha) Cijolang Ciseel Cimuntur DAS Citanduy (Rataan) Maks Min Maks Min Maks Min Maks Min    1.   2.   3.   4..   5.   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12.  Hutan Jati  Hutan Mahoni Hutan Pinus Hutan bakau Hutan sekunder Pemukiman Kebun karet Alang-alang Savana Sawah Kebun camp. Tegalan  0.336 0.336 0.336 - 0.673 3.028 1.178 1.615 0.841 0.067 8.412 5.384  0.007 0.007 0.007 - 0.014 0.061 0.024 0.033 0.017 0.001 0.170 0.108  0.234 0.234 - 0.234 - 2.103 0.818 - - 0.047 0.818 3.738  0.017 0.017 - 0.017 - 0.150 0.058 - - 0.003 0.058 0.267  0.273 0.273 - - - 2.455 0.955 - - 0.59 1.160 4.365  0.008 0.008 - - - 0.073 0.028 - - 0.002 0.032 0.130  0.280 0.280 0.336 0.234 0.673 2.529 0.984 1.615 0.841 0.704 3.463 4.496  0.011 0.011 0.007 0.017 0.014 0.095 0.037 0.033 0.017 0.002 0.087 0.168  Lampiran 2a. Besarnya erosi pada berbagai type vegetasi di Sub DAS Citanduy (ton/ha/th) Appendix 2a. Erosion in several vegetation types in Citanduy sub watershed No. Type vegetasi Erosi di Sub DAS (t/ha/th) Rata-rata DAS Citanduy (ton/ha/th) Cijolang Ciseel Cimuntur       1.    2.    3.    4    5 6 7 8 9 10 11 12 Hutan Jati :     Rapat     Sedang     Jarang Hutan Mahoni     Rapat     Sedang     Jarang Hutan Pinus     Rapat     Sedang     Jarang Hutan bakau     Rapat     Sedang     Jarang Hutan sekunder Pemukiman Kebun karet Alang-alang Savana Sawah Kebun campuran Tegalan  1.51 6.05 30.27  3.34 13.37 66.83  4.26 17.04 85.18  - - - 11.22 184.62 28.26 37.50 0.79 0.31 36.16 140.59  2.81 11.23 56.16  2.61 10.45 52.24  - - -  0.03 0.15 0.61 - 566.7 53.91 - - 0.98 61.82 151.75  6.69 26.75 133.77  17.21 68.83 344.14  - - -  - - - - 196.63 115.27 - - 0.59 74.98 153.46  3.67 14.68 73.38  7.72 30.88 154.40  4.26 17.04 85.18  0.03 0.15 0.61 11.22 315.98 65.81 37.50 0.79 0.63 57.65 148.60 Sumber (Source): 1. Hardjowigeno S, Ilmu Tanah, CV Akademika Pressindo, 1995.  2.  Anonimous, Management Zonations Strategy for Sustainable Management of Forest Land in the Berau Area, Berau Forest Management Project,1998.  3.  Anonimous, 1998, Pedoman Penyusunan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi lahan Dan Konservasi Tanah DAS, Keputusan Ditjen.RRL No.041/Kpts/V/98. Jakarta 1998 



95 LAMPIRAN 2.  BOBOT KEPENTINGAN TUJUAN PENGELOLAAN DAS MENURUT RESPONDENTS No Tujuan Resp. 1 Resp. 2 Resp.3 Resp.4 Resp.5 Resp.6 TOTAL Rata-rata 1  Tata air 0.44 0.27 0.40 0.16 0.37 0.50 2.14 0.36 2  Erosi 0.10 0.20 0.33 0.31 0.32 0.22 1.48 0.25 3  Hasil pertanian 0.19 0.38 0.11 0.14 0.07 0.20 1.09 0.18 4  Hasil perkebunan 0.15 0.08 0.09 0.36 0.03 0.05 0.76 0.13 5  Hasil kayu 0.11 0.08 0.07 0.04 0.21 0.03 0.54 0.09           Keterangan : Resp. = Respondent/pemangku kepentingan:  1. Dinas Pertanian Ciamis  2. Stasiun DAS Citanduy  3. Dinas PKT Tasikmalaya   4. Dinas PKT Ciamis  5. Kelompok Tani Mekar Jaya Ciamis  6. Kelompok Tani Harapan Mulya Ciamis 
