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Ringkasan Eksekutif
Pendahuluan
Kelestarian lanskap atau bentang alam menjadi persyaratan berlangsungnya
pembangunan di masa mendatang. Hal ini merupakan kesepakatan dari Konperensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro, Brasil yang dilaksanakan pada
bulan Juni 2012 dan dituangkan di dalam Deklarasi Rio+20. Pembangunan yang
dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan, kenyaman dan keadilan dilakukan
dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Tujuan tersebut
difokuskan untuk melindungi hutan, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan
dan pendidikan, serta mewujudkan perkotaan yang lebih lestari dan mengatasi perubahan
iklim (http://sustainabledevelopment.un.org/).
Disadari bahwa selama ini pembangunan yang dilakukan menggunakan pendekatan
sektoral dengan sumberdaya alam sebagai modal utamanya. Hal ini mengakibatkan
munculnya berbagai persoalan, yang antara lain meliputi polusi, pencemaran air dan
kekeringan serta kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kelangkaan biodiversitas.
Pendekatan lanskap menawarkan solusi untuk menangani berbagai persoalan tersebut
yang bersifat terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan sektor kehutanan dengan
pertanian. Kedua sektor ini diharapkan dapat saling bahu membahu menangani persoalan
dalam hal: (i) menyediakan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; (ii) menyediakan
pangan dan papan serta energi dari biomass; serta (iii) mempertahankan jasa ekosistem
esensial seperti keragaman hayati, suplai air, ketahanan ekosistem serta produktivitas
lahan (http://blog.cifor.org/author-en/peter-holmgren/).
Tema Lanskap Hutan merupakan salah satu dari lima tema besar yang diusung
melalui Road Map Penelitian Kehutanan tahun 2010 sd 2025. Tema ini dimaksudkan
untuk menjawab tiga tantangan pengelolaan hutan yang dihadapi oleh Indonesia di
masa mendatang. Ketiga tantangan tersebut adalah: pertama tata ruang; kedua trade-off
pembangunan ekonomi dengan konservasi sumberdaya dan sosial budaya; serta ketiga
kelestarian lingkungan. Tema ini menempatkan peran hutan dan keberadaannya secara
lebih luas, dalam kaitannya dengan dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan
lahan dan kehutanan (Land-Use, Land-Use Change and Forestry/ LULUCF). Tema lanskap
juga terkait dengan penggunaan lahan untuk pertanian, kehutanan dan juga penggunaan
yang lainnya yang dikenal sebagai AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land-Use).
Ekses atau kerentanan (vulnerabilitas) terhadap perubahan iklim merupakan bagian dari
aspek yang dikaji.
Rencana Penelitian Integratif (RPI) Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS
merupakan penjabaran dari program lanskap yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian
lima tahun, 2010 hingga 2014. RPI ini mendukung visi dan misi Pusat Litbang Perubahan
Iklim dan Kebijakan Kehutanan (Puspijak) sebagai Pusat Keunggulan IPTEK Perubahan
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Iklim dan Kebijakan Kehutanan pada tahun 2014. Kegiatan penelitian Manajemen
Lanskap mendukung Program Strategis Kementerian Kehutanan, khususnya dalam hal
pemantaban kawasan hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu, serta
mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim.
Tujuan dan Sasaran
Penelitian integratif manajemen lanskap hutan berbasis daerah aliran sungai bertujuan
untuk menyediakan dukungan sistem pengambilan keputusan yang diperlukan untuk
mempertahankan hutan, memperluas peran hutan serta meningkatkan ketahanan hutan
terhadap perubahan iklim.
Tujuan tersebut dicapai melalui dua sasaran yaitu: (i) tersedianya rekomendasi
mengenai luas hutan optimal di dalam suatu wilayah das yang disertai dengan sebaran
fungsi hutan yang mendukung pengelolaan hutan secara lestari, dan (ii) tersedianya
informasi mengenai kepentingan para pihak terhadap lanskap hutan.
Ruang Lingkup dan Pendekatan Penelitian
Penelitian manajemen lanskap hutan menggunakan konsep das sebagai unit analisis
bentang alam yang memiliki kesatuan ekologis, sosial-ekonomis dan budaya. Lingkup
penelitian meliputi aspek biofisik dan sosial-ekonomi serta kelembagaan dari das yang
mempengaruhi kelestarian lanskap hutan dalam kaitannya dengan pengaturan tata air serta
penjaga keseimbangan aliran barang dan jasa yang menghubungkan wilayah hulu dengan
hilir. Pendekatan berbasis das mengakomodasi: proses hidrologi secara menyeluruh dari
hulu, tengah hingga hilir, proses internalisasi dampak suatu kegiatan pada suatu wilayah
terhadap wilayah lainnya, serta memfasilitasi proses monitoring serta evaluasi seluruh
proses yang berlangsung di dalam suatu das.
Penelitian manajemen lanskap hutan menjelaskan hubungan timbal balik antara
aktivitas manusia dengan penutupan hutan di dalam suatu wilayah das, serta menganalisis
akibat yang ditimbulkan dari adanya perubahan lanskap berhutan tersebut (man-land
relationship). Parameter biofisik dari suatu das digunakan untuk melakukan analisis
spasial dan parameter sosial-ekonomi digunakan untuk melakukan analisis kebijakan dan
tingkat kesejahteraan masyarakat. Metode untuk menjelaskan akar masalah penyebab
berubahnya lanskap berhutan sudah banyak dikembangkan, tetapi belum dibakukan.
Lanskap hutan bersifat multi-dimensional meliputi tata aturan formal dan informal serta
mencakup multi-skala dari lokal, regional hingga global. Hal ini berlaku untuk skala das,
yang digambarkan oleh Holmgren sebagai berikut:
Sintesis penelitian manajemen lanskap hutan merupakan sebuah review terhadap
rangkaian hasil penelitian Badan Litbang Kehutanan selama tahun 2010-2014. Hasil
review diperkaya dengan sumber lain yang relevan serta FGD dengan para pakar. Kegiatan
penelitian yang dilakukan meliputi:
1. Review status riset manajemen lanskap hutan
2. Kajian regulasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan
3. Kajian lanskap hutan pada berbagai kondisi DAS (yang dipulihkan dan dipertahankan)
xiv •
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Gambar 1. Examples of landscapes by scale and governance
4. Analisis paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan
5. Pemodelan dinamis spasial lanskap hutan untuk pengembangan produk komoditas yang
mendukung perekonomian masyarakat di sekitar hutan
6. Analisis persepsi multipihak terhadap lanskap hutan
7. Integrasi multiple strategi ke dalam multilevel decision making manajemen lanskap hutan

Hasil sintesis dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan besar, yaitu: (i) bagaimanakah
model penatagunaan kawasan hutan berbasis das yang dapat dipakai untuk menentukan
luas hutan optimal? dan (ii) bagaimanakah model peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang dapat didorong melalui perekonomian berwawasan lingkungan ?
Rekomendasi model penatagunaan kawasan hutan berbasis das sebagai dasar
untuk menentukan luas hutan optimal

Luas hutan optimal dalam suatu das merupakan mandat dari undang-undang
kehutanan no 41 tahun 1999. Pasal 18 (1) menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan
dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap
das, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat
ekonomi masyarakat setempat. Pasal 18 (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan
minimal 30% dari luas das dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Mandat
dari UU tersebut sampai saat ini belum tercapai dan bahkan luas kawasan hutan dan juga
tutupan hutan semakin menipis. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah dan luas
das yang dimasukkan ke dalam kategori yang harus dipulihkan atau dalam kondisi kritis.
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TARGET OUTPUT RPI 2010-2014
Menyediakan strategi kebijakan untuk mempertahankan hutan,
Memperluas peran hutan dan meningkatkan ketahanan hutan
Terhadap Perubahan iklim
OUTPUT 1

OUTPUT 2

Rekomendasi model penatagunaan
hutan berbasis DAS sebagai dasar
untuk menentukan luas hutan dan
sebaran fungsi hutan yang optimal

Rekomendasi model peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan perekonomian
yang berwawasan lingkungan

Ditargetkan dapat dicapai melalui “22” Judul Penelitian pada “7”
Satker/UPT Badan Litbang

Gambar 2. Target Output RPI
Kerangka konseptual sintesis digambarkan sebagai berikut:
Penggunaan Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan (LULUCF)

Dimensi lisofisik dari
penggunaan lahan
(geologi, tanah,
topologi, dll)

Dimensi institosi (organisasi lokal,
persepsi actor, hubungan
kekuasaan, aturan formal dan non
formal, kebijakan alokasi dan
penggunaan lahan, tenure,
fragmentasi)

Dimensi ekonomi dan sosial
budaya (adat, nilai-nilai,
industri pertanian, sistem
pertanian, dll.

Deskripsi Lanskap

Intitusi

Persepsi dan Visi Stakeholder

Fungsi Lingkungan dan Nilai-nilai
Lingkungan
Skenario dan Perencanaan
Penggunaan Lahan

Negosisasi skenario dan trade-off
perubahan penggunaan lahan
Diadaptasi dari anonimous, 2007

Gambar 3. Kerangka konseptual sintesis
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Strategi kebijakan (DSS) optimasi
fungsi hutan distribusi luas hutan
optimal

Dari sejumlah 470 DAS yang ditangani kehutanan, program pembangunan kehutanan
tahun 2010 – 2014 menetapkan sejumlah 105 DAS sebagai prioritas untuk dipulihkan
(SK Menhut no 328/Menhut-II/2009). DAS Prioritas I memerlukan penanganan yang
paling mendesak karena kondisi dan permasalahan biofisik serta sosial ekonomi yang
dikategorikan ‘kritis’ atau ‘tidak sehat’. Sedangkan prioritas II menunjukkan intensitas
penanganan yang sedang dan DAS prioritas III memerlukan monitoring yang ketat agar
kondisi biofisik dan sosial ekonomi yang dikategorikan ‘sehat’ dari sisi lingkungan dapat
dipertahankan dan apabila memungkinkan ditingkatkan.
Hasil penelitian dari 11 lokasi das menunjukkan bahwa proporsi penutupan hutan
umumnya berada di bawah luas hutan minimal yang dipersyaratkan oleh pasal 18 UU
Kehutanan, yaitu seluas minimal 30%. Hal ini berlaku juga bagi kategori das yang
dipertahankan, dengan perkecualian tiga (3) lokasi das yang penutupan hutannya di
atas syarat minimal, yaitu das Kemit, das Serayu Hulu serta das Sumbawa.
Tabel 2.
A.

B.

Proporsi Penutupan Lahan dan Kepadatan Penduduk

Proporsi penutupan hutan dan kepadatan penduduk pada Kategori DAS yang dipulihkan
1.

Asahan (Sumatera Utara)

24,25%

733 jiwa/km2

2.

Baturusa (Bangka Belitung)

2,13%

182 jiwa/km2

3.

Tulang Bawang (Lampung)

2,79%

43 s/d 902 jiwa/km2

4.

Ciliwung (Jawa Barat)

9,5%

597 s/d 5.185 jiwa/km2

Proporsi penutupan hutan dan kepadatan penduduk pada Kategori DAS yang dipertahankan
1.

Cidanau (Jawa Barat)

26,04%

1.220 jiwa/km2

2.

Citanduy (Jawa Barat)

20,73%

923 s/d 1.577 jiwa/km2

3.

Ciseel (Jawa Barat)

14%

680 s/d 1.329 jiwa/km2

4.

Kemit (Jawa Tengah)

51,76%

1.232 jiwa/km2

5.

Serayu Hulu (Jawa Tengah)

84,14%

jiwa/km2

6.

Tukad Ayung (Bali)

16,35%

526 jiwa/km2

7.

Sumbawa (NTB)

50%

62 jiwa/km2

Peran hutan yang menyangkut aspek hidrologi untuk mengatur tata air bersifat
kompleks, namun demikian dapat digambarkan dalam model yang sederhana untuk dapat
menelusuri perilakunya secara kuantitatif. Model sederhana yang diajukan digambarkan
sebagai berikut (Sunandar 2014):
Metode yang digunakan untuk mendapatkan penggunaan lahan optimal ada beberapa
tahapan, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Penentuan Kelas Kemampuan Lahan
Penentuan Erosi Yang Dapat Ditoleransi
Penentuan nilai ekonomi lahan
Penentuan Fungsi Tujuan Model
Optimasi Spasial

Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS

• xvii

DAS
SWAT
Kondisi Terkini
Kemampuan Lahan
Optimasi
Tidak

Optimal?
Ya

Erosi TSL

Penggunaan
Lahan Baru

Gambar 4. Cara Menilai Optimal
Aplikasi SWAT (Soil and Water Assessment Tool) dapat digunakan untuk menentukan
luas hutan optimal berbasis respon hidrologis. Aplikasi ini menggunakan input data series
minimal 10 tahun termasuk data tentang kelas kemampuan lahan. Mengingat ketersediaan
data dengan presisi dan akurasi yang tinggi masih langka, maka penggunaan model
individual atau komposit merupakan opsi yang relevan. Tutupan hutan optimal dinilai
berdasarkan kombinasi aspek hasil air, potensi erosi dan sosial ekonomi secara komposit.
Dengan demikian, luas tutupan hutan optimal untuk masing-masing daerah tidak akan
sama, tergantung karakteristik biofisik dan sosial-ekonomi dari aspek penggunaan lahan.
Rekomendasi model peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
perekonomian yang berwawasan lingkungan
Tabel 1 di atas tentang penutupan lahan berhutan dan kepadatan penduduk pada
kategori das yang dipulihkan dan das yang dipertahankan menunjukkan bahwa lahan
berhutan bukan hanya berada di dalam kawasan melainkan juga di lahan milik, yang dikenal
sebagai hutan rakyat. Upaya untuk mempertahankan hutan dan memperluas peran hutan
tidak terbatas pada kawasan hutan, tetapi perlu dikembangkan pada lahan berhutan yang
banyak ditemukan di luar kawasan dan berfungsi sebagai pengatur tata air serta penjaga erosi.
Penggunaan lahan di wilayah hulu das mempengaruhi kuantitas dan kualitas air
yang sampai di daerah hilir. Fungsi lindung dari hutan di daerah hulu banyak yang sudah
dialihkan untuk budidaya tanaman semusim. Mekanisme imbal jasa lingkungan perlu
dikembangkan sebagai insentif bagi daerah hulu untuk mempertahankan tutupan hutannya
xviii •
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agar wilayah hilir terbebas dari bencana. Skema seperti ini antara lain dikembangkan melalui
kewajiban perusahaan dalam bentuk CSR (corporate sosial responsibility). Hasil kajian di
das Cidanau menunjukkan bahwa nilai imbal jasa yang diberikan kepada masyarakat
masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan uang segar yang diperlukan bagi
pendidikan, kesehatan ataupun keperluan hidup lainnya. Homogenitas kepentingan
kelompok tani mempengaruhi keberlangsungan mekanisme ini. Skema imbal jasa yang
dilakukan antar lembaga pemerintah berlangsung di DKI dengan 9 kabupaten sekeliling
yang termasuk di dalam das Ciliwung. Skema ini belum terlaksana secara optimal karena
rumitnya ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh kabupaten penerima (hulu).
Skema sukarela berlangsung di das Tukad Bali, berlandaskan pada kesamaan kepentingan
yang diatur menggunakan adat, atau kearifan tradisional.
Model pengambilan keputusan pengelolaan lanskap hutan di hulu DAS
berdasarkan persepsi para pihak
Pengelolaan lanskap hutan melibatkan berbagai pihak dengan beragam kepentingan,
oleh karena itu pengambilan keputusan yang dilakukan perlu mempertimbangkan
kepentingan yang ada untuk menghindari terjadinya konflik. Model pengambilan
keputusan yang bersifat komprehensip, memerlukan empat tahapan analisis, yaitu:
Tahap 1. Menyusun Masalah
Tahap 2. Menyusun indikator dari tiap-tiap masalah tersebut
Tahap 3. Mengidentifikasi stakeholder dan mengelompokkannya
Tahap 4. Menggali persepsi berdasarkan kriteria dan indikator
Tahap 5. Menganalisis persepsi stakeholder
Tahap 6. Menyusun model pengambilan keputusan pengelolaan lanskap hutan di hulu
DAS berdasarkan persepsi para pihak
Tahapan tersebut digambarkan sebagaimana pada Gambar 5.
Permasalahan

Kondisi
Kelembagaan

Kondisi Sosial
Ekonomi

Prioritas 1?

Ya

Tidak

Prioritas
Kegiatan/Solusi

Prioritas 1?

Ya

Tidak

Kondisi Biofisik

Prioritas 1?

Ya

Tidak

Gambar 5. Model pengambilan keputusan pengelolaan lanskap hutan berbasis DAS
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Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Peran hutan dalam pembangunan kembali mengemuka ketika Konperensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012 (Rio+20)
menyepakati untuk mewujudkan kehidupan di masa mendatang yang lebih sejahtera,
nyaman, serta berkeadilan. Keberadaan hutan perlu dilindungi sebagai bagian dari upaya
untuk melestarikan lingkungan agar dapat (i) menyediakan pendapatan dan kesejahteraan
bagi berjuta masyarakat; (ii) menyediakan pangan dan papan serta energi dari biomass; (iii)
mempertahankan jasa ekosistem esensial seperti keragaman hayati, suplai air, ketahanan
ekosistem serta produktivitas lahan (http://sustainabledevelopment.un.org/). Tantangan
pengelolaan hutan bukan hanya menyediakan aliran barang dan jasa yang dihasilkan
oleh hutan, melainkan juga meyakinkan masyarakat akan arti pentingnya hutan bagi
keberlangsungan kehidupan madani di masa mendatang.
Hutan di Indonesia berada di dalam kawasan yang dikelola oleh negara dan juga
tumbuh di atas lahan milik dan dikenal sebagai hutan rakyat. Dokumen Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional atau RKTN tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa kawasan
hutan di Indonesia meliputi luas 130,68 juta hektar, atau setara dengan 68% dari luas
daratan Indonesia dan perairannya (P 49/Menhut-II/2011). Kondisi kawasan hutan
yang tertutup oleh hutan primer seluas 41,26 juta ha, hutan sekunder seluas 45,55 juta
ha, serta hutan tanaman seluas 2,82 juta ha. Seluas 41,05 juta ha lahan di dalam kawasan
hutan berada dalam kondisi yang tidak berhutan. Sementara itu, lahan seluas 8,07 juta ha
yang berada di luar kawasan hutan tertutup oleh vegetasi hutan (P 49/Menhut-II/2011).
Penutupan hutan di lahan milik yang ada di pulau Jawa, khususnya, semakin
berkembang dan meningkat luasnya, sedangkan hutan di dalam kawasan terus menurun
luasnya atau ter-deforestasi dan menyusut potensi kayunya. Disamping itu, keanekaragaman
hayati sumberdaya yang ada di dalam kawasan hutan semakin terdegradasi. Selain
disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan, penyebab kerusakan hutan berasal dari
aktivitas pembangunan yang bertumpu pada penggunaan sumberdaya alam dengan
mengabaikan prinsip kelestarian (San Afri Awang 2006).
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997 dan diikuti dengan reformasi
politik di tahun 1999 mempengaruhi kondisi hutan yang semakin terfragmentasi, baik
fungsi maupun tutupan vegetasinya, sehingga menjadi rentan terhadap bahaya kebakaran.
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Gambar 6. Sebaran Fungsi Hutan dan Tutupan Vegetasi Berdasar P 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional

Sumberdaya hutan digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah melalui
pengembangan sektor di luar kehutanan serta pembangunan infrastruktur dengan
melakukan konversi hutan. Disamping itu, kebutuhan bahan baku energi pengganti bahan
bakar fossil, mendorong dibukanya hutan untuk menggali potensi batu bara yang tersimpan
di dalam perut bumi. Hutan mangrove yang menyimpan kekayaan biodiversitas perairan
juga semakin menipis karena gencarnya pembangunan wilayah pesisir yang didorong oleh
terbukanya pasar bebas. Akibatnya, Tata Guna Hutan hasil kesepakatan tahun 1986
dihadapkan pada situasi politik dan ekonomi serta kepentingan masyarakat yang berubah
dari saat kawasan hutan ditunjuk. Kebijakan pembangunan kehutanan menghadapi
tantangan untuk meningkatkan peran hutan, melestarikan hutan yang tersisa serta
meningkatkan ketahanan hutan terhadap perubahan iklim.
Kebijakan pembangunan kehutanan dihadapkan pada situasi yang menuntut
keputusan untuk menghasilkan win-win situation dalam memecahkan persoalan. Dengan
kata lain, kebijakan kehutanan harus dapat menyelesaikan situasi trade-off yang melekat
pada karakteristik hutan dan karakter pengguna hutan. Kebutuhan untuk memperoleh
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pangan, sandang dan papan dari hutan seringkali berbenturan dengan kebutuhan kelompok
yang menginginkan keselarasan, kebudayaan dan kenikmatan. Selain itu, kebutuhan
makan yang harus dipenuhi masa kini dalam waktu yang singkat, seringkali berseberangan
dengan adanya kebutuhan perlindungan ataupun konservasi yang sifatnya jangka panjang.
Kelestarian hutan tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan sistem silvikultur yang digunakan
tetapi ditentukan juga oleh seberapa besar manfaat hutan mampu memenuhi kepentingan
yang beragam, baik yang berada di sekitar hutan maupun kepentingan masyarakat global.
Road Map Penelitian Kehutanan tahun 2010 sd 2025 mengusung Tema Lanskap
Hutan sebagai salah satu dari lima tema besar penelitian kehutanan. Tema Lanskap
Hutan dimaksudkan untuk menjawab tantangan pengelolaan hutan di Indonesia yang
menghadapi tiga isue utama yaitu tata ruang, trade-off kegiatan pembangunan yang
mengejar pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan konservasi sumberdaya dan sosial
budaya, serta kelestarian lingkungan. Keberadaan dan peranan hutan perlu dilihat pada
aspek yang lebih luas terkait dengan Land-Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)
dan AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land-Use) termasuk ekses atau kerentanan
(vulnerabilitas) terhadap perubahan iklim. Penelitian Integratif (RPI) Manajemen Lanskap
Hutan Berbasis DAS merupakan penjabaran dari program lanskap yang dilaksanakan
melalui kegiatan penelitian lima tahun, 2010 hingga 2014. Penelitian ini mendukung visi
dan misi Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (PUSPIJAK) sebagai
Pusat Keunggulan IPTEK Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan pada tahun 2014.
Kegiatan penelitian Manajemen Lanskap mendukung Program Strategis Kementerian
Kehutanan, khususnya dalam hal pemantaban kawasan hutan dan pengelolaan daerah
aliran sungai secara terpadu, serta mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim.

1.2 Kelestarian Hutan Sebagai Persoalan Pembangunan
“Forest management is not rocket science, it is far more complex“

(Thomas & Bunnell, 2001)
Kalimat tersebut di atas menyebutkan bahwa mengelola hutan jauh lebih kompleks,
rumit dari ilmu yang dipakai untuk membangun sebuah roket. Kompleksitas tersebut
antara lain disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pengelolaan dan seringkali faktor tersebut berada di luar kemampuan manajemen untuk
mengendalikannya. Baik faktor yang bersifat ekologi dan ekonomi serta sosial saling
terkait keberadaannya dan mempengaruhi kelestarian pengelolaan hutan.
Hutan di Indonesia diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan
dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai sumber ekonomi. Keberadaan hutan
mengatur stabilitas air di musim kemarau maupun penghujan serta melindungi kesuburan
tanah. Disamping itu, hutan bersama ekosistemnya menyimpan kekayaan hayati dan sebagai
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sumber pengetahuan bagi generasi kini maupun yang mendatang. Pengelolaan hutan
diharapkan dapat mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan, disamping mengoptimalkan
manfaat dari hutan yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang
semakin beragam kepentingannya. Gangguan terhadap fungsi hutan dapat mengakibatkan
terjadinya perubahan iklim sebagai akibat dari kebakaran hutan serta konversi hutan
yang meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Disamping itu, gangguan terhadap
fungsi hutan dapat mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan masyarakat dari hutan
serta mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem penyangga lingkungan secara luas.
Menurut data FAO (2007), tingkat deforestasi hutan di dunia mencapai 13,7 juta
hektar per tahun, dimana penanaman yang dilakukan hanya mencapai 0,7 juta hektar per
tahun. Lebih dari setengah luas hutan global yang ada terdeforestasi atau terdegradasi;
dimana 40% dari hutan yang lebat dikonversikan menjadi penggunaan lain seperti misalnya
untuk pengembangan pertanian, peternakan, dan 10% telah dibuka atau terfragmentasi.
Kondisi tersebut merupakan penyebab utama merosotnya kualitas dan kesehatan hutan.
Selanjutnya diprediksi bahwa sebanyak 1 juta jenis tanaman dan binatang akan punah
dalam jangka waktu 15 – 20 tahun mendatang. Akibatnya, pendekatan manajemen yang
dilakukan saat ini dapat dikatakan gagal untuk mempertahankan dan melestarikan lanskap
hutan untuk generasi mendatang.
Pendekatan pengelolaan hutan yang dilakukan saat ini memiliki beberapa
keterbatasan. Di antaranya dan yang paling utama adalah skala atau fokus dari pengelolaan
itu sendiri. Sebagai contoh, rencana pengelolaan mencakup berbagai nilai yang tidak
mungkin diintegrasikan pengelolaannya. Disamping itu, memprioritaskan nilai tertentu
dan mengenyampingkan nilai lainnya akan membatasi proses lanskap yang penting
serta berdampak luas. Secara tidak disadari, rancangan dan implementasi dari kegiatan
penebangan dan penerapan silvikultur tertentu meninggalkan fragmentasi hutan, yaitu
terputusnya rangkaian hutan yang padat menjadi pulau-pulau hutan yang terisolasi.
Keadaan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi proses biodiversiti dan ekologi di masa
mendatang.
Upaya untuk melestarikan pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan kondisi
lingkungan sekitarnya, yang mencakup kondisi sosial dan ekonomi serta situasi politik
dan perdagangan yang berkembang. Pendekatan semacam ini dapat dilakukan dengan
menerapkan manajemen lanskap hutan yang memandang hutan sebagai suatu kesatuan
fungsi, dan pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan
yang beragam, baik yang bersifat ekologis, ekonomis maupun kebutuhan sosial. Dengan
kata lain, melalui manajemen lanskap hutan rencana pengelolaan sumberdaya ditujukan
untuk memproduksi komoditas sekaligus mempertahankan nilai ekologi yang ada melalui
kegiatan pemantauan, kontrol struktur spasial maupun dinamikanya.

Sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945, pemerintah memiliki mandat untuk
mengelola hutan di Indonesia dan memberikan/mendelegasikan hak pengelolaannya.
Undang-undang Kehutanan yang baru tahun 1999 mengamanatkan pemerintah untuk
melakukan desentralisasi urusan kehutanan dengan memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah kabupaten untuk mengurus pengelolaan hutan yang memiliki fungsi
produksi dan fungsi lindung. Sedangkan urusan pengelolaan hutan konservasi masih berada
pada pemerintah pusat. Ketentuan ini selaras dengan penataan kembalai pemerintahan
daerah yang dilakukan melalui UU no 32 dan UU no 33 tahun 2004, yang menggantikan
UU no 25 dan UU no 27 tahun 1999.
Seiring diberlakukannya kebijakan desentralisasi, luas hutan di Indonesia dilaporkan
semakin menipis dan kondisinya semakin merosot. Laju penurunan luas hutan yang
dilaporkan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2002 mencapai 2,8 juta hektar hutan
yang hilang setiap tahun. Laju tersebut meningkat 50,5 % dibandingkan dengan tingkat
deforestasi dalam periode 12 tahun yang terjadi pada tahun1986 s/d 1997, yang dilaporkan
mencapai 1,86 juta hektar. Angka tersebut didukung oleh Forest Watch Indonesia dan
Global Forest Watch (2000) yang melaporkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun laju
deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta ha/tahun atau 2 kali lebih cepat dibandingkan
dengan laju deforestrasi tahun 1980an. Penyebabnya adalah sistem politik dan ekonomi
yang korup dengan menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber
pendapatan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.
Laju deforestasi yang paling tinggi terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga
apabila tidak dilakukan uapaya yang signifikan maka kedua pulau tersebut tidak akan
memiliki hutan alam tropis lagi paska tahun 2012.
Hasil studi yang dilakukan oleh CIFOR melaporkan berbagai penyebab dari
meningkatnya laju deforestasi di Indonesia. Selain sebagai akibat terjadinya ekonomi
krisis di tahun 1997, meningkatnya laju deforestasi hutan terkait erat dengan reformasi
politik dan desentralisasi urusan kehutanan yang mengakibatkan hutan di Indonesia
semakin ter-fragmentasi dan rentan terhadap kebakaran. Penyebab utama menipisnya
luas hutan berasal dari adanya konversi lahan dari kawasan yang diperuntukkan untuk
kegiatan kehutanan menjadi kawasan non-kehutanan. Konversi paling tinggi adalah
untuk keperluan pertanian dan perkebunan yang dilaporkan mencapai 8,2 juta ha hingga
periode 1999/2000 tahun. Selain itu untuk pembangunan infrastruktur pengembangan
daerah seperti pembuatan jalan baru yang menerobos kawasan hutan (lindung, konservasi
dan produksi) dan memfasilitasi terjadinya pembukaan hutan lebih luas lagi. Kegiatan
penebangan hutan untuk produksi kayu dan non-kayu yang melejit pada tahun 1992/1993
dengan produksi sekitar 28,2 juta m3, kebakaran hutan dan juga pemekaran pemerintahan
daerah yang ditandai dengan terbentuknya propinsi baru, meningkatnya jumlah kabupaten
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dan pemerintahan daerah di tingkat desa. Di lain pihak peranan hutan semakin dirasakan
pentingnya bagi masyarakat, ditandai dengan meningkatnya tutupan hutan di luar kawasan
sebagai hutan rakyat, serta pembangunan hutan kota yang diamanatkan melalui PP 65
tahun 2003.
Pendekatan manajemen lanskap dimaksudkan untuk menyelesaikan tiga issue
utama yang menjadi tantangan bagi Departemen Kehutanan. Ketiga issue tersebut
meliputi tata ruang, trade-offs tujuan manajemen hutan dan kepentingan para pihak,
serta pelestarian sumberdaya hutan atau SFM. Dalam hubungannya dengan tata ruang,
keberadaan hutan semakin terdesak dengan pesatnya pembangunan daerah dan pemekaran
wilayah administrasi. Kegiatan pembangunan daerah bertumpu pada sektor-sektor
yang menggunakan lahan, seperti pertanian dan perkebunan, pembuatan jalan serta
pembangunan perumahan. Kegiatan tersebut menuntut adanya pelepasan lahan hutan
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berorientasi sektoral. Akibatnya tata
guna hutan yang alokasinya telah disepakati pada tahun 1986 ditinjau kembali dan
diselaraskan dengan adanya tuntutan pembangunan daerah serta kebutuhan yang semakin
berkembang. Manajemen lanskap hutan menjawab isue penataan ruang ini melalui optimasi
pemanfaatan lahan hutan serta pembangunan model luas dan sebaran hutan minimal.
Pemanfaatan hutan dihadapkan pada adanya trade-off berbagai interest, masa
waktu serta tujuan pengelolaan. Kebutuhan masing-masing individu untuk memperoleh
pangan, sandang dan papan seringkali berbenturan dengan kebutuhan kelompok yang
menginginkan keselaran, kebudayaan dan kenikmatan. Selain itu, kebutuhan makan yang
harus dipenuhi masa kini, untuk waktu yang sesaat, seringkali berseberangan dengan adanya
kebutuhan perlindungan ataupun konservasi yang sifatnya jangka panjang. Manajemen
lanskap hutan diharapkan menjawab permasalahan ini melalui pengaturan kembali fungsi
hutan serta distribusinya agar keberadaan hutan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal.
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Bab 2