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Haryono) 97 Lampiran 4. ALOKASI TATA GUNA LAHAN DENGAN GOAL PROGRAMMING  MODEL GOAL PROGRAM: ALTERNATIF I  Definisi variable keputusan:  Masing-masing menggambarkan luas lahan (ha) yang dialokasikan untuk penggunaan tertentu.  HJJ=Hutan jati jarang;HJS=Hutan jati sedang;HJR=Hutan jati rapat;HMJ=Hutan mahoni jarang;HMS=Hutan mahoni sedang; HMR=Hutan mahoni rapat;HPJ=Hutan pinus jarang;HPS=Hutan pinus sedang;HPR=Hutan pinus rapat; HLIN=Hutan lindung. HSUA=Hutan Suaka Alam.HRALB=Hutan rakyat albisia; HRMAH=Hutan rakyat mahoni;HRJ=Hutan rakyat jati;HRLAIN=Hutan rakyat lain;PKRET=Perkebunan karet; PKLP=Perkebunan kelapa;PKKAO=Perkebunan kakao;PCKEH=Perkebunan cengkeh;PTEH=Perkebunan teh; SW=Sawah; KKRET=Kebun karet; LDNG=Ladang;EMP=Empang;ALANG=Alang alang;SAVA=Savana (area penggembalaan) ;KCAMP= Kebun campuran; PEMU=Lahan Pemukiman;LAIN2=Lahan lain-lain.  MODEL: MIN=0.36*D1P+0.36*D1N+0.25*D2P+0.25*D2N+0.18*D3P+0.18*D3N+0.18*D4P+0.18*D4N+0.18*D5P+0.18*D5N+0.13*D6N+0.13*D6P+0.13*D7P+0.13*D7N+0.13*D8P+0.13*D8N+0.09*D9P+0.09*D9N+0.09*D10P+0.09*D10N+0.09*D11P+0.09*D11N+0.09*D12P+0.09*D12N+0.09*D13P+0.09*D13N+0.09*D14P+0.09*D14N+0.18*D16P+0.18*D16N+0.18*D17P+0.18*D17N;  !Kendala goal Tata  Air;0.28*HJJ+0.28*HJS+0.28*HJR+0.28*HMJ+0.28*HMS+0.28*HMR+0.336*HPJ+0.336*HPS+0.336*HPR+0.28*HLIN+0.28*HSUA+0.955*HRALB+0.955*HRMAH+0.955*HRJATI+0.955*HRLAIN+0.984*PKRET+3.463*PKLP+3.463*PKAKAO+3.463*PCKEH+3.463*PTEH+0.704*SW+3.463*KKRET+4.496*LDNG+0.704*EMP+1.615*ALANG+0.841*SAVA+3.463*KCAMP+2.529*PEMU+5.384*TD+5.384*LAIN2+D1P-D1N=212733.6; !Kendala erosi  ;73.38*HJJ+14.68*HJS+3.67*HJR+154.4*HMJ+30.88*HMS+7.72*HMR+85.18*HPJ+17.04*HPS+4.26*HPR+3.67*HLIN+3.67*HSUA+17.04*HRALB+30.88*HRMAH+14.68*HRJATI+30.88*HRLAIN+65.81*PKRET+65.81*PKLP+65.81*PKAKAO+65.81*PCKEH+65.81*PTEH+0.63*SW+65.81*KKRET+148.6*LDNG+0.63*EMP+37.50*ALANG+0.79*SAVA+57.65*KCAMP+315.98*PEMU+148.60*TD+148.60*LAIN2+D2P-D2N=11316120; !Kendala produksi pertanian Padi.Buah-buahan.Sayuran;5.324*SW+0.721*LDNG+D3P-D3N=1793560;4.819*KCAMP+D4P-D4N=235155;0.9605*LDNG+0.5763*KCAMP+D5P-D5N=97560; ! Proporsi Tanaman pada Kebun Campuran/Tegal: KCAMP=60%Buah2an+15%Sayuran+10%Biji2an.15%Umbi2an; ! Proporsi Tanaman pada Ladang: LDNG=25%Sayuran+25%Biji2an+25%Umbi2an+25%Padi; !Kendala produksi perkebunan Karet.Kakao.Teh;1.009*PKRET+D6P-D6N=8848;0.498*PKAKAO+D7P-D7N=1414;0.560*PTEH+D8P-D8N=1696; !Kendala produksi Hutan Jati. Pinus;1.85*HJJ+1.85*HJS+1.85*HJR+D9P-D9N=29115;4.37*HPJ+4.37*HPS+4.37*HPR+D10P-D10N=86190; !Kendala produksi Hutan Rakyat ALbizia.Mahoni.Jati.Lain-lain;15.0*HRALB+D11P-D11N=12045;4.0*HRMAH+D12P-D12N=3011;1.1474*HRJATI+D13P-D13N=3011.3;8.0*HRLAIN+D14P-D14N=3011.3; !Kendala produksi biji-an:jagung.kedelai.kacang;0.3975*LDNG+0.159*KCAMP+D16P-D16N=108225; !Kendala produksi umbi-umbian:ketela.ubi;3.5725*LDNG+D17P-D17N=976468; !Kendala luas Pertanian; SW<=172858; LDNG+KCAMP>=216860;LDNG-0.20*KCAMP>=0.0; !Kendala luas Hutan  Negara;HJJ+HJS+HJR+HMJ+HMS+HMR+HPJ+HPS+HPR+HLIN+HSUA=115695;HLIN=21743;HSUA=5884; !Kendala normalitas hutan Jati.Pinus.Mahoni;HJJ-HJR=0.0;HJS-HJR=0.0;HPJ-HPR=0.0;HPS-HPR=0.0;HMJ-HMR=0.0;HMS-HMR=0.0; !Kendala luas