State Of The Art
Manajemen Lanskap Hutan
2.1 Pengertian Lanskap dan Manajemen Lanskap Hutan
Istilah lanskap secara umum dipahami sebagai bentang alam yang memiliki karakter
unik sebagai resultante aksi dan interaksi berbagai faktor, baik yang bersifat alami maupun
pengaruh aktivitas manusia, sehingga keunikan tersebut perlu dilestarikan (konvensi
Eropa). Menyitir dari berbagai sumber, Arifin dkk (2009) mengemukakan pengertian
lanskap berasal dari kata ‘land’ dan ‘scape’ yang memiliki totalitas karakter dari suatu
wilayah. Artinya, di dalam suatu lanskap terdapat hubungan totalitas antara karakter
biofisik, ekologis dan geografis, serta berlangsung proses integrasi pola hubungan antara
manusia dengan alam (Naveh 1987 di dalam Arifin dkk 2009). Karakter topografi,
penutupan vegetasi, tata guna lahan, dan pola-pola pemukiman membentuk konfigurasi
khusus, yang membatasi beberapa aktivitas manusia dan proses alam serta budayanya.
Definisi Lanskap berkembang terutama pada abad ke 20, di pertengahan tahun
1980an. Dari berbagai definisi yang dikembangkan oleh Troll (1968). Naveh (1987)
serta Forman and Godron (1986), penelitian ini mengadopsi definisi dari Green et al
(1986) yang membatasi lanskap sebagai “a particular configuration of topography, vegetation
cover, landuse and settlement pattern which delimits some coherence of natural and cultural
processes and activities”. Dengan kata lain, lanskap didefinisikan sebagai konvigurasi tertentu
dari gabungan antara topografi, penutupan vegetasi dan penggunaan lahan, serta pola
pemukiman yang membatasi koherensi dari berbagai proses alam dan budaya serta aktivitas
manusia.
Dengan menggunakan definisi yang dikembangkan oleh Green et al (1986), maka
penelitian ini dapat mengkonsepsikan lanskap sebagai suatu territorial, yang dicirikan oleh
homogenitas beberapa karakter, dapat dibedakan tipe-tipenya berdasarkan hubungan antar
elemen baik secara struktural maupun secara fungsional (Arifin dkk 2009). Penggunaan
konsep seperti ini selaras dengan pemahaman tentang ekologi lanskap yang menurut
Arifin (2009) diperkenalkan oleh Carl Troll, pakar dari Jerman, pada tahun 1930an,
sebagai suatu ilmu yang mengkombinaksikan pemahaman akan unsur ruang atau spasial,
menggunakan pendekatan horisontal dari pakar geografi serta pendekatan vertikal dari
ahli ekologi. Dari sisi ekologi, pendekatan lanskap menekankan pada peran manusia
dalam mempengaruhi berkembangnya struktur lanskap, fungsi lanskap dan dinamika
perubahan yang berlangsung (Arifin 2009).
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Pendekatan lanskap juga digunakan oleh Center for International Forestry Research,
CIFOR, untuk mengemukakan bahwa suatu bentang alam mengalami perubahan
dikarenakan oleh bekerjanya berbagai faktor. Proses perubahan yang berlangsung diamati
melalui Konsorsium Program Penelitian (Consortium Research Program (CRP) dengan
menunjuk lokasi tertentu yang mewakili setiap kontinen, serta membentuk jejaring antar
lokasi yang saling terkait secara geografis (misalnya daerah aliran sungai) atau secara
isue (pendekatan keuntungan manfaat yang beragam). Data tentang biofisik, sosial,
ekonomi dan tata kelola, dikumpulkan dan dimonitor dengan metode yang konsisten
serta diintepretasikan untuk jangka waktu yang panjang. Dengan menggunakan penelitian
yang bersifat historis, maka pengaruh kebijakan atau praktek penggunaan lahan dapat
diketahui dampaknya terhadap terhadap kelestarian lanskap serta kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan ini memungkinkan untuk memprediksi kecenderungan penggunaan lahan
di masa mendatang serta konsekuensi dampak yang mungkin terjadi.
Pendekatan penelitian dengan menggunakan konsep lanskap yang dilakukan oleh
CIFOR sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan dan juga mendukung aksi untuk
mengatasi persoalan perubahan iklim (http://blog.cifor.org/author-en/peter-holmgren/).
Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang muncul dari skala
lokal atau tingkat tapak hingga tingkat regional dan bahkan global. Dimensi manusia
yang membentuk lanskap mendorong CIFOR untuk membatasi pengertian tentang
lanskap sebagai ‘a place with governance in place’ atau wilayah geografis dengan institusi
di dalamnya (formla maupun informal) yang mempengaruhi pembentukan maupun
perubahannya. Hubungan antara skala geografis dengan tata kelola institusi di dalamnya
sebagaimana gambar 7.
Organisasi nirlaba Tropenbos International menggunakan pendekatan lanskap untuk
menekankan akan arti penting konservasi biodiversitas dalam suatu bentang alam hutan
(High Conservation Value of Forests/HCVF). Menurut Tropenbos, kondisi hutan yang
terdegradasi perlu direstorasi. Panduan untuk melakukan restorasi lanskap hutan mengacu
pada Sayer et al (2013) yang mengutamakan 10 prinsip, yaitu: (1) pembelajaran yang
berkelanjutan dan pengelolaan adaptif, (2) sharing kepentingan dalam hal isue atau
persoalan guna membangun solusi bersama, (3) multi-skala, kesadaran akan kompleksitas
persoalan dan pentingnya pembelajaran akan pengaruhnya terhadap manajemen, (4)
aspek multi-fungsi dari lanskap serta ragam komponen lanskap yang bersifat multi-guna
mengandung trade-off yang memerlukan rekonsiliasi, (5) banyaknya pihak yang
berkepentingan di dalam suatu lanskap yang perlu diakomodasi agar dapat menghasilkan
luaran yang optimal dan bersifat etis, (6) transparansi dan komunikasi dalam hal
pengelolaan agar potensi konflik dapat ditekan (7) kejelasan hak dan tanggung jawab
dalam hal penggunaan lahan dan sumberdaya alam yang perlu dipertimbangkan dalam
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Gambar 7. Hubungan antara skala geografis dengan tata kelola institusi di dalamnya
mengelola lanskap (8) partisipasi dan user-friendly monitoring yang diperlukan untuk
memperkaya informasi, (9) meningkatkan ketahanan atau resiliensi dengan memahami
ancaman serta kerentanan yang ada, dan (10) penguatan kapasitas multipihak agar dapat
berpartisipasi secara efektif dan menjalankan hak serta kewajiban yang dibebankan kepada
masing-masing.
Lanskap yang menggambarkan kenyaman dan ketenangan alami digunakan oleh
lembaga Conservation Internasional dalam konsep Intact Forest Landscape/IFL. Konsep ini
mengandung nilai panaroma yang seringkali dimanfaatkan untuk fotografi dan ekowisata
guna yang dilindungi keasliannya dengan adanya campur tangan manusia yang minimal.
Conservation International mengembangkan konsep ini untuk melindungi keaslian
ekosistem hutan di dataran tinggi maupun dataran rendah yang umum ditemui di daerah
timur Indonesia.
Penelitian RPI Manajemen Lanskap Hutan menggunakan pendekatan berbasis daerah
aliran sungai atau das untuk kepentingan analisisnya mengingat karakter geografis dan
topografis di Indonesia dalam hubungannya dengan sebaran hutan. Penggunaan unit das
mempertimbangkan pengaruh hutan terhadap tata air dalam menyediakan jumlah yang
seimbang pada kondisi curah hujan tinggi serta di musim kemarau. Keberadaan hutan
dalam satuan wilayah das memiliki karakteristik unik dalam menjaga keseimbangan
ekologis, ekonomi dan sosial budaya hubungan wilayah hulu dengan hilir.
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2.2 DAS sebagai unit Kelola Lanskap Hutan
Agar dapat dikelola sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, lanskap hutan perlu
dibatasi wilayahnya. Pembatasan sesuai dengan wilayah DAS mencerminkan karakteristik
hutan yang keberadaannya di daerah hulu memberikan pengaruh nyata terhadap daerah
hilir. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh topografi
sehingga hujan yang jatuh dalam DAS tersebut akan ditampung, disimpan dan dialirkan
ke sungai utama yang bermuara ke danau atau lautan. Pemisah topografi biasanya berupa
punggung bukit, sedangkan di bawah pemisah tanah tersebut berupa batuan kedap (Manan
1979 dalam Puspaningsih, 1997). DAS atau suatu wilayah sungai umumnya meliputi
beberapa kabupaten dan kota yang dilewati oleh sungai tersebut, memiliki fungsi sebagai
salah satu kawasan sungai yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan dan harus dikelola
secara terintegrasi dengan lingkungan (Purnomohadi, 2001 dalam Hutapea, 2005).
DAS merupakan suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponen- komponen
biofisik dan sosial (human systems) yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan yang
tak terpisahkan satu sama lain. Namun secara administratif pemerintahan, wilayah DAS
habis terbagi dalam satuan wilayah administrasi pembangunan kabupaten dan kota yang
sangat terkotak-kotak. Kondisi ini menyebabkan penanganan DAS menjadi tersekat- sekat
dan sangat tidak efisien. Terlebih setelah UU No.22 Tahun 1999 dan No.25 Tahun 1999
mengenai Otonomi Daerah diberlakukan, jarak kepentingan antara satu daerah dengan
lain daerah administrasi semakin terasa sementara tekanan terhadap sumberdaya DAS
yang terdapat di wilayahnya semakin kuat (Prasetyo, 2004).
Asdak (2002) dalam Febriani (2008) menyatakan bahwa secara umum DAS dibagi
menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. DAS bagian hulu merupakan daerah konservasi
dengan kerapatan drainase tinggi, kemiringan yang tinggi (>15%) dan jenis vegetasi berupa
tegakan hutan. Bagian hilir DAS dicirikan sebagai daerah pemanfaatan, kerapatan drainase
kecil, kemiringan lereng kecil (<8%) dan sebagian di antaranya merupakan daerah banjir
yang didominasi jenis vegetasi tanaman pertanian. Bagian tengah DAS merupakan daerah
transisi di antara DAS hulu dan hilir. Ketiga bagian DAS ini mempunyai keterkaitan satu
dengan yang lain. Ekosistem DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena
mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan bagian DAS.Dalam konteks
proses, DAS bagian hulu berfungsi sebagai zona produksi (air, sedimen), bagian tengah
sebagai zona transport, sedangkan bagian hilir merupakan zona deposisi.
Lanskap hutan memiliki karakteristik khusus yang tercermin melalui struktur lanskap
dalam pola ruang wilayah, meliputi tata guna lahan dan penutupan lahan berhutan, serta
perubahan struktur dan fungsi lanskap yang bersifat dinamis. Selain faktor sosial, ekonomi,
politik dan budaya yang mempengaruhi terjadinya perubahan lanskap, faktor geofisik juga
berpengaruh. Perubahan tata ruang dan penggunaan lahan hutan seringkali menimbulkan
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masalah serius, seperti adanya banjir dan kekeringan, yang kerapkali menyedot sumberdaya
pembangunan serta memperlambat upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Konversi
kawasan hutan menjadi area perkebunan, pertambangan, serta pertanian dan pemukiman
di satu sisi mengurangi tutupan dan mengganggu fungsi hutan, di sisi lain memungkinkan
berkembangnya tutupan hutan di luar kawasan dalam bentuk usaha hutan rakyat yang
kemungkinan mampu mendukung peran hutan yang berada di dalam kawasan. Dalam
hal ini, distribusi spasial dari tutupan hutan menjadi pertimbangan, mengingat hutan dan
kawasan hutan di DAS hulu, tengah dan hilir mempunyai dampak hidrologis dan social
ekonomis yang berbeda, terutama dalam hubungannya dengan bentuk lahan (landform).
Dinamika yang berlangsung dalam suatu lanskap hutan merupakan suatu proses yang
perlu dipahami dengan cara mengidentifikasi konektivitas antara faktor biofisik/ekologis,
faktor sosial-ekonomi, dan faktor budaya/spiritual di dalam bentang lanskap hutan. Unsur
konektivitas tersebut diperlukan bagi rencana kelola integrasi atau segregasi lanskap hutan
ke dalam rencana tata kelola ruang wilayah serta rencana tata kelola multifungsi lahan hutan.
Dengan melihat pengertian DAS yang sangat terkait dengan konsep lanskap hutan
maka dapat diartikan bahwa DAS dapat dijadikan sebagai unit lanskap hutan karena
memiliki arti yang sejalan dengan konsep kelestarian fungsi yang terkandung dalam prinsip
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yaitu kelestarian fungsi ekosistem hutan secara utuh dan
menyeluruh (holistic). DAS menjadi unit dalam lanskap hutan karena menganut konsep
pengelolaan hutan yang berbasis pada kesatuan bentang alam ekologis. Konsep ini secara
yuridis merupakan konsep pengelolaan hutan yang harus dianut di Indonesia, karena definisi
dan pengertian hutan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan hutan
sebagai satu kesatuan ekosistem. Penelitian ini menggali seberapa jauh satuan analisis lahan
atau satuan pemetaan di dalam suatu DAS dapat digunakan untuk mendukung alokasi
fungsi hutan yang ditetapkan melalui kombinasi faktor lereng, tanah dan kemampuan lahan
yang spesifik. Satuan analisis ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengaturan
pengelolaan hutan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 8.
UU Kehutanan no 41 tahun 1999 mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan
kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan
dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan daya dukung DAS (pasal 3 ayat 3). Daya
dukung DAS mendasari kegiatan inventarisasi hutan yang diatur di dalam pasal 3, kegiatan
pengelolaan wilayah hutan yang diatur di dalam pasal 17 dan pasal 18, serta kegiatan
perlindungan hutan dan konservasi alam yang diatur di dalam pasal 46 dan 47. Keseluruhan
pengaturan tersebut dimuat oleh UU Kehutanan No 41 tahun 1999.
Penjabaran dari UU Kehutanan tahun 1999 dilakukan melalui Peraturan Pemerintah
(PP), yang masing-masing mengamanatkan DAS sebagai satuan penyelenggaraan
pengelolaan hutan. PP No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan
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Gambar 8. UU N0 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam kelola DAS
bahwa inventarisasi hutan di tingkat DAS perlu dilaksanakan sebagai bahan penyusunan
rencana pengelolaan DAS. Kegiatan inventarisasi tersebut dilaksanakan sedikitnya satu
kali dalam lima tahun (pasal 5 dan 11). Penyelenggaraan wilayah pengelolaan hutan
diatur di dalam pasal 7 dari PP No 6 tahun 2007. Pengaturan tersebut menyebutkan
bahwa wilayah pengelolaan hutan perlu dibentuk di tingkat unit dengan memperhatikan
karakteristik DAS. Wilayah hutan yang dikelola untuk dipertahankan minimal seluas
30% dari luas wilayah DAS dan atau pulau dengan memperhatikan sebaran hutan yang
proporsional. Daya dukung DAS diperlukan juga untuk melakukan perlindungan hutan
yang penyelenggaraannya diatur melalui PP No 45 tahun 2004. Ketentuan tersebut
menyebutkan bahwa keberadaan hutan perlu dilindungi dari adanya ancaman kerusakan
yang berasal dari daya-daya alam yang antara lain meliputi letusan gunung, tanah longsor,
banjir serta kekeringan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unit lanskap yang
digunakan untuk mengelola lahan guna menjamin berlangsungnya fungsi hutan adalah
satuan DAS. Namun demikian, kemajuan pembangunan yang berlangsung saat ini
mempengaruhi daya dukung DAS yang ditunjukkan oleh terganggunya fungsi hutan
untuk dapat memberikan manfaat secara optimal.
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Bab 3

Tujuan, Sasaran dan Luaran
3.1 Tujuan
Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap berbasis Daerah Aliran Sungai
bertujuan untuk menyediakan strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (Decision
Support System, DSS) yang dapat dipakai untuk mempertahankan keberadaan hutan
dan memperluas peran hutan, termasuk meminimalkan kerentanaan hutan terhadap
perubahan iklim.

3.2 Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dari Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Berbasis
Daerah Aliran Sungai adalah:
1. Terwujudnya rekomendasi luas hutan optimal di dalam suatu wilayah DAS disertai
dengan sebaran fungsi hutan yang mendukung pengelolaan hutan secara lestari
2. Terwujudnya rekomendasi kepentingan para pihak yang terintegrasi ke dalam berbagai
level manajemen

3.3 Luaran
Luaran dari Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Berbasis Daerah Aliran Sungai
ada dua yaitu:
1. Rekomendasi model penatagunaan kawasan hutan berbasis DAS dalam rangka
mewujudkan luas hutan optimal
2. Rekomendasi model peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan
lingkungan
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Bab 4

Metode Sintesis
4.1 Cakupan dan Ruang Lingkup Sintesis
Sintesis ini dibatasi cakupan bahan yang digunakan serta ruang lingkup analisis yang
dilakukan, dengan menitik-beratkan pada kegiatan penelitian yang dilakukan di bawah
koordinasi RPI Manajemen Lanskap berbasis DAS. Hal ini dimaksudkan untuk dapat
menemu-kenali serta merajut benang merah dari berbagai penelitian yang telah dirancang
serta disusun sebelumnya.
Kegiatan penelitian Manajemen Lanskap Hutan dapat dikelompokkan menjadi
dua, sesuai dengan luaran hasil atau output yang diharapkan. Kelompok penelitian
pertama diarahkan untuk menghasilkan output rekomendasi model penataan ruang
dan penatagunaan hutan berbasis DAS, sebagai dasar untuk menentukan luas hutan
dan sebaran fungsi hutan yang optimal. Output ini akan dihasilkan dari empat kegiatan
penelitian, masing-masing adalah:
1. Review status riset manajemen lanskap hutan
2. ii.Kajian regulasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan
3. iii.Kajian Lanskap Hutan pada berbagai kondisi DAS
4. iv.Analisis paduserasi Tata Ruang Daerah dengan Tata Guna Hutan
Kelompok kegiatan penelitian yang kedua diarahkan untuk menghasilkan output
Rekomendasi model peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
perekonomian yang berwawasan lingkungan, yang dilakukan melalui 3 judul penelitian,
masing-masing adalah:
1. Pemodelan dinamis Spasial Lanskap Hutan untuk Pengembangan Produk Komoditas
yang Mendukung Perekonomian Masyarakat di Sekitar Hutan
2. Analisis persepsi multipihak terhadap lanskap hutan
3. Integrasi multiple strategi ke dalam multilevel decision making manajemen lanskap
hutan
Tabel 2 menunjukkan tata waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan
kelompoknya.

4.2 Bahan dan Alat Sintesis
Bahan untuk melakukan sintesis berasal dari berbagai sumber, dalam bentuk hasil
penelitian di bawah koordinasi RPI Manajemen Lanskap Hutan maupun hasil penelitian
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Tabel 2.
No

Tata Waktu Pelaksanaan Penelitian Integratif sesuai dengan Kelompok
Kegiatan Penelitian RPI
Manajemen Lanskap Hutan Berbasis
DAS

Tahun
2010

1.

Review status riset manajemen lanskap
hutan

V

2.

Kajian Lanskap hutan pada berbagai
kondisi DAS

V

3.

Analisis paduserasi tata ruang daerah
dengan tata guna hutan

V

4.

Analisis persepsi multipihak terhadap
lanskap hutan

V

5.

Integrasi multi-strategi ke dalam multilevel manajemen lanskap

2011

2012

2013

2014

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

dari sumber lain. Penelitian di bawah koordinasi RPI Manajemen Lanskap dilaksanakan
dari tahun 2010 hingga 2014. Adapun judul kegiatan, sumber dana, serta lokasi dan
pelaksana penelitian dilaporkan di dalam Tabel 3.
Kegiatan penelitian tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan luaran yang
dituju dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan sintesis. Pengelompokkan
tersebut dilakukan semenjak awal kegiatan, sebagai strategi dalam melaksanakan RPI,
sebagaimana Gambar 9.
Kegiatan:
Review Status Riset
Manajemen Lanskap
Hutan (Puspijak 2010)
Luaran 1:
Rekomendasi Model
Penataan Ruang

RPI:
Manajemen
Lanskap Hutan
Berbasis DAS

Persepsi Multipihak
terhadap Lanskap
Hutan (Eistek 2011)

Luaran 2:
Rekomendasi Model
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat

Kegiatan:
Analisis Pada Serasi
Tata Ruang Daerah

Sasaran 1:
Tersedianya
Rekomendasi Luas
Hutan Optimal

Kegiatan:
Kajian Lanskap Hutan
pada Berbagai Kondisi
DAS (Aek Nauli 2011)
Kegiatan:
Analisis Persepsi
Multipihak terhadap
Lanskap Hutan
(Palembang 2011)
Kegiatan:
Integrasi Mulitple
Strategi ke dalam
Multi Level
Manajemen Lanskap

Sasaran 2:
Tersedianya
Informasi
Mengenai Interest
Para Pihak

Gambar 9. Strategi Penelitian RPI Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS
16 •

Metode Sintesis

Tujuan RPI:
Menyediakan Strategi
Kegijakan (Decision
Support System = DSS)
untuk mempertahankan
keberadaan hutan,
memperluas peran
hutan dan meningkatkan
ketahanan hutan
terhadap perubahan
iklim

Tabel 3.

Judul Kegiatan Penelitian RPI Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS, Sumber Dana
Penelitian, Lokasi dan Pelaksananya

Tahun
Sumber dana

Kegiatan

Pelaksana

Lokasi

2010 – DIPA

Review status riset manajemen lanskap

Puspijak

Sumatera Utara

2010 – DIPA

Analisis kebijakan penggunaan lahan hutan
untuk pertambangan

Puspijak

Bogor; Jakarta

2010 – RISTEK

Pemodelan Dinamis Spasial Lanskap Hutan
untuk Pengembangan Produk Komoditas
yang Mendukung Perekonomian Masyarakat
di Sekitar Hutan

Puspijak

Jawa Timur

2011 - DIPA

Kajian lanskap hutan pada berbagai kondisi
DAS

Puspijak

Bangka; Banten

Kajian lanskap hutan pada berbagai kondisi
DAS

BPK Aek Nauli

Sumatera Utara

Kajian lanskap hutan pada berbagai kondisi
DAS

BPK Ciamis

Integrasi multiple strategi ke dalam multilevel manajemen lanskap
Analisis persepsi multipihak terhadap
lanskap hutan

Puspijak
BPK Palembang

Jawa Barat
Jawa Tengah; Jawa
Timur
Sumatera Selatan

Analisis Padu Serasi Tata Ruang Daerah
dengan Tata Guna Hutan

Puspijak

Belitong; Bali

2011 - RISTEK

Analisis Persepsi Multipihak Terhadap
Lanskap Hutan

Puspijak

Lampung; Bali

2012 – DIPA

Kajian Lanskap Hutan di DAS Sumbawa

Puspijak

Sumbawa

Analisis persepsi para pihak terhadap
lanskap hutan

BPTPK Surakarta

Analisis persepsi para pihak terhadap
lanskap hutan

BPK Aek Nauli

Jawa Tengah
Sumatera Utara

Integrasi strategi para pihak ke dalam multilevel manajemen lanskap

Puspijak

Banten; Kalimantan
Barat

2012 - RISTEK

Pengembangan Pola Kemitraan Masyarakat
Desa Hutan

Puspijak

Sumbawa

2013 - DIPA

Kajian Lanskap Hutan pada DAS Kemit

Puspijak

Jawa Tengah

Analisis Persepsi Multipihak terhadap
Lanskap Hutan

Puspijak

Jawa Barat

Kajian DAS Ciliwung

Puspijak

Jawa Barat

Puspijak

Sumatera Barat

Penguatan peran masyarakat untuk mitigasi
dan adaptasi terhadap bencana banjir dan
tanah longsor serta perubahan iklim di kota
Padang, Sumatera Barat
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4.3 Tahapan Pelaksanaan Sintesis
Sintesis ini disusun melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan
studi literature tentang konsep lanskap dan lanskap hutan, serta pengertian manajemen
lanskap berbasis DAS. Studi literature tersebut dilengkapi dengan kunjungan lapangan
guna mengetahui seberapa jauh konsep lanskap hutan dipahami khususnya oleh praktisi
di lapangan.
Literature tentang lanskap dan lanskap hutan ditelusuri dari dokumen dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, dan dipelajari dari dokumen program serta laporan hasil
penelitian dan juga observasi lapangan dan diskusi dengan narasumber di lokasi penelitian.
Hasil penelusuran literature menunjukkan bahwa terminologi lanskap mengandung
pengertian yang memuat konsep dasar tentang satuan lingkungan fisik dan hayati yang
kompleks dari ekosistem hutan dan sumberdaya alam yang berada di dalamnya. Lanskap
tersebut mewakili suatu pandangan dari pemandangan di permukaan bumi (natural)
dan atau merupakan hasil campur tangan manusia (artificial) pada suatu wilayah secara
alami yang saling berhubungan dan bersifat dinamis.
Unit DAS merupakan satuan pengelolaan yang diyakini mampu mewujudkan
kelestarian hutan, dikarenakan oleh adanya hubungan daerah hulu dengan hilir yang saling
mempengaruhi dan tidak terpisahkan keberadaannya, sehingga perlu dilihat secara utuh
dan menyeluruh (holistic). Pengelolaan hutan berbasis lanskap memerlukan pemahaman
dalam hal (i) penggunaan lahan dan hutan yang umum berlaku di suatu lokasi, (ii) basis
data spasial bagi pengelola serta perencana dan juga pengambil keputusan dalam hal
alokasi dan penggunaan lahan, (iii) nilai hutan dan pengelolaannya secara berkelanjutan,
serta (iv) pemahaman tentang alat atau instrumen evaluasi lanskap secara spasial, yang
meliputi dinamika penggunaan hutan di masa lalu dan di masa mendatang.
Tabel 4 memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami pengelolaan
lanskap hutan dengan pengelolaan hutan yang berbasis kawasan, atau yang kepemilikan
tanahnya berada di bawah kekuasaan negara.
Dalam hal pemodelan lanskap hutan, beberapa model yang umum dipakai antara
lain FOREL, LANDIS, ALOS, dll. Model tersebut berbeda satu dengan yang lain
disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, yang meliputi tujuan untuk konservasi
jenis satwa tertentu, monitoring pertumbuhan hutan sampai dengan monitoring stok
karbon hutan. Pemodelan lanskap hutan menghadapi beberapa tantangan, termasuk yang
utama adalah informasi tentang kedetilan multi-skala dan multi-proses yang dibutuhkan
untuk pemodelan lanskap hutan secara spasial. Tantangan bagi kegiatan penelitian adalah
menghasilkan informasi seberapa detil jumlah pohon dan proses populasi dalam tegakan
hutan dibutuhkan, disertai dengan pemahaman terhadap proses yang terjadi di dalam suatu
tegakan. Termasuk di antaranya adalah menjawab pertanyaan apakah suatu proses dalam
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Tabel 4.