Hutan Rakyat; HRALB+HRMAH+HRJATI+HRLAIN>=52150; !Kendala luas Perkebunan;PKRET+PKAKAO+PTEH+PCKEH+PKLP=58287; !Kendala luas Savana;SAVA=8978; !Kendala luas Pemukiman/Pekarangan;PEMU>=84791; !Kendala luas Kolam.Empang;EMP=8260;RW=244;TBK=131; !Kendala luas total DAS;HJJ+HJS+HJR+HMJ+HMS+HMR+HPJ+HPS+HPR+HLIN+HSUA+HRALB+HRMAH+HRJATI+HRLAIN+PKRET+PKLP+PKAKAO+PCKEH+PTEH+SW+KKRET+LDNG+EMP+ALANG+SAVA+KCAMP+PEMU+TD+LAIN2+RW+TBK=754408; !Kendala nonnegative;HJJ>=0.0;HJS>=0.0;HJR>=0.0;HMJ>=0.0;HMS>=0.0;HMR>=0.0;HPJ>=0.0;HPS>=0.0; HPR>=0.0;HLIN>=0.0;HSUA>=0.0;HRALB>=0.0;HRMAH>=0.0;HRJATI>=0.0;HRLAIN>=0.0;PKRET>=0.0; PKLP>=0.0;PKAKAO>=0.0;PCKEH>=0.0;PTEH>=0.0;SW>=0.0;KKRET>=0.0;LDNG>=0.0;EMP>=0.0; ALANG>=0.0;SAVA>=0.0;KCAMP>=0.0;PEMU>=0.0;LAIN2>=0.0;D1P>=0.0;D1N>=0.0;D2P>=0.0;D2N>=0.0;D3P>=0.0;D3N>=0.0;D4P>=0.0;D4N>=0.0;D5P>=0.0;D5N>=0.0;D6P>=0.0;D6N>=0.0;D7P>=0.0;D7N>=0.0;D8P>=0.0;D8N>=0.0;D9P>=0.0;D9N>=0.0;D10P>=0.0;D10N>=0.0;D11P>=0.0;D11N>=0.0;D12P>=0.0;D12N>=0.0;D13P>=0.0;D13N>=0.0;D14P>=0.0;D14N>=0.0;D15P>=0.0;D15N>=0.0;D16P>=0.0;D16N>=0.0;D17P>=0.0;D17N>=0.0;RW>=0.0;TBK>=0.0; END DIVERT DASRUN4; LOOK ALL; GO; RVRT; SAVE C:\DAS\DASRUN4.LNG; 



  volume 2 no. 1 (2001)  98 Global optimal solution found at step:            33 Objective value:                           0.1069902E+08                          Variable            Value         Reduced Cost                              D1P        0.0000000            0.7200000                              D1N         1099162.            0.0000000                              D2P        0.0000000            0.5000000                              D2N        0.3931484E+08        0.0000000                              D3P         847204.7            0.0000000                              D3N        0.0000000            0.0000000                              D4P        0.0000000            0.0000000                              D4N         635718.6            0.0000000                              D5P        0.0000000            0.0000000                              D5N         41302.69            0.0000000                              D6N         49963.58            0.0000000                              D6P        0.0000000            0.0000000                              D7P         1414.000            0.0000000                              D7N        0.0000000            0.0000000                              D8P         1696.000            0.0000000                              D8N        0.0000000            0.0000000                              D9P        0.0000000            0.0000000                              D9N         133810.8            0.0000000                             D10P         86190.00            0.0000000                             D10N        0.0000000            0.0000000                             D11P        0.0000000            0.0000000                             D11N        0.0000000            0.0000000                             D12P         3011.000            0.0000000                             