Perbandingan pengelolaan lanskap dengan pengelolaan hutan saat ini
Pengelolaan lanskap

Pengelolaan saat ini

Tujuan

Pengelolaan lanskap hutan atau ekosistem
secara eksplisit bersama dengan masyarakat

pengelolaan lanskap hutan atau hutan secara mutlak
untuk masyarakat

Konsep

Keberlanjutan nilai ekologi-proaktif

Pengoptimalan produksi sumberdaya hutan-reaktif

Pendekatan

Pendekatan holistic-terintegrasi terhadap
penggunaan lahan

Alokasi penggunaan lahan mempertimbangkan sumberdaya hutan sesuai dengan perundang-undangan

Data

Data spasial, struktur spasial lanskap, indikator pengelolaan struktur lanskap hutan

Data atribut dan beberapa data grafik, klasifikasi
struktur hutan, indikator output dan inventarisasi

Ruang Lingkup

Perspektif lanskap

Perspektif unit manajemen, daerah aliran sungai atau
kawasan spesifik

Aspek

Sosial, ekonomi, ekologi, ilmu pengetahuan
dan teknologi

Ekonomi, sedikit tentang ekologi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi

Prinsip

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·

Keragaman hayati,
fungsi ekologi,
pengelolaan terintegrasi,
keterlibatan masyarakat dan swasta dalam
pembuatan keputusan,
pengurangan resiko,
efisiensi ekologi,
menitik beratkan lingkungan,
belum dilaksanakan secara teknis,
multidisiplin

·
·
·
·
·

----pengelolaan terpisah
keterlibatan masyarakat secara khusus dalam pembuatan keputusan pengelolaan sumberdaya alam
--efisiensi ekonomi (cost-benefit)
aspek lingkungan kurang diperhatikan
dilaksanakan, relatif berhasil pada wilayah tertentu
fungsional dan terbatas

Sumber: Emin Zeki Başkent dan Haci Ahmet Yolasiğmaz, 1997

suatu tegakan apabila direplikasi kedalam suatu lanskap, mencukupi untuk menangkap
dinamika yang esensial dalam suatu lanskap? Bagaimana level suatu tegakan bervariasi
dalam lingkungan yang berbeda? Proses apa saja dalam suatu tegakan yang menyebabkan
gangguan alam dan manusia, dan bagaimana hal ini harus dimodelkan? Apakah pemodelan
kita telah mencakup fragmentasi dalam hutan? Keanekaragaman dari model-model spasial
yang ada diharapkan dapat memperluas visi kita dalam berbagai cara, untuk berbagai
tujuan dan skala.
Dalam hal dinamika sosial, manajemen lanskap mengenal adanya hirarki di
dalam proses perencanaan. Konsep hirarki ini memungkinkan dilakukannya kebijakan
pengelolaan hutan alternatif pada lahan yang luas sambil mengidentifikasi struktur kondisi
hutan serta pengambilan keputusan khas pemilik lahan hutan, yang beroperasi pada
skala yang lebih besar. Kerangka kerja ini menghasilkan gambaran yang lebih wajar pola
perilaku manajemen perencanaan lanskap pada skala yang lebih akurat, selain memfasilitasi
analisis kebijakan hutan skala luas. Adanya kebijakan yang berkelanjutan akan mendorong
penguatan kapasitas lanskap di dalam memberikan berbagai nilai, jasa, dan produk yang
diinginkan oleh masyarakat. Model perencanaan lanskap yang mengintegrasikan faktor
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ekologi dan sosio-ekonomi, dengan memodelkan perilaku pemilik lahan, dapat membantu
pembuat kebijakan, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya memikirkan implikasi
dari potensi keberlangsungan kebijakan dari perspektif ekonomi dan ekologi.
Bersamaan dengan studi literatur dilakukan studi tentang pemahaman masyarakat
tentang manajemen lanskap. Hasil tinjauan lapangan yang dilakukan di Sumatera Utara
dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada umumnya para responden belum pernah
mendengar ataupun memahami konsep manajemen lanskap hutan. Hal ini ditunjukkan
melalui 80% dari responden yang menjawab tidak mengetahui. Sedangkan responden
yang memahami lanskap hutan berbeda pendapat perihal pendekatan manajemen
lanskap, yaitu berbasis DAS atau berbasis fungsi hutan. Disampaikan bahwa Pendekatan
lanskap pernah dilakukan untuk HTI, yang diatur melalui SK Menteri Kehutanan,
namun demikian SK ini tidak ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Selain itu
telah disusun P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam
Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah.
Kementerian Kehutanan menggunakan SK penunjukan kawasan hutan, dimana SK 44/
Menhut-II/2005 berlaku untuk propinsi Sumatera Utara. Luas kawasan yang ditunjuk
adalah 3,7 juta hektar. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa sebagian wilayah kawasan
tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk untuk pembangunan
kompleks perkatoran Pemda Kabupaten Simalungun. Responden menyarankan untuk
meninjau ulang SK ini. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pendekatan
manajemen lanskap telah dikenal di dalam literatur atau tinjauan teoritis serta telah
dipakai di kalangan akademisi. Namun demikian, pendekatan ini masih belum dikenal
oleh para praktisi di lapangan.
Manajemen lanskap merupakan konsep yang mempengaruhi bagaimana hutan
dikelola secara luas. Terdapat empat dimensi yang menjadi pertimbangan dan dicerminkan
di dalam pengambilan keputusan untuk mendorong dan melestarikan fungsi ekosistem
disamping memberikan hasil barang dan jasa kepada masyarakat luas. Keempat dimensi
tersebut mencakup aspek ekonomi, ekologi, teknologi dan sosial, yang diuraikan sebagai
berikut.
Aspek sosial: lahan, yang merupakan aspek manajemen merupakan properti, yang
dimiliki suatu entitas yaitu masyarakat. Pengambil keputusan suatu lanskap yang dikelola
adalah masyarakat. Konsekuensinya, publik menginginkan untuk terlibat, diikutsertakan
dalam perencanaan penggunaan lahan, penatagunaan lahan. Demikian juga dengan
masyarakat, mereka memiliki hak sekaligus kewajiban dalampengelolaan lahan publik.
Mengingat adanya intervensi terhadap hutan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di
dalamnya, dengan demikian keterlibatan masyarakat sangat esensial di dalam manajemen
lanskap hutan.
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Peran publik dalam penggunaan sumberdaya sangat esensial dewasa ini.Melalui
kelompok-kelompok tertentu, publik mendiskusikan dan mengkritisi penggunaan dan
pemanfaatan sumberdaya, bagaimana pohon ditebang, spesies dilindungi serta regulasi dan
kebijakan disusun menghadapi perubahan iklim. Pada umumnya perdebatan terpolarisasi
pada dua kutub kategori penggunaan lahan, yaitu cut it down or lock it up artinya tebang
atau pertahankan. Perdebatan tersebut mencakup nilai ekologi dengan tanpa mengabaikan
produksi untuk komoditas\tertentu. Tendensi yang ada bahwa publik menginginkan
peran secara aktif di dalam tahap penyusunan rencana, dan keterlibatan publik tersebut
akan membentuk model atau konsep manajemen ekosistem di masa yang akan datang.
Aspek Ekonomi: Nilai ekonomi merupakan pembatas bagi setiap kegiatan, demikian
juga halnya dengan MLH. Di dalam perencanaan, hasil hutan non-kayu mempengaruhi
perolehan nilai ekonomi. Sebagai contoh, lahan hutan diperlukan juga untuk perlindungan
biodiversitas, konservasi nasional dan rekreasi selain untuk produksi kayu. Selanjutnya,
peningkatan kegiatan manajemen di tingkat lanskap akan berimplikasi menaikkan biaya
manajemen dibandingkan dengan fokus pengelolaan pada kayu. Namun demikian, biaya
yang dikeluarkan untuk memproduksi kayu, mengkonservasi habitat liaran, biodiversitas
dan ekologi di dalam suatu hamparan bentang lanskap kemungkinan akan lebih murah
apabila dilakukan secara terpisah-pisah. Dengan adanya pengalihan lahan untuk tujuan
perlindungan dan bukannya untuk produksi kayu yang dipasarkan akan mengurangi
efisiensi, peningkatan biaya untuk memperoleh kayu dan substitusinya. Pengelolaan
yang ditujukan untuk mendukung habitat yang beragam, di lain pihak penebangan
dilakukan untuk menutup ongkos operasi dapat mengurangi biaya yang diperlukan
untuk memproduksi kedua output tersebut.
Aspek Ekologi: Tujuan Utama dari manajemen hutan adalah untuk mempertahankan
sekaligus melestarikan ekosistem yang sehat dan produktif. Di dalam pengelolaan, perspektif
ekosistem mempertimbangkan perlunya merancang strategi manajemen alternatif yang
sensitif terhadap keseimbangan berbagai komponen hutan. Komponen yang penyusun
utamanya adalah organisme di dalam ekosistem hutan terorganisir secara hierarkis kedalam
kedalam fungsi kelompok dan terikat terhadap proses yang kompleks melalui lingkungan
fisiknya serta ikatan yang lainnya.
Ekosistem memiliki tiga atribut, yaitu komposisi, struktur atau pola dan fungsi atau
proses. Komposisi menunjukkan identitas serta keragaman elemen/penyusun di dalam
suatu kelompok yang meliputi keseluruhan jenis flora dan fauna. Struktur merupakan
organisasi fisik suatu sistem. Secara khusus, struktur menunjuk pada pengaturan spasial
dari adanya ‘patches’ dan hubungan keterkaitan yang ada di dalamnya. Fungsi tersebut
meliputi proses ekologi dan evolutionary termasuk di dalamnya gene flow, disturbance
dan siklus hara. Dengan kata lain, fungsi ekologi dikenali melalui capture (penangkapan),
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produksi, siklus, penyimpanan dan output dari sumberdaya tersebut. Elemen lain dari
ekosistem yang mampu mewujudkan harmoni adalah hubungan atau interaksi yang ada
pada karakteristik tersebut yang menjadikan sistem tersebut dinamis. Sebagai contoh,
adanya fungsi tergantung pada struktur yang membentuknya. Dalam hal ini, pengaruh
manusia pada seluruh karakteristik ekosistem yang perlu menjadi pertimbangan bagi
para perencana.
Dengan adanya deskripsi ekosistem seperti tersebut di atas, manajemen yang
dilakukan untuk melestarikan karakteristik tersebut menjadi penting dan kompleks.
Manajemen perlu memahami kompleksitas\tersebut dan memberikan pengukuran secara
kuantitatif terhadap karakteristik yang ada, serta menawarkan rancangan prosedur yang
dapat dipakai untuk mempertahankan dinamika sistem dalam jangka waktu yang lama
dengan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistemitu sendiri disamping mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat. Peluang inilah yang akhirnya ditangkap oleh paradigma
manajemen lanskap.
Manajemen lanskap berorientasi pada skala makro, dan bukannya pada individual
species. Manajemen lanskap hutan menitikberatkan pada kompleksitas jejaring interaksi
yang mempengaruhi kualitas udara, air, tanah, vegetasi, insect, hewan liar dan microorganism. Teori hierarchy menyatakan ‘apabila unit di tingkat bawah berinteraksi dan
menghasilkan perilaku yang lebih atas serta perilaku tersebut mengontrol yang ada di
bawahnya maka perencanaan harus dilakukan pada skala yang lebih luas. Dengan demikian,
pendekatan dalam skala luas –pada level lanskap- merupakan pilihan tunggal untuk
mengelola keragaman hayati. Fokus manajemen lanskap hutan dengan demikian adalah
struktur lanskap hutan, mosaik patcheskondisi hutan yang bervariasi dalam hal isi (content)
maupun skala nya, dilengkapi dengan kejadian alam (proses geomorphopic dan ekologi)
serta adanya intervensi manusia.
Aspek IPTEK: Akumulasi pengetahuan di bidang kehutanan mempengaruhi
manajemen ekosistem hutan. Adanya perubahan tujuan dari suatu manajemen, filosofi
dan proses yang ada mengakibatkan perubahan fundamental di kehutanan. Disiplin baru
muncul, seperti misalnya ekologi lanskap, modeling tata ruang hutan, etika lingkungan,
konservasi biologi secara keseluruhan membantu kedewasaan ide manajemen lanskap.
Selain itu, terdapat juga perkembangan teknologi komputer untuk menghandel
permasalahan sumberdaya hutan yang terdapat dalam skala luas dan waktu yang lama.
Guna menjamin nilai hutan secara lestari, para pengelola atau manajer memerlukan alat
pengambil keputusan yang lebih baik serta database spasial yang komprehensif.
Perkembangan SIG secara dramatis mampu meningkatkan kemampuan manajer
sumberdaya serta para peneliti untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan,
memanipulasi, membangun model serta memonitor mosaik lanskap dengan menggunakan
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inventarisasi hutan digital. Monitoring hutan dapat dilakukan melalui remote sensing
dengan resolusi yang tinggi, GPS serta data yang dorganisir melalui GIS. Kemampuan
tersebut mampu mengubah cakupan permasalahan kehutanan serta pertanyaan yang
diajukan. Saat ini, dapat dikatakan mudah untuk melakukan klasifikasi spasial, menganalisis
dan membangun model dan memantau adanya perubahan hutan dalam skala yang luas
dengan berbagai atribut yang ada disamping mencermati hubungannya dengan nilai hasil
hutan kayu dan non-kayu.
Sangat memungkinkan saat ini untuk membangun strategi manajemen spasial
dengan menerapkan teknik operational research seperti optimisasi, simulasi untuk
memanipulasi pola spasial dengan cara pendugaan target pola lanskap dari waktu ke waktu.
Dengan menguji adanya perubahan pola lanskap sebagai suatu aktivitas yang terencana
maupun intervensi manusia dan atau kejadian alam, maka dinamika lanskap akan mudah
dipahami, Penerapan GIS dikombinasikan dengan teknik penghitungan komputer lainnya
seperti artificial intellegence dan remote sensing data ataupun analisis citra serta hasil
inventarisasi memudahkan untuk mengelola jumlah data yang berlimpah. Di samping
itu, proses pengambilan keputusan akan menjadi semakin berkualitas. Keadaan ini yang
diinginkan bahwa manajemen lanskap akan menjadi operasional. Strategi kebijakan
untuk mempertahankan keberadaan hutan, memperluas peranannya serta memperkuat
kerentanannya terhadap perubahan iklim dapat dilakukan dengan cara menyusun model
optimasi luas hutan dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan penggunaan hutan
dalam suatu wilayah DAS.
Beberapa hal yang dapat ditarik dari uraian tentang konsep manajemen lanskap dan
progres kegiatan penelitian yang dilakukan disampasikan sebagai berikut:
1. Pendekatan lanskap merupakan konsep analitik dan konsep perencanaan yang dapat
diterapkan sebagai intermediate strategic planning serta bioregional planning.
2. Manajemen lanskap menggarisbawahi pentingnya memahami dimensi manusia sebagai
prasyarat untuk mewujudkan ekosistem yang sehat
3. Manajemen lanskap bersifat holistik dengan pendekatan penelitian yang bersifat
multidisipliner.
Hasil Review status riset manajemen lanskap hutan membuahkan Kerangka Konseptual
Manajemen Lanskap Hutan yang menengarai adanya tiga dimensi sebagai pendorong
terjadinya perubahan lanskap, masing-masing adalah:
1. Dimensi Biofisik dari penggunaan lahan: deskripsi lanskap, karakterisasi DAS,
karakterisasi DTA (Paimin dkk, 2012)
2. Dimensi institusi: organisasi lokal, persepsi aktor, hubungan kekuasaan, aturan formal
dan informal, kebijakan alokasi dan penggunaan lahan, tenure arrangements
3. Dimensi ekonomi dan sosial budaya: adat, nilai-nilai, industri dan sistem pengelolaan
hutan
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Kerangka konseptual ini dipakai untuk memandu penelitian dan pemahaman
dinamika lanskap diformulasikan dalam Gambar 10.
Penggunaan Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan (LULUCF)

Dimensi lisofisik dari
penggunaan lahan
(geologi, tanah,
topologi, dll)

Dimensi institosi (organisasi lokal,
persepsi actor, hubungan
kekuasaan, aturan formal dan non
formal, kebijakan alokasi dan
penggunaan lahan, tenure,
fragmentasi)

Dimensi ekonomi dan sosial
budaya (adat, nilai-nilai,
industri pertanian, sistem
pertanian, dll.

Deskripsi Lanskap

Intitusi

Persepsi dan Visi Stakeholder

Fungsi Lingkungan dan Nilai-nilai
Lingkungan
Skenario dan Perencanaan
Penggunaan Lahan

Negosisasi skenario dan trade-off
perubahan penggunaan lahan

Strategi kebijakan (DSS) optimasi
fungsi hutan distribusi luas hutan
optimal

Diadaptasi dari anonimous, 2007

Gambar 10. Kerangka Konseptual untuk memandu penelitian dan pemahaman dinamika lanskap

24 •

Metode Sintesis

Bab 5

Analisis Hasil Penelitian
5.1 Model Penataan Ruang dan Penatagunaan Hutan Berbasis DAS
Peran hutan di dalam DAS yang menyangkut aspek hidrologi untuk mengatur tata
air bersifat kompleks, sehingga digambarkan dalam suatu model yang sederhana agar
dapat ditelusuri perilakunya secara kuantitatif. Menurut Pawitan (1995) yang dikutip oleh
Sunandar (2014), hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi adanya aliran massa/
energi berupa masukan dan keluaran serta suatu sistem simpanan. Penggunaan model
dalam hidrologi menurut Harto (1993) dalam Sunandar (2014) antara lain sebagai berikut:
a) peramalan (forecasting) menunjukkan besaran maupun waktu kejadian yang dianalisis
berdasar cara probabilistik; b) perkiraan (predicting) yang mengandung pengertian besaran
kejadian dan waktu hipotetik (hipotetical future time); c) sebagai alat deteksi dalam masalah
pengendalian; d) sebagai alat pengenal (identification) dalam masalah perencanaan; e)
ekstrapolasi data/informasi; f ) perkiraan lingkungan akibat tingkat perilaku manusia
yang berubah/meningkat; dan g) penelitian dasar dalam proses hidrologi.
Model penatagunaan hutan berbasis DAS yang ada dibangun dari Tata Guna Hutan
Kesepakan (TGHK) yang disusun melalui kesepakatan tiga Kementerian (Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan) di tahun 1983. Model ini membagi
lahan di Indonesia sebagai kawasan hutan dan non-kawasan atau areal penggunaan lain (apl).
Pengelolaan hutan dilakukan berdasar fungsi hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dibagi
menjadi fungsi lindung, fungsi produksi serta fungsi konservasi. Dengan diterbitkannya UU
Tata Ruang no 24/1992 yang diperbaharui dengan UU 26/2007, penatagunaan hutan yang
ditunjuk melalui TGHK ditinjau ulang dan diharmonisasikan dengan kondisi lapangan terkini.
Penelitian integratif yang mendukung model penataan ruang dan pentagunaan
hutan dilakukan melalui empat kegiatan, yaitu: Review status riset manajemen lanskap
hutan; Kajian regulasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan; Kajian
Lanskap Hutan pada berbagai kondisi DAS; Analisis paduserasi Tata Ruang Daerah
dengan Tata Guna Hutan.
5.1.1 Kajian regulasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan
pertambangan
Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan semakin marak akhirakhir ini, dan cenderung mengancam kelestarian hutan. Kajian ini dikategorikan sebagai
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Gambar 11. Pertambangan di Kalimantan Selatan
issue aktual dan dilaksanakan melalui desk study pada tahun 2010. Kajian ini berhasil
mengidentifikasi adanya tumpang tindih regulasi di bidang sumberdaya alam dan
menengarai lemahnya penegakkan aturan untuk melestarikan hutan dan sumberdayanya.
Pembangunan kehutanan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan
perekonomian nasional secara keseluruhan antara lain dengan melakukan fasilitasi bagi
berkembangnya sektor lain. Termasuk di antaranya adalah mendorong berkembangnya
usaha yang mampu menyerap tenaga kerja serta menyediakan lahan yang dapat digunakan
untuk pembangunan sektor non kehutanan dengan tetap mengutamakan aspek konservasi
hutan. Penggunaan kawasan untuk kegiatan pertambangan banyak disoroti akhir-akhir
ini dan merupakan salah satu isue penting yang perlu dikaji. Areal pertambangan pada
umumnya berada di dalam kawasan hutan, dan usaha pertambangan ini dilakukan
dengan mengubah lanskap hutan yang dikhawatirkan akan mengancam kelestarian
fungsi hutan yang telah ditetapkan. Laporan kawasan hutan yang digunakan untuk
kegiatan pertambangan diperdebatkan dalam hal luas serta asal usul perijinannya. Kajian
ini dimaksudkan untuk menelusuri asal-usul adanya segregasi luas areal penggunaan
kawasan hutan untuk pertambangan serta memberikan rekomendasi pengendaliannya.
Kajian ini dilakukan melalui analisis regulasi yang menyangkut penggunaan kawasan
hutan untuk pertambangan. Dengan menggunakan metode content analysis kajian ini
menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang menyangkut
penggunaan kawasan hutan, yang selanjutnya di-identifikasi guna mengetahui penyebab
dari kesenjangan yang terjadi. Hasil analisis dikelompokkan menjadi tiga aspek: yaitu
analisis hirarki regulasi, analisis regulasi yang menyangkut pengaturan tata ruang dan
aspek padu serasi, serta analisis perijinan pertambangan di dalam kawasan hutan. Hasil
tersebut selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk memberikan usulan penguatan koordinasi
antar sektor serta penerapan skema monitoring simpan pinjam kawasan yang dilakukan
melalui metode EQAM (Environmental Quick Assessment), atau metode Kaji Cepat
kondisi Lingkungan.
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5.1.2 Paduserasi Tata Ruang Daerah dengan Tata Guna Hutan
Kesepakatan
Paduserasi tata ruang daerah dengan TGHK merupakan proses untuk menyepakati
kepentingan daerah dalam melakukan pembangunan dan sekaligus kepentingan pemerintah
pusat untuk menjaga kelestarian hutan. Proses tersebut saat ini tengah berlangsung, perlu
dilakukan kajian mengingat adanya permintaan dari banyak daerah untuk meninjau ulang
hasil Padu Serasi yang telah ditetapkan melalui PERDA Propinsi. Kajian yang dilakukan
pada tahun 2011 mengambil sampel pulau Belitong dan Bali.
Hasil kajian menunjukkan masalah kelembagaan berhubungan nyata dengan kegiatan
pembangunan sektor di luar kehutanan. Proses paduserasi dan perubahan fungsi serta
penggunaan kawasan hutan mengacu pada kriteria yang didasarkan pada aspek yuridis,
teknis (biofisik) dan sosial budaya. Dari sisi yuridis, terdapat paling tidak 34 aturan yang
harus diacu untuk dapat melakukan perubahan penggunaan lahan hutan atau konversi
hutan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut beberapa kriteria yang
harus diacu dalam proses analisis antara lain sebagai berikut:
1. Apabila menyangkut kawasan hutan maka yang berwenang mengubah peruntukan
dan fungsi kawasan hutan adalah Pemerintah (cq. Menteri Kehutanan) berdasarkan
hasil penelitian terpadu, dan apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta
bernilai strategis harus melalui persetujuan DPR;
2. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan bukan dalam rangka pemutihan;
3. Perubahan kawasan hutan menghormati perizinan yang sah oleh Pemerintah (Menteri
Kehutanan);
4. Perubahan kawasan hutan tetap menghormati hak kepemilikan yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
5. Perubahan kawasan hutan menghormati keberadaan aset Pemerintah seperti Gerhan,
Reboisasi, dll.
Aspek yuridis ini merupakan landasan untuk melakukan analisis teknis. Kajian perubahan
kawasan hutan dari aspek teknis didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang penetapan
fungsi kawasan hutan, meliputi KSA/KPA, HL, HPT, HP, dan HPK. Fokus kajian adalah
kawasan hutan yang diusulkan perubahannya, baik perubahan peruntukan (status) yaitu
perubahan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (APL), maupun perubahan
fungsi yaitu perubahan suatu fungsi kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan lainnya.
Sedangkan dalam hal sosial budaya, perubahan kawasan hutan menggunakan
dua kriteria umum serta kriteria khusus. Kriteria umum yang dipakai yaitu, rencana
pemanfaatan sesuai dengan kesesuaian lahan; pemukiman menjadi prioritas jika berada
di dalam areal konsesi IUPHHK-HA/HT yang berkinerja buruk. Adapun kriteria khusus
berlaku untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan KSA/KPA, dimana dilakukan
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pembahasan kasus per kasus, kemudian tahapan berikutnya akan mempertimbangkan
kondisi biofisik ekosistem, keanekaragaman hayati, fungsi kawasan tersebut, dan sejarah/
history kawasan. Adapun pertimbangan yang dipakai meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan keberadaan permukiman dan
kebutuhan lahan usahanya dalam luasan yang rasional, utamanya yang telah eksis
sejak lama (dilihat kasus per kasus), telah terbangun infrastruktur fisik, fasum dan
fasos, atau kelembagaan.
2. Perubahan kawasan hutan menghargai keberadaan situs budaya dan obyek-obyek
yang menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat.
3. Menghormati keberadaan masyarakat adat.
4. Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan upaya daerah untuk mengoptimalisasi
pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Mempertimbangkan proyeksi perkembangan/pertumbuhan jumlah penduduk dan
kebutuhan lahan bagi pengembangan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20
tahun kedepan
5.1.3 Kajian Lanskap Hutan Pada DAS yang Dipertahankan dan DAS
Dipulihkan
Saat ini kondisi berbagai DAS di Indonesia sudah banyak yang mengkhawatirkan dan
cenderung menjadi kritis. Dari sejumlah 470 DAS yang ditangani kehutanan, program
pembangunan kehutanan tahun 2010 – 2014 menetapkan sejumlah 105 DAS sebagai
prioritas untuk dipulihkan (SK Menhut no 328/Menhut-II/2009). DAS Prioritas I
memerlukan penanganan yang paling mendesak karena kondisi dan permasalahan biofisik
serta sosial ekonomi yang dikategorikan ‘kritis’ atau ‘tidak sehat’. Sedangkan prioritas II
menunjukkan intensitas penanganan yang sedang dan DAS prioritas III memerlukan
monitoring yang ketat agar kondisi biofisik dan sosial ekonomi yang dikategorikan ‘sehat’
dari sisi lingkungan dapat dipertahankan dan apabila memungkinkan ditingkatkan.
Klasifikasi DAS ditinjau ulang melalui PP 37 tahun 2012, dengan menggunakan kriteria
(i) kondisi lahan, (ii) kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, (iii) sosial ekonomi, (iv)
investasi bangunan, dan (pemanfaatan ruang wilayah).
Hasil penelitian dari 11 lokasi das menunjukkan bahwa proporsi penutupan hutan
umumnya berada di bawah luas hutan minimal yang dipersyaratkan oleh pasal 18 UU
Kehutanan, yaitu seluas minimal 30%. Hal ini berlaku juga bagi kategori das yang
dipertahankan, dengan perkecualian tiga (3) lokasi das yang penutupan hutannya di
atas syarat minimal, yaitu das Kemit, das Serayu Hulu serta das Sumbawa.
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Tabel 5.

Prosentase penutupan hutan di lokasi penelitian DAS yang dipulihkan dan DAS yang
dipertahankan
Lokasi DAS

% penutupan
hutan/luas DAS

Kepadatan penduduk

Kategori DAS yang dipulihkan
1.

Asahan (Sumatera Utara)

24,25%

733 jiwa/km2

2.

Baturusa (Bangka Belitung)

2,13%

182 jiwa/km2

3.

Tulang Bawang (Lampung)

2,79%

43 s/d 902 jiwa/km2

4.

Ciliwung (Jawa Barat)

9,50%

597 s/d 5.185 jiwa/km2

Kategori DAS yang dipertahankan
1.

Cidanau (Jawa Barat)

26,04%

1.220 jiwa/km2

2.

Citanduy (Jawa Barat)

20,73%

923 s/d 1.577 jiwa/km2

3.

Ciseel (Jawa Barat)

14,00%

680 s/d 1.329 jiwa/km2

4.

Kemit (Jawa Tengah)

51,76%

1.232 jiwa/km2

5.

Serayu Hulu (Jawa Tengah)

84,14%

jiwa/km2

6.

Tukad Ayung (Bali)

16,35%

526 jiwa/km2

7.

Sumbawa (NTB)

50,99%

62 jiwa/km2

Menggunakan kerangka konseptual yang dibangun melalui studi literatur, ada
tiga dimensi yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan, yaitu dimensi biofisik,
dimensi institusi serta dimensi persepsi/visi stakeholder. Dimensi biofisik meliputi
antara lain karakteristik geologi, struktur dan tekstur tanah serta kondisi topografi.
Dimensi institusi meliputi aturan penggunaan lahan yang bersifat lokal maupun formal,
organisasi penggunaan lahan, serta hubungan kekuasaan yang ada di masyarakat, dan
pengaturan tenurial. Sedangkan dimensi persepsi stakeholder dicerminkan di dalam
adat-istiadat, sistem pertanian dan industri serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
dalam hubungannya dengan penggunaan lahan. Ketiga dimensi tersebut divalidasi di
lapangan melalui pendekatan analisa multipihak (stakeholder analysis) yang digali dari
wawancara dan diskusi serta melakukan analisa data sekunder yang bersumber dari instansi
pemerintah maupun non-pemerintah seperti misalnya kelompok masyarakat, penggiat
konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Analisa data dilakukan untuk mengetahui struktur lanskap, struktur sosial-budaya
dan ekonomi, serta integrasi kedua struktur tersebut. Struktur lanskap dianalisis dengan
menggunakan analisa spasial (GIS) untuk mengidentifikasi elemen-elemen lanskap antara
lain: luas tutupan lahan, perubahan tutupan lahan, hubungan antara kepadatan penduduk
dan tutupan lahan, fungsi kawasan hutan, lahan kritis, erosi dan debit, hubungan antara
rata-rata pendapatan desa dan tutupan lahan, fungsi kawasan hutan serta lahan kritis.
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Tabel 6.

Jenis dan sumber data penelitian

No

Jenis Data

Sumber Data

1

Data kondisi hutan dan DAS : citra satelit, peta DAS,
tutupan lahan, penggunaan lahan, fungsi kawasan
hutan, geologi, kontur, curah hujan, debit, erosi, dll.

Kementerian Kehutanan, Kementerian
Pertanian, Dinas Kehutanan tingkat Provinsi,
dan Kabupaten, BPS, BMKG, dll.

2

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
kependudukan :

BPS, BPS Kabupaten, Dinas Kehutanan,
masyarakat

Pendapatan per KK, pendidikan, mata pencaharian,
PDB, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan
penduduk, dll.

Struktur sosial-budaya dan ekonomi dari suatu lanskap dianalisa dengan metode PALA,
Participatory Landscape Assessment, yang dikembangkan oleh ICRAF. Integrasi dilakukan
terhadap kedua pendekatan tersebut yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif.
Dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat yang berada di
sekitar wilayah hutan, manajemen lanskap berkontribusi mengidentifikasi kantong-kantong
kemiskinan di sekitar wilayah hutan yang potensial mengakibatkan perambahan dan
deforestasi. Melalui pengembangan produk komoditas non-kayu diharapkan pengangguran
di sekitar wilayah hutan dapat diserap menjadi tenaga kerja yang produktif.
Daerah Aliran Sungai
(DAS)

DAS Tidak Kritis

DAS Kritis

Kriteria dan Indikator

Ekologi

Sosial

Ekonomi

PersentaseTutupan lahan
Kualitas Air
Kuantitas Air
Erosi

Kepadatan Penduduk
Tingkat Pendidikan
Adat Istiadat

Tingkat Pendapatan
Tingkat Kesejahteraan

Gambar 12. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Lanskap Hutan pada Suatu DAS
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Metode integrasi struktur spasial dengan struktur sosial-budaya dan ekonomi
menghasilkan informasi tentang proses perubahan penggunaan lahan yang terjadi di
lokasi penelitian. Proses tersebut dapat direfleksikan sebagai kriteria dan indikator yang
akan menjadi sinyal atau pertanda bagi manajemen untuk melakukan intervensi guna
melestarikan lanskap hutan. Kriteria dan indikator pengelolaan lanskap hutan pada suatu
DAS dapat terlihat pada Gambar 12.
Tabel 7.
Kriteria

Kriteria dan Indikator Pengelolaan Lanskap Hutan pada Suatu DAS
Parameter

Sosial Budaya Kepadatan penduduk

Ekologi

Ekonomi

Keterangan
Menghitung perbandingan jumlah
penduduk yang berdomisili di suatu
wilayah dengan luas wilayah tsb

Korelasi dengan Pengelolaan Lanskap hutan
Semakin tinggi kepadatan penduduk tekanan terhadap lahan
hutan semakin tinggi

Pendidikan

Tingkat Kepedulian masyarakat
Semakin tinggi pendidikan
terhadap program pengelolaan lanskap kepedulian terhadap manfaat
keberadaan hutan semakin
hutan berkelanjutan
tinggi

Adat Istiadat

• Adat istiadat (custom). Pelanggar
dikucilkan
• Kebiasaan (folkways). Pelanggar
didenda dengan pesta adat.
• Tata kelakuan (Mores). Pelanggar
biasanya ditegur ketua adat/orang
lain
• Cara (usage) pelanggar dicemooh
• Tidak ada hukuman

Adat istiadat mengatur perilaku
masyarakat dan berdampak
pada keberlanjutan pengelolaan lanskap hutan

Debit air sungai

Q= Qmax/Qmin
CV = coef, variation
< 30
> 30

Semakin bagus ekosistem
hutan, semakin tinggi debit air
dan fluktuasi semakin rendah

Kandungan
sedimen

Kadar sedimen dalam air sungai
< 1000 mg/l
> 1000 mg/l

Semakin rendah tutupan lahan
hutan semakin tinggi tingkat
sedimentasi

Erosi

Pengukuran dengan alat Spas – sistem Semakin rendah tutupan lahan
pengukuran aliran sungai
hutan semakin tinggi tingkat
sedimentasi erosi

Tingkat pendapatan

Pendapatan per kapita per tahun

Semakin rendah nilai kontribusi
hutan terhadap pendapatan
masyarakat semakin tinggi
tingkat kerusakan hutan

Tingkat
kesejahteraan

Membandingkan kondisi masyarakat
dengan kriteria WB

Semakin rendah nilai kontribusi
hutan terhadap kesejahtreaan
masyarakat semakin tinggi
tingkat kerusakan hutan
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Tabel 7 menunjukkan bahwa dari sisi ekologis, indikator yang mencerminkan
terjadinya perubahan lanskap hutan dapat disajikan secara kuantitatif, hal ini direfleksikan
melalui terjadinya perubahan debit air, kandungan sedimen serta tingkat erosi. Indikator
tersebut di atas dapat digunakan sebagai sinyal atau pertanda bagi pihak manajemen
untuk melakukan berbagai koreksi, baik melalui pendekatan revegetasi maupun melalui
pendekatan teknik sipil. Indikator tersebut perlu diperkaya dengan penghitungan
kandungan stok karbon hutan serta penurunan tingkat emisi di level lanskap.
Sedangkan indikator yang perlu diperhatikan dalam manajemen lanskap dari aspek
sosial-budaya dan ekonomi masih bersifat kualitatif dan perlu dikuantifikasikan untuk
dapat memberikan kepastian sinyal bagi pengambil keputusan agar dapat melakukan
intervensi yang tepat. Aspek sosial-budaya yang bervariasi dari satu lokasi ke lain tempat,
kondisinya yang terus berkembang dan bersifat dinamis merupakan tantangan dalam
membangun ukuran-ukuran yang sifatnya terukur. Salah satu indikator yang dapat diukur
adalah keberadaan konflik serta resolusi penanganannya. Hal yang sebaliknya juga dapat
dilakukan dalam konteks partisipasi masyarakat dan kaitannya dengan serapan tenaga
kerja di dalam kegiatan kehutanan. Adanya kesamaan persepsi dari para pengguna hutan
dalam hubungannya dengan tujuan melestarikan hutan merupakan indikator penting
yang perlu mendapat perhatian dari pengelola lanskap hutan.
Aliran manfaat dari hutan yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat
setempat merupakan salah satu indikator ekonomi. Aspek equiti, keadilan dan pemerataan
ini penting dalam konteks pemanfaatan sumberdaya alam. Maraknya konflik lahan yang
muncul akhir-akhir ini dikarenakan persoalan akses yang menegasikan masyarakat setempat
dan lebih memprioritaskan masyarakat dari luar untuk memanfaatkan sumberdaya alam.
Selanjutnya adanya insentif pendanaan untuk melestarikan hutan merupakan indikator
penting yang perlu dibangun dalam hubungannya dengan manajemen lanskap. Insentif
tersebut harus mampu mendorong pelestarian kebun-kebun campuran, agroforestry
yang selama ini menjadi asset penting dan modal sosial pemersatu kelompok masyarakat.
Penelitian yang dilakukan di Jawa Timur berhasil mengidentifikasi hubungan antara
parameter lanskap dengan parameter ekonomi . Parameter lanskap didekati dengan
melakukan pengukuran terhadap landuse riel yang ada di lapangan atau lokasi penelitian.
Tahapan yang dilakukan adalah menentukan kelas penggunaan lahan atau landuse, yang
dalam penelitian meliputi pemukiman,perkebunan (sayuran,apel, kentang, dll), hutan,
serta kebun campuran atau agroforestry. Skoring dilakukan untuk menentukan hubungan
antar kelas penggunaan lahan (dalam bentuk prosentase).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendapatan
masyarakat dengan pola penggunaan lahan, serapan tenaga kerja dan potensi hutan. Di lokasi
penelitian, secara umum tingkat pendapatan petani majoritas rendah dan tersebar di seluruh
kelas lahan hingga mencapai proporsi lebih dari 71 %. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat
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kemiskinan petani di wilayah tersebut. Selain itu, penggunaan lahan sawah, tanaman semusim
pada tegalan dan pekarangan belum mampu mengangkat tingkat pendapatan petani. Sehubungan
dengan itu maka perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk memperkenalkan pola penggunaan
lahan alternatif yang selain mampu meningkatkan pendapatan petani juga mendorong kelestarian
lingkungan serta penurunan tingkat erosi dan sedimentasi. Konsep penggunaan lahan dengan
memanfaatkan kombinasi antara tanaman keras dan tanaman semusim merupakan salah satu
pilihan. Pendekatan agroforestry ini terutama banyak dikembangkan pada lahan yang memiliki
kemiringan tinggi. Konsep kebun campur dengan mengkombinasikan tanaman buah-buahan
dengan tanaman kebun dalam jangka panjang akan menjamin kontinyuitas pendapatan petani.
Konsep agroforestry ini dapat dipadu dengan wisata alam, dimana kaidah konservasi tanah
(misalnya tidak merusak kontur) masih tetap dipertahankan.