D12N        0.0000000            0.0000000                             D13P        0.0000000            0.0000000                             D13N         97387.35            0.0000000                             D14P         3011.300            0.0000000                             D14N        0.0000000            0.0000000                             D16P         65124.07            0.0000000                             D16N        0.0000000            0.0000000                             D17P         847345.9            0.0000000                             D17N        0.0000000            0.0000000                              HJJ         29356.00            0.0000000                              HJS         29356.00            0.0000000                              HJR         29356.00            0.0000000                              HMJ        0.0000000             24.81800                              HMS        0.0000000            0.0000000                              HMR        0.0000000            0.0000000                              HPJ        0.0000000             2.068580                              HPS        0.0000000            0.0000000                              HPR        0.0000000            0.0000000                             HLIN         21743.00            0.0000000                             HSUA         5884.000            0.0000000                            HRALB         803.0000            0.0000000                            HRMAH        0.0000000      3.586734                           HRJATI         87501.00            0.0000000                           HRLAIN        0.0000000             3.226734                            PKRET         58287.00            0.0000000                             PKLP        0.0000000            0.7612704                           PKAKAO        0.0000000            0.6965304                            PCKEH        0.0000000            0.7612704                             PTEH        0.0000000            0.6884704                               SW         172858.0            0.0000000                            KKRET        0.0000000             13.58211                             LDNG         36143.33            0.0000000                              EMP         8260.000            0.0000000                            ALANG        0.0000000             5.839334                             SAVA         8978.000            0.0000000                            KCAMP         180716.7            0.0000000                             PEMU         84791.00            0.0000000                               TD        0.0000000             34.97117                            LAIN2        0.0000000             34.97117                               RW         244.0000            0.0000000                              TBK         131.0000            0.0000000                             D15P        0.0000000            0.0000000                             D15N        0.0000000            0.0000000 