Gambar 13. Lanskap Agroforestry di Bali dan Malang
Daerah hulu DAS umumnya merupakan lokasi dimana lanskap hutan masih terjaga
kelestariannya melalui adat istiadat dan kearifan masyarakat setempat. Di daerah DAS Cidanau,
tutupan lahan berhutan tersebut umumnya merupakan campuran antara pepohonan dengan
kebun buah-buahan yang membentuk struktur hutan tropis. Hingga saat ini masyarakat
masih memiliki ketergantungan terhadap lahan dengan bertumpu pada sektor pertanian
dan perkebunan yang dikembangkan secara tradisional. Budaya yang terjadi hingga saat ini,
masyarakat masih memiliki kecenderungan mengonversi hutan rakyat dan kebun campuran
menjadi kawasan pemukiman dan budidaya pertanian. Bahkan, di Cagar Alam Rawa Danau
bagian hulu sungai pun telah terjadi perambahan seluas ± 845,13 ha oleh 1.497 orang yang
digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan berkurangnya lahan terbuka hijau
sehingga limpasan air permukaan semakin besar dan berkurangnya laju infiltrasi pada tanah.
Hasil analisis GIS mengindikasikan bahwa desa di DAS Cidanau dengan rata-rata
pendapatan tinggi pada umumnya memiliki areal persawahan, pertanian lahan kering
dan hutan tanaman yang luas (Desa Citasuk, Batukuwung, Padarincang, Ciomas,
Sukadana, Pondok Kaharu, Sukarena, Citaman dan Ujung Tebu). Adapun desa-desa
yang didominasi oleh hutan sekunder, hutan tanaman dan pertanian lahan kering memiliki
rata-rata pendapatan desa yang rendah (Desa Barugbug, Cipayung, Bugel, Kramat Laban,
Cibojong, Ramea, Panjang Jaya, Cikumbuen, Lebak, Cisitu).
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Gambar 14. Tingkat pendapatan penduduk dalam hubungannya dengan fungsi hutan

Gambar 15. Tingkat kepadatan penduduk dalam hubungannya dengan kelas tingkat bahaya erosi
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Kondisi sebaliknya terjadi di DAS Baturusa. Dengan tutupan lahan hutan hanya
mencapai 16%, tingkat pendapatan penduduk di DAS Baturusa dapat dikatakan
tinggi. Hasil analisis GIS menunjukkan bahwa desa dengan rata-rata pendapatan yang
tinggi pada umumnya didominasi oleh tutupan lahan berupa pertanian lahan kering
campur, pertanian lahan kering dan perkebunan dengan status fungsi lahan berupa areal
penggunaan lain. Fenomena yang tidak umum ditengarai pada desa dengan pendapatan
rendah hasil analisis GIS ketiga desa tersebut memiliki areal pertambangan yang cukup
luas. Apabila keberadaan lahan kritis dikaitkan dengan rata-rata pendapatan desa, maka
hasil analisis GIS di DAS Baturusa menunjukkan bahwa desa-desa dengan rata-rata
tingkat pendapatan yang tinggi pada lahan yang dikategorikan sebagai potensial kritis
dan agak kritis. Sedangkan desa dengan rata-rata tingkat pendapatan rendah cenderung
berada pada lahan yang dikategorikan sebagai lahan kritis dimana lahan kritis tersebut
pada umumnya ditemukan pada areal pertambangan. Fenoma tersebut menunjukkan
bahwa areal pertambangan di suatu desa yang menyebabkan lahan desa menjadi kritis
ternyata tidak memberikan dampak kesejahteraan yang merata terhadap penduduk desa
yang bersangkutan. Hanya segelintir masyarakat desa dari suatu areal pertambangan
yang mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan tambang, namun tidak semua
masyarakat desa menggantungkan kehidupannya dari kegiatan pertambangan. Sehingga
bagi masyarakat yang tidak melakukan kegiatan penambangan baik yang konvensional
maupun inkonvensional, mereka harus menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian
yang luasnya tidak besar.
Hubungan timbal balik antara antara kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan
kondisi lingkungan DAS dapat dilakukan dengan menggunakan metode Geographically
Weighted Regression (GWR). Hasil penelitian yang dilakukan di daerah DAS berpasangan
Citandui-Ciseel menunjukkan faktor biofisik dan sosial ekonomi yang mempunyai korelasi
yang kuat terhadap keberadaan lanskap hutan pada DAS Citanduy Hulu dan DAS Ciseel
adalah (i) curah hujan, (ii) kelerengan, (iii) kepekaan tanah terhadap erosi, (iv) kerapatan
drainase, (v) rata-rata lereng, (vi) kepadatan agraris dan (vii) ketegantungan terhadap
lahan. Metode ini dapat dipakai untuk menentukan keeratan masing-masing karakteristik
(lingkungan dan sosial-ekonomi) dengan keberadaan hutan.

5.2 Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Perekonomian Berwasasan Lingkungan
Perekonomian merupakan hal penting yang harus senantiasa dikembangkan
karena menyangkut hidup orang banyak. Namun, di tengah maraknya pembangunan
perekonomian sekarang ini, terjadi masalah dilematis yang cukup rumit, yaitu menyangkut
pembangunan perekonomian pada satu sisi dan pelestarian alam pada sisi yang lain.
Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS

• 35

Berkurangnya sumber daya
Ringkasan Hasil:
alam, polusi pabrik dan alih
Penentuan luas hutan optimal berdasar respon hidrologis
fungsi lahan hijau menjadi
dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik DAS
lahan perekonomian,
yang meliputi:
merupakan contoh
1. Tutupan hutan optimal dinilai berdasarkan kombinasi
akibat dari pembangunan
aspek hasil air, potensi erosi dan sosial ekonomi
ekonomi yang tidak selaras
secara komposit
dengan pelestarian alam.
2. Dilakukan Identifikasi karakteristik DAS → tipologi
Pembangunan ekonomi
DAS à satu tipe, satu model pengelolaan
berwawasan lingkungan
3. Kombinasi aplikasi pemrograman linier dan GIS untuk
adalah pembang unan
memperoleh nilai tutupan hutan optimal dan sebaran
berkelanjutan dibidang
keruangannya
ekonomi yang tidak
4. Aplikasi pemodelan spasial untuk mengetahui
hanya berorientasi hasil
kecenderungan spasial (arah dan luasan) perubahan
untuk saat ini tetapi juga
penggunaan lahan, sehingga dapat diprediksi
berorientasi padamasa
dampaknya terhadap kondisi DAS secara menyeluruh
depan dengan titik fokus
5. Dilakukan klasifikasi untuk penentuan tipologi hutan
pada keberlangsungan
dalam konteks DAS → pendekatan proses (produksi
pelestarian lingkungan,
air, regulasi air dan proteksi tanah)
sebagaimana diketahui
bahwa
barometer
keberhasilan sebuah pembangunan adalah keselarasan antara pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan pembangunan berkesinambungan yang ditandai dengan tidak terjadinya
kerusakan sosial dan kerusakan alam. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berwawasan
lingkungan harus diterapkan demi keberlanjutan kehidupan.
Dalam konteks DAS sebagai basis lanskap, model perekonomian yang dikembangkan
perlu memperhatikan antara lain: skala DAS besar atau DAS mikro; identifikasi beneficieries
dan polluters secara normative; pertimbangan insentif dan dis-insentif; pengenaan insentif
untuk individu atau korporasi; serta identifikasi partisipasi sebagai basis pemberdayaan.
Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat
disampaikan sebagai berikut.
5.2.1 Persepsi Multipihak terhadap Lanskap Hutan
Fenomena alih-fungsi atau status kawasan hutan lindung di kabupaten/kota
pemekaran jika dibiarkan tanpa terkendali akan dapat mempercepat laju deforestasi dan
deplesi kualitas lingkungan. Ini dapat terjadi karena para pihak memiliki kepentingan
dan cara pandang yang berbeda terhadap lanskap hutan. Satu pihak bermaksud menjaga
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kualitas lingkungan, pihak lain lebih menginginkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian
Persepsi Multipihak Terhadap Lanskap Hutan dilakukan oleh UPT Litbang di Palembang,
Solo, Aek Nauli dan dilakukan oleh Puspijak di Jawa Barat (ongoing).
Untuk mendapatkan mendapatkan model konseptual pembangunan ekonomi
berwawasan lingkungan bagi masyarakat di areal DAS/Sub Das dalam lingkup wilayah
administrasi kabupaten/kota pemekaran, dilakukan pembelajaran kasus pada masyarakat
di sekitar hutan lindung Bukit Jambul, Sub Das Lematang, Kota Pagar Alam. Fenomena
alih-fungsi atau status kawasan hutan lindung di kabupaten/kota ini menunjukkan bahwa
pendekatan mengelola hutan melalui pembagian hutan berdasarkan fungsinya, yaitu
lindung, konservasi, dan produksi terbukti tidak berhasil menahan laju deforestasi dan
degradasi hutan. Parapihak, terutama aktor-aktor di daerah, memiliki beragam kepentingan
dan aktivitas terhadap hutan. Beragam kepentingan dan aktivitas parapihak tidak dibatasi
oleh fungsi hutan, karena pada dasarnya manfaat produksi (ekonomi), perlindungan
(ekologi), dan kebutuhan sosial dibutuhan oleh parapihak dalam suatu waktu dan tempat
yang sama.
Kegiatan penelitian melihat hubungan antara aktor-aktor dengan lanskap sekitarnya
dalam unit analisis sub-das. Identifikasi aktor-aktor yang menjadi pewakil parapihak
merupakan kegiatan awal penelitian. Penelitian difokuskan pada persepsi aktor-aktor
terhadap tata guna lahan faktual, tata guna lahan berdasarkan Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK)/Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP), dan tata
guna lahan berdasarkan lanskap.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan makin rusaknya lanskap
hutan ini adalah karena terjadi kesenjangan persepsi antarparapihak, baik antarkelompok
masyarakat pengguna lahan maupun dengan pemerintah terhadap nilai penting eksistensi
hutan. Model konseptual pengelolaan lanskap hutan Kota Pagar Alam merupakan
rangkaian aktivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui
proses awal mengatasi akar masalah kesenjangan persepsi dan rendahnya pengetahuan
usahatani berwawasan lingkungan.
Model konseptual yang dihasilkan melalui penelitian telah disepakati parapihak.
Model tersebut menunjukkan rangkaian aktivitas bertujuan (purposeful activity system)
sebagai kerangka kerja penyusunan program kerja satuan kerja (dinas/badan) lingkup
pemerintah Kota Pagar Alam. Tabel 8 berikut menampilkan tujuan, progam dan
instansi yang terlibat dan model pengelolaan lanskap hutan Kota Pagar Alam. Program
yang diusulkan ini merupakan perencanaan skenario pengelolaan lanskap hutan kota
Pagar Alam, sebagai kegiatan utama yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usahatani yang berwawasan lingkungan.
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Tabel 8.
No.

Kerangkakerja model pengelolaan lanskap hutan Kota Pagar Alam
Tujuan aktivitas

Program kerja

Instansi terlibat

1.

Menciptakan alternatif pekerjaan
yang tidak berbasis lahan bagi
masyarakat yang tinggal di daerah
hulu

• Pengembangan peternakan
• Diversifikasi usaha produk
pangan
• Pengembangan budidaya
jamur

Dinas pertanian dan
hortikultura, Dinas Tenaga
Kerja, Dinas Peternakan,
Dinas Perindustrian
Perdagangan dan
Koperasi

2.

Menyamakan persepsi parapihak
tentang nilai penting hutan

Sosialisasi dan Penyuluhan nilai
penting hutan

Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, BKP5K,
Badan Lingkungan Hidup

3.

Meningkatkan program-program
pemerintah dalam membina
usahatani berwawasan lingkungan di
daerah hulu

• Sosialisasi dan Penyuluhan
•

Dinas Pertanian dan
Hortikultura, BKP5K,
Budidaya Pertanian ramah
lingkungan (sesuai prinsip KTA) Badan Penanggulangan
Pembuatan sistem terassering Bencana Daerah
di daerah berbukit

4.

Mengembangkan tanaman/bibit yang Pengadaan/pembuatan bibit pohon Dinas Kehutanan dan
serbaguna untuk program RHL
sesuai dengan kebutuhan petani
Perkebunan

5.

Melaksanakan program tanam pohon
PNS sesuai sasaran/prioritas lokasi

• Pemetaan lokasi prioritas RHL
•

Dinas Hutbun, Bappeda.

Kota Pagar Alam
Monitoring dan Evaluasi
program penanaman pohon

Penyusunan rencana skenario pengelolaan lanskap hutan ini memberi pelajaran kepada
parapihak tentang pentingnya pemikiran sistem dan pengelolaan lingkungan yang bersifat
integratif. Pemikiran sistem (systemic thingking) mampu mengurai akar penyebab dari
isu dan masalah yang dihadapi. Selama ini, banyak program kerja disadari hanya bersifat
rutinitas tanpa tujuan jelas untuk menyelesaikan masalah yang mana dan hanya bersifat
parsial/sektoral. Isu kerusakan hutan ternyata tidak bisa hanya ditangani oleh sektor
kehutanan saja karena dampak dan akar masalahnya dirasakan dan milik semua pihak.
Program kerja sebagai rencana skenario pengelolaan lanskap hutan Kota Pagar Alam
diusulkan parapihak untuk didorong sebagai rencana kerja SKPD pada tahun 2013.
Hutan dalam model konseptual dan rencana skenario ini adalah kumpulan pohon-pohon
yang semestinya tumbuh dan dipertahankan karena manusia di sekitarnya membutuhkan
eksistensinya. Daerah sekitar sungai, perbukitan terjal, sekitar mata air dan hulu sungai
(hutan lindung) diprioritaskan sebagai area yang semestinya berhutan. Konsep ini tidak
memandang pembagian hutan hanya berdasarkan kawasan hutan atau bukan, karena
kawasan hutan identik dengan domain pekerjaan instansi kehutanan saja. Hutan yang
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berbasis kebutuhan lanskap dapat diterima parapihak sebagai sebuah kebutuhan semua
manusia yang tinggal di sekitarnya, demi kemaslahatan kehidupan secara berkelanjutan.
Penelitian persepsi multipihak terhadap lanskap hutan juga dilaksanakan di Jawa
Tengah, di daerah Sub DAS Serayu Hulu yang berada di Kabupaten Wonosobo dan
sebagian kecil Banjarnegara. Pertimbangan dari pemilihan lokasi ini adalah;
1. Kawasan hulu Sub DAS Serayu Hulu yang terbentang antara Gunung Sindoro,
sebagian merupakan wilayah yang berfungsi sebagai kawasan lindung, namun kini
sebagian besar daerah lindung tersebut dimanfaatkan masyarakat secara luas untuk
pertanian tanaman semusim.
2. Tekanan penduduk terhadap lahan telah mengakibatkan terjadinya perubahan pada
struktur lanskap di Sub DAS Serayu Hulu yang ditandai dengan berkurangnya luas
hutan yang seharusnya ada.
3. Sub DAS Serayu Hulu terletak di Kabupaten Wonosobo dan merupakan kabupaten
dominan dengan demikian akan mempermudah penelitian ini.

Gambar 16. Sub DAS Serayu Hulu yang berada di Kabupaten Wonosobo
Hasil penelitian menyebutkan bahwa hutan bisa membantu memberikan kehidupan
yang lebih baik pada banyak masyarakat tani. Begitu berharganya hutan bagi kelompokSintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS
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kelompok tani tersebut mendorong mereka mengembangkan suatu gerakan untuk menjaga
eksistensi hutan baik itu hutan negara maupun hutan rakyat. Secara umum persepsi
masyarakat adalah baik berkaitan dengan keberadaan hutan. Saat ini usaha perambahan
sudah tidak lagi dilakukan petani, tergantikan dengan kampanye-kampanye pengembangan
hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
Permasalahan pengelolaan lanskap pada lokasi kajian bersumber pada penanganan
kawasan-kawasan lindung dengan status kepemilikan sebagai lahan milik. Penegakan
hukum pada wilayah ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan isu sensitif
masalah ekonomi yaitu mata pencaharian penduduk. Namun demikian berbagai upaya
pengendalian tetap dilakukan, sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dan
masyarakat luas untuk menangani kawasan-kawasan lindung yang saat ini kondisinya
rusak parah melalui berbagai program penghijauan.
5.2.2 Integrasi kepentingan para pihak ke dalam manajemen lanskap
hutan
Kepentingan parapihak perlu dipertimbangkan dan diakomodasi dalam manajemen,
apabila mendorong terhadap upaya pelestarian lanskap hutan. Di dalam suatu DAS
terdapat beragam kepentingan yang kemungkinan mempengaruhi kelestarian hutan.
Kepentingan yang beragam tersebut perlu diidentifikasi dan sejauh mungkin diakomodasi
untuk dapat melestarikan lanskap hutan. Lokasi penelitian dilaksanakan di propinsi
Banten dan Kalimantan Barat.
Dari hasil penelitian terhadap para pihak di bidang kehutanan di tingkat propinsi
Banten mengenai pendapat mereka tentang perlunya PERDA tentang Kehutanan dan
tentang tanggung jawab dan wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam penguasaan
pengelolaan hutan di tingkat propinsi Kalimantan Barat, diperoleh jawaban bahwa : pada
umumnya para pihak relative setuju (30 % tidak setuju dan 20 % setuju) untuk difasilitasi
adanya PERDA Kehutanan, bahkan untuk tanggung jawab dan wewenang Gubernur
sebagai Kepala daerah para pihak setuju agar Gubernur diberikan wewenang penuh (50
%). Hal ini menunjukkan bahwa, para pihak di tingkat propinsi menunjukkan menuntut
hak wewenang dan tanggung jawab sebagai hasil proses integrasi, sementara untuk proses
melalui PERDA masih belum menunjukkan minatnya karena untuk masuk ke PERDA
Kehutanan masih memerlukan waktu, tenaga dan anggaran yang memadai melalui proses
yang panjang seperti sosialisasi kepada masyarakat dan para pihak terkait, penyamaman
pemahaman, visi dan misi di bidang kehutanan, serta fasilitasi penyusunan draft dan naskah
akademik tantang perlunya PERDA Kehutanan. Proses ini memerlukan konsistensi dan
komitmen bersama para pihak terkait dalam pengelolaan hutan yang sedang berjalan saat
ini baik di pusat, propinsi dan di daerah kabupaten.
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Di lokasi DAS Asahan, perubahan penggunaan lahan ditandai dengan semakin
meningkatnya jumlah penduduk akan semakin meningkatkan tekanan terhadap lahan
karena tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. Hal ini
tentu akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan baik dari hutan menjadi
non hutan ataupun dari yang bervegetasi menjadi lahan terbangun. Perubahan penutupan
dan penggunaan lahan dapat dilihat dari hasil analisis citra satelit selama 23 tahun yaitu
dari tahun 1990 dan 2013 dalam Gambar 17 dan 88.
Berdasarkan analisis citra satelit di atas Tabel 9. Luas lahan pertanian dan
perkebunan di Kabupaten
terlihat bahwa perubahan lahan secara massive
Asahan
dimana dalam kurun waktu 23 tahun terutama
dari pertanian lahan kering campur semak menjadi
No
Jenis
Luas (ha)
areal perkebunan dan pertanian lahan kering. Dari
Tanaman Pertanian
data BPS (2011), luas untuk tanaman pertanian
1 Padi (sawah dan ladang)
20.186
dan perkebunan sebagaimana Tabel 9.
2 Jagung
7.658
Data BPS (2011) menunjukkan bahwa
3 Singkong
691
perkebunan kelapa sawit mendominasi
4 Kacang-kacangan
726
penggunaan lahan di DAS Asahan dibandingkan
5 Ubi jalar
140
komoditas perkebunan lainnya. Hal ini didukung
6 Sayur-sayuran
999
oleh sejarah dimana menurut informasi dari
Tanaman Perkebunan
penduduk setempat, kelapa sawit di daerah
1 Karet
26.490
Asahan ini sudah ditanam sejak jaman kolonial
2 Kelapa sawit
262.877
Belanda dan menjadi ujicoba penanaman pertama
3 Kelapa (kopra)
38.618
kelapa sawit di Sumatera. Luasnya tanaman kelapa
4 Coklat
7.070
sawit ini dikhawatirkan akan memberikan dampak
5 Kopi
9,4
yang negatif terhadap kelestarian DAS, khususnya
di daerah hilir yang diakibatkan oleh besarnya potensi erosi tanah yang dapat terjadi di
perkebunan kelapa sawit. Dari beberapa literatur, potensi erosi tanah yang dapat terjadi
di perkebunan kelapa sawit berkisar antara 135,11 ton/ha/thn dengan erosi total 220,23
ton/ha/th, sementara erosi terkecil adalah 9,26 ton/ha/thn dengan erosi total 24,08 t/ha/
thn (Gozomora, 2012), 53,58 ton/ha/thn – 543,54 ton/ha/thn, tergantung dari tindakan
konservasi tanah yang dilakukan di areal perkebunan tersebut (Lihawa dan Utina, 2013).
Perubahan lahan yang terjadi di daerah tengah DAS Asahan dikhawatirkan akan
semakin mendesak keberadaan hutan yang saat ini hanya tersisa di hulu. Areal ini relatif
sulit untuk diakses terlebih daerah ini merupakan daerah perbatasn antara dua kabupaten
yaitu Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Simalungun.
Untuk di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten Toba Samosir, perubahan lahan
terjadi karena adanya perubahan dari hutan lindung menjadi areal HTI PT Toba Pulp
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Gambar 17. Penutupan dan penggunaan lahan di DAS Asahan tahun 1990

Gambar 18. Penutupan dan penggunaan lahan di DAS Asahan tahun 2013
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Lestari, dimana hal ini sebenarnya telah ditentang oleh Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Asahan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap
lingkungan. Hasil penelitian Antoko (2008) juga menyebutkan bahwa kawasan hutan di
Kabupaten Asahan telah mengalami perubahan fungsi menjadi permukiman, perkebunan,
sawah dan tambak. Perubahan ini disebabkan oleh tingginya permintaan akan lahan dan
belum selisainya kegiatan tata batas kawasan hutan karena besarnya biaya tata batas.
Selain permasalahan yang tekait dengan perubahan lahan kawasan hutan, beberapa
permasalahan lain yang menyangkut pengelolaan lansekap hutan di DAS Asahan adalah
terkait dengan peraturan, teknis dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain serta antar
sektor itu sendiri. Beberapa permasalahan itu lebih jauh adalah:
1. Dalam kaitannya dengan tata ruang, permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum
disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan untuk tahun 2011 –
2030 dan hal ini sudah memasuki tahun keempat. Hal ini menjadi kendala dalam
pelaksanaan program pemerintahan khususnya yang terkait dengan penataan ruang.
Namun demikian, dalam rencana tataruang di Kabupaten Asahan sudah diupayakan
fungsi lindung 30% seperti yang diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang
tata ruang. Luas kawasan hutan yang dialokasikan sekitar 26%, dan sisanya terdiri
dari fungsi lindung sempadan sungai dan pantai.
2. Permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan hutan menjadi permasalahan dalam
melakukan pembangunan dan konservasi kawasan. Status hutan yang didasarkan
pada SK Menteri Kehutanan No. 44/2005 sudah banyak yang tidak sesuai dengan
kenyataan di lapangan sehingga menyulitkan pengambil kebijakan dalam menetapkan
status kawasan karena berhubungan dengan aspek sosial (ada fasilitas-fasilitas umum
seperti sekolah, rumah ibadah, komplek perumahan di kawasan hutan).
3. Permasalahan konservasi hutan di kawasan hulu DAS Asahan membutuhkan
kerjasama dengan Pemerintah daerah di sekitar Kab. Asahan seperti misalnya Pemkab.
Simalungun, Tobasa, Samosir. Hal ini dibutuhkan agar pengelolaan DAS semakin
terintegrasi dari hulu ke hilirdan DAS Asahan berada di 4 wilayah Administratif yaitu
Kab. Asahan, Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun dan Pemko. Tanjung Balai. Kab
Asahan dan Kota Tanjung Balai merupakan daerah hilir DAS Asahan yang semakin
sering mengalami permasalahan banjir di musim hujan. Hal ini dianggap semakin
penting karena masalah-masalah dalam pengelolaan DAS seperti banjir dan kekeringan
tidak memandang batas administrasi. Namun, hingga saat ini kerjasama antar daerah
(KAD) dalam menangani DAS belum berjalan dengan baik.
4. Penanganan reboisasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan
yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sering memenuhi kendala di
lapangan yang diakibatkan oleh tumpang tindih penunjukan dan penetapan kawasan
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hutan. Keterbatasan personil dalam pengawasan hutan (polisi hutan yang bertugas di
Kabupaten Asahan hanya 12 orang) juga dirasakan menjadi salah satu permasalahan
lemahnya pengawasan hutan.
Koordinasi antara instansi pemerintah dalam manajemen lansekap hutan di dalam DAS
Asahan dipandang masih rendah. Hal ini mengakibatkan upaya konservasi hutan, konservasi
lahan dan air masih sering belum sinergis. Ketidaktahuan serta ketidakkepatuhan terhadap
peruntukan lahan fungsi lindung dan budidaya seperti yang tertuang dalam RTRW sering
menjadi penyebab masalah aling fungsi lahan yang relatif masih tinggi di Kabupaten Asahan.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan lansekap
hutan di Kabupaten Asahan, harus dimulai dari persepsi yang sama tentang lansekap hutan,
fungsi dan pernannya dalam menjaga kelestarian DAS yang pada akhirnya akan menjaga
keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Hutan tidak dipandang hanya
sebagai kawasan lidung dimana di dalamnya tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang
bersifat emnguntungkan baik bagi masyarakat maupun pihak-pihak lain. Persepsi ini bisa
menyebabkan terjadinya konflik kepentingan di tingkat dasar sehingga yang terjadi adalah
semakin tingginya laju kerusakan hutan. Untuk itu perlu meluruskan persepsi para pihak
yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan hutan agar dapat memanfaatkan hutan
dengan bijak, memberikan keuntungan bagi semua tanpa merusak dan merubah fungsinya.
Konsep pengelolaan lanskap hutan lebih berorientasi kepada manfaat non-kayu,
sehingga lebih merupakan fungsi populis dari berbagai kepentingan dan manfaat hutan
sebagai pusat keanekaragaman hayati, perlindungan tata air, adaptasi terhadap perubahan
iklim dan cuaca (penyimpan karbon) serta pengatur iklim mikro serta kenyamanan hidup
masyarakat (social amenities). Beberapa lembaga terkait dalam pengelolaan lansekap terdiri
dari : urusan pariwisata, urusan pendidikan dan kebudayaan, usaha kecil menengah dan
koperasi, urusan lingkungan hidup dan penggunaan sumber daya air. Bentuk kelembagaan
yang tepat untuk hal tersebut adalah lembaga kolaborasi yang dapat mengembangkan fungsi
hutan sebagai lansekap untuk manfaat yang sebesar-besarnya yang berkesinambungan.
Orientasi kepada lansekap hutan menunjukkan bahwa hutan atau kawasan hutan lebih
diarahkan kepada pemanfaatan yang multi-fungsi dan multiple use. Keberadaan lansekap
hutan harus menjadi penyeimbang terhadap tekanan dan dorongan pencapaian target
produktivitas dan ekonomi yang seringkali kurang memperhatikan kelestarian ekosistem
dan ekologi lingkungan (lansekap ekologi). Hal ini memerlukan proses penyadaran dan
sosialisasi kepada semua pihak dan masyarakat luas, bahwa hutan sebagai lansekap menjadi
kepentingan bagi semua pihak dan masyarakat luas sebagai penyangga kehidupan seperti :
pengaturan tata air, perlindungan kesuburan tanah, jasa liungkungan (ekowisata), pengatur
iklim mikro dan penyerap emisi karbon dan polusi udara dari zat-zat buangan lainnya.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap hasil hutan berupa kayu harus ditetapkan
dari perluasan pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat (hutan hak milik).
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Proses pembelajaran dalam pengelolaan lansekap hutan kepada masyarakat akan
memberikan manfaat luas dalam arti, bahwa kegiatan pengelolaan hutan yang terdiri
dari penanaman, penghijauan, rehabilitasi lahan/hutan yang terdegradasi, konservasi dan
perlindungan hutan merupakan kegiatan/pekerjaan yang dapat dibangun dan dikerjakan
oleh setiap orang/pihak. Membangun lansekap hutan harus diawali dengan membangun
masyarakat untuk membuat gerakan penanaman pohon/hutan dengan jenis yang cocok
di setiap tempat (human ekologi) sehingga diharapkan jika masyarakat yang menanam,
akan lebih mudah dalam pengawasan dan penjagaan.
Untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut pengelolaan lansekap hutan di
DAS Asahan, dimulai dengan beberapa tahapan, yaitu:
1. 
Penataan batas kawasan. Penataan batas ini juga harus melibatkan para pihak agar tidak
ada yang merasa dirugikan seperti pada kasus penunjukkan kawasan hutan melalui SK
Menteri Kehutanan No. 44/2005 dimana kemudian banyak masyarakat yang merasa
keberatan jika tanah mereka diklaim sebagai kawasan hutan. Kepastian kawasan hutan
produksi yang sudah berubah juga harus menjadi prioritas untuk diselesaikan agar
tidak menjadi contoh yang tidak baik dalam kasus penggunaan lahan di masa depan.
2. Tata aturan yang jelas yang mengatur pengelolaan hutan di DAS Asahan yang
melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan juga pemerintah daerah yang
berbatasan sehingga pengelolaannya jadi lebih terpadu. Hal ini juga perlu didorong
dengan sumberdaya manusia dan dana yang mencukupi agar aturan yang sudah dibuat
dapat dijalankan dengan baik.
3. Keterbatasan sumberdaya manusia dan pendanaan dapat disiasati dengan melibatkan para
pihak dalam melakukan konservasi dan rehabilitasi. Beberapa pihak yang dapat dilibatkan
seperti tokoh masyarakat, pihak swasta (perusahaan pembangkit listrik dan PT TPL).
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan akan pentingnya menjaga
kelestarian hutan tetapi juga harus dipikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan
manfaat dari lahan yang ada, antara lain melalui agroforestri (van Noordwijk, 2004)
atau pemanfaatan HHBK serta potensi wisata alam. Kawasan hutan di DAS Asahan
mempunyai potensi wisata alam yang cukup baik dengan pemandangan alam yang
indah seperti potensi air terjun dan wisata sungai.
5. Untuk menjaga laju erosi yang terjadi baik secara umum di DAS Asahan, khususnya
di areal perkebunan dan pertanian lahan kering yang mendominasi di DAS Asahan,
perlu ada upaya pendekatan yang baik agar para pelaku baik perusahaan perkebunan
maupun perorangan sadar akan bahaya erosi yang terjadi terhadap kelestarian sungai
dan potensi bencana yang bisa ditimbulkannya. Tindakan konservasi tanah harus
diterapkan khususnya di daerah-daerah yang mempunyai tingkat potensi erosi yang
tinggi.
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Berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam FGD di Kabupaten Asahan mengenai
lansekap hutan maka satu tekad yang harus dipegang para pengambil kebijakan adalah
upaya untuk terus patuh kepada hukum yang mengatur penggunaan lahan yaitu patuh
kepada Rencana Tata Ruang (RTRW) yang sudah disusun. Kepatuhan terhadap RTRW
tersebut akan menghindarkan masyarakat dari bencana yang sudah semakin sering
terjadi. Setelah dilakukannya FGD, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah
pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan hutan dan DAS pada
masing-masing instansi yang terlibat dalam pelaksanaan FGD. Pengumpulan dokumendokumen dilakuan untuk melengkapi informasi dalam perumusan manajemen strategi
pengelolaan lansekap hutan yang berbasis DAS. Dokumen-dokumen terdiri dari programprogram kerja, data spasial, peta-peta, data sosial dan perekonomian di Kabupaten Asahan.
Model kelembagaan integratif dalam mengantisipasi model strategi ganda pada
tingkat manajemen lansekap hutan sebaiknya mengikutsertakan para pihak terkait baik di
tingkat propinsi dan maupun di kabupaten. DAS Asahan sebagai DAS yang bersifat lintas
kabupaten/kota harus melibatkan propinsi dalam pengelolaannya. Model kelembagaan
integratif pengelolaan kelembagaan lansekap hutan dapat mengacu pada Hakim 2012,
seperti pada Gambar 19.
Dinas
Pariwisata

Dinas
Dikbud

Lanskap
hutan

BWS/
Pengelola
SD air

UKM/
Koperasi

Gambar 19. Model integrasi kelembagaan pengelolaan lanskap hutan (Modifikasi Hakim, 2011)
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Bab 6

Sintesis Hasil Penelitian
6.1 Prinsip Luas Hutan Optimal (kriteria dan indikator)
Luas hutan optimal merupakan suatu konsep yang memerlukan pemahaman secara
teoritis maupun metodis.
1. Pengertian luas hutan optimal
2. Penentuan luas hutan optimal di suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan
metode Goal Programming dan AHP (Dwiprabowo dkk, 2001)
3. Perencanaan penggunaan lahan hutan dan skenario alih guna/fungsi
4. Trade-off alokasi penggunaan lahan hutan dan negosiasi skenario alih guna/fungsi
5. Strategi kebijakan mencapai luas hutan optimal

6.2 Operasionalisasi Luas Hutan Optimal (regulasi yang
diperlukan)
Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan lansekap hutan dan pengelolaan DAS
antara lain Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang
No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK. 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan DAS Prioritas, Keputusan
Menteri Kehutanan No. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai
di Indonesia.
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Bab 7

Simpulan dan Rekomendasi
7.1 Simpulan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tutupan hutan optimal, mempertimbangkan:
Multi-aspek
Bersifat spesifik pada setiap DAS à memperhatikan karakteristik DAS
Pendekatan pemodelan lebih tepatguna à dapat direplikasi di tempat lain
Pendekatan bentanglahan (landscape) lebih bermakna dalam identifikasi peran hutan
à sangat ditentukan definisi bentanglahan yang digunakan
Tidak semua hutan sama
Tutupan hutan optimal dinilai berdasarkan kombinasi aspek hasil air, potensi erosi
dan sosial ekonomi secara komposit

7.2 Rekomendasi
...................... ....... ............ ..................... ..............
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Lampiran

Lampiran 1. Matrik Hasil Penelitian

Kegiatan

Pelaksana

Lokasi

Hasil

Review status riset manajemen lanskap

Puspijak

Sumatera
Utara

Hasil review merumuskan lima hal penting meliputi pengertian dan definisi lanskap hutan, DAS
sebagai unit lanskap, pengelolaan hutan berbasis
DAS, pemodelan lanskap hutan, dan dinamika
lanskap hutan. Pendekatan manajemen lanskap
sudah dikenal dalam literature serta dipakai di
kalangan akademisi. Namun pendekatan ini
belum dikenal oleh praktisi di lapangan.

Analisis kebijakan penggunaan lahan hutan untuk
pertambangan

Puspijak

Bogor;
Jakarta

Hal penting dalam pengaturan penggunaan
kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan adalah konsistensi dan standarisasi data,
otorisasi perijinan, konsistensi kebijakan
serta pengendalian kegiatan di lapangan.

Pemodelan Dinamis Spasial
Lanskap Hutan untuk
Pengembangan Produk Komoditas yang Mendukung
Perekonomian Masyarakat
di Sekitar Hutan

Puspijak

Jawa
Timur

Tingkat pendapatan petani rendah; tersebar
di fungsi hutan produksi, HL dan HK;
tingkat kemiskinan tinggi

Kajian lanskap hutan pada
berbagai kondisi DAS

Puspijak

Bangka;
Banten

Kesimpulan umum: Perubahan tersebut
terutama didorong oleh tingginya harga
produk komoditas.

Baturusa
Bangka

Tutupan lahan 3,18%; debit 0,2 m3/dtk;
kepadatan penduduk rendah 108 jiwa/m2;
pendapatan 2,9 juta rupiah/bln dimana 2,5
juta rupiah dari tambang;

Cidanau
(das non
kritis)

Tutupan lahan 32,8%, debit 7,08 m3/dtk,
kepadatan penduduk tinggi 800 jiwa/m2;
pendapatan/bulan Rp 650.000

Sumatera
Utara

Kondisi kawasan hutan relatif masih bagus
kondisinya tetapi tidak lepas dari adanya
tekanan terhadap perubahan lahan.
Kepadatan penduduk rata-rata 796,25 jiwa/
km2. Pendapatan rata-rata masyarakatnya
masih rendah. Kriteria yang dapat digunakan
adalah penggunaan lahan (indikatornya:
penutupan oleh vegetasi, erosi dan perubahan penutupan lahan), Tata air (debit sungai,
kejadian banjir), sosial (tekanan penduduk
terhadap lahan) dan ekonomi (tingkat
pendapatan dan produktivitas lahan)

Kajian lanskap hutan pada
berbagai kondisi DAS

BPK Aek
Nauli
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Kegiatan
Kajian lanskap hutan pada
berbagai kondisi DAS

Pelaksana

Lokasi

BPK Ciamis Citandui
Hulu
Jawa
Barat

Hasil
Luas tutupan hutan 20,73%; faktor sosial ekonomi yang mempunyai keeratan
hubungan dengan keberadaan hutan adalah
kepadatan agraris tinggi dan ketergantungan
terhadap lahan sedang. PDRB rendah

Ciseel
Jabar

Luas tutupan hutan 25%; tingkat kepadatan
agraris sedang; PDRB rendah

Jawa
Barat

Kesimpulan umum: Faktor biofisik dan
faktor sosial ekomi yang mempunyai korelasi
yang kuat terhadap keberadaan lanskap
hutan adalah curah hujan, kelerengan, kepekaan tanah terhadap erosi, kepadatan agraris
dan ketegantungan terhadap lahan.

Kemit,
Jawa
Tengah

Kesimpulan umum: kondisi tutupan hutan
mampu mendukung pertumbuhan ekonomi
dari sektor pertanian selama periode 20012012.
Kondisi riil: Kepadatan penduduk secara
geografis (desa yang masuk DAS) (2012)
1.232 jiwa/km2; Rata-rata jumlah RT petani
per tahun di wilayah DAS (2000-2011)
68%; Kontribusi sektor pertanian terhadap (2012) PDRB 38,73%; Pertumbuhan
ekonomi per tahun dari sektor pertanian
(2001-2012) 3,25%; Pendapatan per kapita
dari sektor pertanian (2012) Rp 1.014.307,-;
Volume debit air rata-rata per tahun (20022012) 24,28 milyar m3/th; Curah hujan
rata-rata per tahun (2003-2012) 3.175 mm/
th; Luas tutupan hutan BPDAS 43,54%

Integrasi multiple strategi ke
dalam multilevel manajemen
lanskap

Puspijak

Jawa Tengah; Jawa
Timur

Perlu dibentuk badan khusus di tingkat
pusat dan daerah yang bertanggung jawab
dalam pengelolaan DAS bersifat lintas instansi yang dengan menggabungkan bagian/
kegiatan dari berbagai kementerian terkait
(Kehutanan, Pertanian, Pekerjaan Umum,
Dalam Negeri, dan Lingkungan Hidup) sehingga kegiatan masyarakat dalam rehabilitasi dan pelestarian juga tidak terkotak2.

Analisis persepsi multipihak
terhadap lanskap hutan

BPK Palembang

Sumatera
Selatan

Sekitar hutan lindung Bukit Jambul, Sub
Das Lematang, Kota Pagar Alam. Akar permasalahan makin rusaknya lanskap hutan ini
adalah karena terjadi kesenjangan persepsi
antarparapihak, baik antarkelompok masyarakat pengguna lahan maupun dengan
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Kegiatan

Pelaksana

Lokasi

Hasil
pemerintah terhadap nilai penting eksistensi
hutan dan rendahnya pengetahuan usahatani
berwawasan lingkungan, serta berujung pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Padu Serasi Tata
Ruang Daerah dengan Tata
Guna Hutan

Puspijak

Belitong;
Bali

Pelaksanaannya kegiatan paduserasi antara
RTRW dengan TGH sudah mengikuti
peraturan yang ada dan mencerminkan good
governance.
Perlu penyederhanaan persyaratan permohonan paduserasi dan kejelasan batas waktu
penyelesaiannya

Analisis Persepsi Multipihak
Terhadap Lanskap Hutan

Puspijak

Lampung;
Bali

Dalam pengelolaan DAS, factor dan indicator terpenting berturut-turut menurut stakeholder DAS Tulang Bawang adalah factor
ekologi dengan indicator iklim mikro, factor
ekonomi dengan indicator pendapatan
masyarakat, factor social dengan indicator
penyelesaian konflik lahan, dan factor kelembagaan dengan indicator ketersediaan dana.
Sedangkan stakeholder DAS Tukad Ayung
menyatakan bahwa factor ekonomi menjadi prioritas dengan indicator utama nilai
guna lahan, factor ekologi dengan indicator
stabilitas iklim mikro, factor social dengan
indicator pelibatan partisipasi masyarakat,
dan factor kelembagaan dengan indicator
kesiapan institusi.

Kajian Lanskap Hutan di
DAS Sumbawa

Puspijak

Sumbawa

Faktor sosial ekonomi diidentifikasi berkorelasi negatif dengan perubahan tata guna
lahan. Faktor biofisik seperti kelerengan
tinggi, jenis tanah dan curah hujan yang
lebih mempengaruhi ketersediaan air. Perlu
memperkuat upaya penanaman di daerah
hulu dengan mekanisme insentif yang diintegrasikan ke dalam kelembagaan KPHK dan
KPHL guna mendorong revitalisasi daerah
hulu DAS.

Analisis persepsi para pihak
terhadap lanskap hutan

BPTPK
Surakarta

Jawa
Tengah

Aktor yang paling berperan dalam mempertahankan lanskap hutan adalah Perum
Perhutani, sedangkan actor yang secara
signifikan memberikan dampak positif pada
perubahan lanskap hutan adalah kelompokkelompok tani hutan rakyat.
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Kegiatan

Pelaksana

Lokasi

Hasil
Secara umum persepsi masyarakat adalah
baik berkaitan dengan keberadaan hutan.
Saat ini usaha perambahan sudah tidak
lagi dilakukan petani, tergantikan dengan
kampanye-kampanye pengembangan hutan
lestari dan masyarakat sejahtera.
Permasalahan timbul pada penanganan
kawasan lindung yang berstatus lahan milik
berkaitan dengan isu sensitif masalah ekonomi mata pencaharian penduduk.

Analisis persepsi para pihak
terhadap lanskap hutan

BPK Aek
Nauli

Sumatera
Utara

Integrasi strategi para pihak
ke dalam multilevel manajemen lanskap

Puspijak

Banten;
Kalimantan Barat

Pada tingkat propinsi Kalimantan Barat
dan propinsi Banten, antara UPT di bidang
kehutanan tidak terdapat koordinansi dan
integrasi satu sama lain. Dinas Kehutanan
Propinsi mampu menjalankan wewenangnya
sebagai penguasa daerah untuk melakukan
koordinasi dan pengendalian terhadap daerahnya dalam pengelolalan kawasan hutan.
Konsep integrasi dalam pengelolaan lansekap hutan dapat merupakan tindak lanjut
dari kebijakan pembentukan Tim Terpadu
(Timdu) yang sudah ada di kedua propinsi
tersebut. Timdu harus diperluas kepada
langkah-langkah strategis menuju konsep
pemberian dan penyiapan penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan
kawasan hutan kepada Pemerintah Daerah

Pengembangan Pola Kemitraan Masyarakat Desa
Hutan

Puspijak

Sumbawa

Pengembangan informasi pasar madu hutan,
mendorong peningkatan kapasitas petani
madu untuk meningkatkan kualitas produk
sesuai permintaan pasar.

Pak Tigor Padang
Hasil Ciliwung Persepsi
Hasil Ciliwung bersama
BPDAS Solo
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Lampiran 2. Ringkasan RPI
JUDUL

: RPI MANAJEMEN LANSKAP HUTAN BERBASIS DAS

TAHUN PELAKSA- : 2010-2014
NAAN
TIM PENELITI /
KOORDINATOR
RPI

: Ir. RETNO MARYANI MSc

SATUAN KERJA

: PUSLITBANG PERUBAHAN IKIM DAN KEBIJAKAN

LATAR BELAKANG : Pengelolaan hutan di Indonesia dihadapkan pada tiga isue utama yaitu tata
ruang, trade-offs tujuan manajemen hutan dan kepentingan para pihak, serta
pelestarian sumberdaya hutan atau SFM. Pendekatan klasik untuk mengelola
hutan yang memisahkan aspek ekologi dari sosial-ekonomi dan lingkungan
sekitar tidak berhasil menahan laju deforestasi maupun degradasi hutan, yang
mengakibatkan sumberdaya ini menjadi semakin terancam kelestariannya.
Penataan ruang melalui alokasi spasial penggunaan hutan perlu diintegrasikan
dengan kepentingan (interests) dari berbagai pihak. Melalui penelitian
integratif manajemen lanskap hutan diharapkan dapat disusun rekomendasi
kebijakan untuk memperluas peran hutan dalam mendukung pembangunan
daerah, melalui integrasi interests para pihak ke dalam rencana pembangunan
kehutanan yang akan mendukung tata kelola kehutanan yang baik, good forest
governance.
TUJUAN

SASARAN

LUARAN

HASIL

untuk menyediakan strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (Decision
Support System, DSS) yang dapat dipakai untuk mempertahankan keberadaan
hutan dan memperluas peran hutan, termasuk meningkatkan kerentanaan
hutan terhadap perubahan iklim.
:

1. Tersedianya rekomendasi mengenai luas hutan optimal di dalam suatu
wilayah DAS disertai dengan sebaran fungsi hutan yang mendukung
pengelolaan hutan secara lestari
2. Tersedianya informasi mengenai interest para pihak ke dalam berbagai level
manajemen dari tingkat operasional, wilayah hingga tingkat nasional
1. Rekomendasi model penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis
DAS sebagai dasar untuk menentukan luas hutan dan sebaran fungsi hutan
yang optimal dalam penataan ruang wilayah
2. Rekomendasi model peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
perekonomian yang berwawasan lingkungan

: Publikasi

· Pengaruh dinamika spasial sosial ekonomi masyarakat pada suatu lanskap
·
·

DAS terhadap keberadaan lanskap hutan ( Jurnal Penelitian Sosek Vol 10
No 2 2013)
permasalahan penataan tata ruang kawasan hutan dalam rangka revisi
rencana tata ruang wilayah provisi (RTRWP) – Jurnal Analis Kebijakan
Kehutanan Vol 9 No 2 tahun 2012
kajian paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tataguna hutan (TGH)–
jurnal analis kebijakan Vol 10 No 2 2013
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· Persepsi multipihak terhadap pengelolaan landskap hutan pada suatu
daerah aliran sungai Jurnal Sosek Vol 9 No.4 2012

· Persepsi para pihak terhadap lanskap berhutan di aliran sungai lematang
·
·
·
·
·
·
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kota pagaralam, hulu DAS Musi sumatera selatan ( Jurnal Analis Kebijakan
Kehutanan Vol 10 No 1 tahun 2013)
Landscape Management Approach: An Institutional Challenge to Sustain
Forests in Indonesia (Paper Presentation INAFOR 2011)
Pengembangan Hutan Rakyat : Upaya Mewujudkan Tata Ruang
Berwawasan Lingkungan (Nana H)” – Prosiding Seminar Nasional PSDAL
2013, UNDIP, UNPAD. ISBN No. : 978-602-17001-1-2
Sumur resapan salah satu teknologi yang paling memung-kinkan dalam
menanggulangi banjir DAS ciliwung (Policy Brief 2013)
Stakeholders Perception of Watershed Management An Analysis of Tulang
Bawang Watershed (Poster Presentation INAFOR 2011)
Naskah Warta : Jakarta Bebas Banjir, Mungkinkah? (published)
Poster pada acara “XXIV IUFRO World Congress 2014 di Salt Lake
City, Utah, USA.” 5 – 11 Oktober 2014. Dengan judul : Stakeholders’
Perception as Support for Forest Landscape Planning in Ciliwung
Watershed, Indonesia

Lampiran 3. Policy Brief

Oleh: Tim RPI Manajemen Lanskap Hutan dan RPI Pengelolaan DAS
Bencana banjir di Jakarta makin lama makin besar dengan dampak kerugian yang semakin
meningkat. Hal ini terkait dengan penyebab banjir itu sendiri yang dapat dikelompokkan
menjadi dua yaitu tingginya pasokan air banjir dari daerah hulu dan tidak memadainya saluran
drainase daerah hilir. Penanganan banjir di daerah hilir – memperbaiki saluran drainase – memang
diperlukan untuk mengatasi banjir secara cepat. Namun penanganan daerah hulu sebetulnya lebih
efektif khususnya dalam meningkatkan peresapan air. Meningkatkan peresapan air di daerah hulu
berarti mengurangi pasokan air untuk daerah hilir. Untuk itu maka prinsip penanganan banjir
di Jakarta adalah mempertahankan air selama mungkin di daerah hulu.
Penutupan lahan DAS Ciliwung, yang berhulu di Kabupaten Bogor dan melewati Kota Bogor
dan Kota Depok, didominasi oleh pemukiman. Pemukiman yang ada bentuknya bukan seperti
pekarangan dimana masih ada bagian yang terbuka hijau untuk meresapkan air, namun pemukiman
yang padat dimana hampir semua permukaannya tertutup oleh lapisan yang tidak kedap air
(impermeable) seperti semen. Akibatnya tidak ada tempat lagi bagi air hujan untuk meresap ke
dalam tanah. Akibatnya kemampuan meresapkan air ke dalam tanah menjadi berkurang sehingga
cadangan air tanahpun menjadi sangat berkurang. Keadaan ini terbukti dari hasil pantauan di
stasiun hidrologi Katulampa, Bogor dan stasiun hidrologi Sugutamu, Depok. Aliran air tanah
(base flow) di kedua stasiun tersebut terlihat menurun secara signifikan selama 30 tahun terakhir.
Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pengisian air tanah di DAS Ciliwung berkurang secara
drastis karena sebagian besar air hujan yang jatuh menjadi aliran permukaan yang mengakibatkan
meningkatnya banjir di daerah hilir.
Selama ini penanaman pohon merupakan salah satu kegiatan untuk mengurangi banjir. Tetapi untuk
pemukiman yang terus berkembang seperti Kabupaten Bogor, menjadikan lahan untuk penanaman
pohon tidak mencukupi dalam pengendalian banjir. Salah satu solusi yang memungkinkan untuk
mengurangi pasokan air banjir ini adalah dengan pembuatan sumur resapan di daerah pemukiman
padat (Subagyono & Pawitan, 2008; Joga, 2009; Fakhrudin, 2010; dan Pramono, 2013).
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Daerah peresapan air adalah tempat dimana air hujan dapat masuk ke dalam tanah dan selanjutnya
mengisi atau menambah cadangan air tanah. Tidak semua lokasi mempunyai kemampuan yang
sama dalam meresapkan air sehingga pemilihan lokasi pembuatan sumur resapan harus dilakukan
secara sistematis dan terarah berdasarkan kajian ilmiah. Pemilihan lokasi tersebut dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yaitu: jenis batuan, jenis tanah, penutupan tanah, kemiringan lereng, curah hujan,
dan kedalaman air tanah. Dengan memberi bobot dan skor pada masing-masing faktor, sesuai
dengan kemampuan meresapkan air, maka lokasi sumur resapan berdasar tingkat peresapannya
akan dapat diperoleh. Lokasi yang mempunyai resapan paling tinggi adalah apabila mempunyai
batuan alluvial, curah hujan dengan intensitas rendah, tekstur tanah yang kasar, kemiringan lereng
yang kecil dan kedalaman air tanah yang dalam.
Gambar-gambar berikut memperlihatkan peta masing-masing faktor yang kemudian ditumpangsusunkan dengan bantuan Sistem Informasi Geografis dan menghasilkan peta lokasi sumur resapan.
Dari peta tersebut dapat diketahui: 1). Daerah-daerah yang paling besar dapat meresapkan air,
2). Lokasi-lokasi yang diprioritaskan untuk pembuatan sumur resapan, dan 3). Alokasi bantuan
dari Provinsi DKI dapat lebih proporsional sesuai dengan tingkat penyerapan airnya.

Gambar 1. Peta Jenis Batuan di DAS Ciliwung dan sekitarnya
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Gambar 2. Peta Faktor Hujan di DAS Ciliwung
dan sekitarnya

Gambar 3. Peta Tekstur Tanah di DAS Ciliwung dan sekitarnya

Gambar 4. Kemiringan Lereng DAS Ciliwung
dan sekitarnya

Gambar 5. Kedalaman Muka Air Tanah
Rata-rata di DAS Ciliwung dan
sekitarnya

Gambar 6. Peta Tingkat Peresapan Air di DAS
Ciliwung dan sekitarnya

Dari Gambar 6 tersebut terlihat bahwa daerah yang mempunyai peresapan sangat tinggi
tersebar di Kota Bogor dan sedikit di daerah Puncak. Sedangkan yang mempunyai tingkat
peresapan tinggi tersebar di Kabupaten Bogor. Tingkat peresapan air sedang tersebar di Kota
Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Utara dan Jakarta Barat mempunyai tingkat
peresapan yang rendah karena kedalaman muka air tanah yang dangkal.
Dari hasil analisis, walaupun tingkat permeabilitas di daerah hulu Ciliwung paling tinggi
namun karena lerengnya yang terjal sehingga menghasilkan tingkat peresapan yang sedang.
Sebaliknya di kota Bogor dengan permeabilitas yang lebih rendah dari pada di Puncak, namun
karena daerahnya lebih datar maka tingkat peresapannya lebih tinggi.
Hasil analisis daerah resapan air ini hampir sama dengan hasil penelitian Fakhrudin (2010)
kecuali untuk daerah resapan di daerah Ciliwung Tengah. Dia menyimpulkan bahwa kecepatan
penurunan air pada sumur resapan di Ciliwung Hulu, Tengah, dan Hilir masing-masing sebesar
0,94 – 1,14 cm/menit, 0,63 – 0,64 cm/menit, dan 0,24 – 0,43 cm/menit.
Contoh menghitung resapan air adalah sebagai berikut: pada perumahan dengan luas lahan
100 m2 dan curah hujan harian maksimum rata-rata sebesar 114 mm (data pengamatan selama 34
tahun terakhir), dengan asumsi seluruh airhujan menjadi aliran permukaan, maka volume aliran
permukaan yang terjadi sebesar 100 m2 x 0,114 m = 11,4 m3. Sumur resapan dengan ukuran 1 m x
1 m dan kedalaman 3 m akan menampung air permukaan sebesar 3 m3. Apabila tingkat peresapan
air di Kota Bogor sebesar 0,9 m/jam dan hujan maksimum tersebut terjadi selama 2 jam maka air
yang dapat meresap ke dalam sumur resapan sebesar 1,8 m3. Total yang dapat meresap ke dalam
sumur resapan selama 2 jam sebesar 4,8 m3 dari volume aliran permukaan sebesar 11,4 m3 atau
48%. Dengan perhitungan yang sama untuk Kabupaten Bogor dan Kota Depok, maka untuk
hujan yang sama tingkat peresapannya masing-masing sebesar 36,8% dan 31,6%.
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Dari perhitungan di atas, maka untuk mengatasi banjir di Jakarta akan dibutuhkan ba-nyak
sekali sumur resapan. Pemerintah tidak mungkin membiayai seluruhnya, sehingga diperlukan
partisipasi seluruh masyarakat untuk membuat sumur resapan atau menjadikannya suatu gerakan.
Anggaran pemerintah yang ada sebaiknya hanya digunakan sebagai stimulan, pembuatan
percontohan, dan monitoring pelaksanaan. Sedangkan bentuk dan ukuran sumur resapan dapat
dilihat pada Permen LH no12/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan atau
Pergub Jawa Barat no 20/2013 tentang Sumur Resapan.
Dari hasil studi mengenai pembangunan sumur resapan, beberapa rekomendasi adalah:
•

Penanganan banjir dengan peningkatan kapasitas saluran drainase belum cukup memadai karena
sumber pasokan air dari daerah hulu semakin lama semakin banyak akibat berkurangnya daerah
resapan air sebagai akibat cepatnya perluasan daerah pemukiman

•

Kota Bogor mempunyai tingkat peresapan yang paling tinggi, disusul oleh Kabupaten Bogor, Kota
Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sedangkan Jakarta Utara dan Jakarta Barat kurang sesuai
untuk pembuatan sumur resapan

•

Keuntungan sumur resapan selain dapat mengurangi banjir juga dapat menambah cadangan air tanah.
Nilai ekonomi penambahan cadangan air tanah ini perlu diperhitungkan sehingga pembuatan sumur
resapan akan menguntungkan.

•

Kerjasama antar kabupaten dan antar provinsi perlu ditingkatkan untuk mengatasi banjir Jakarta.
Peta Peresapan Air dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya alokasi bantuan/hibah dari
daerah hilir ke daerah hulu.

•

Perlu adanya kompensasi bagi masyarakat yang telah membangun sumur resapan, misalnya dalam
bentuk keringanan pembayaran PBB atau dalam bentuk kompensasi lainnya.

Pustaka:
Fakhrudin, M, 2010. Kajian Sumur Resapan sebagai Pengendali Banjir dan Kekeringan di Jabodetabek.
J.Limnotek 17(1):8-16. Limnologi LIPI.
Joga, N. 2009. Ekspedisi Ciliwung. Laporan Jurnalistis Kompas. Mata Air. Air Mata. Gramedia.
Pramono, I.B. 2013. Cara Alami Atasi Banjir Jakarta. Republika online 22 Januari 2013.
Subagyono, K., H. Pawitan. 2008. Water Harvesting Techniques for Sustainable Water Resources Management in the catchment area. Proceedings of International Workshop on Integrated Watershed Management for Sustainable Water Use in a Humid Tropical Region. Bull.Univ.Tsukuba No.8.Supplement
No2.
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Lampiran 4. Poster INAFOR
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Lampiran 5. Poster di IUFRO Congress di Utah, USA
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Lampiran 6. Petunjuk Teknis Penentuan Luas Hutan Optimal
Berbasis Respon Hidrologi
PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN LUAS HUTAN OPTIMAL
BERBASIS RESPON HIDROLOGI

KATA PENGANTAR
Penentuan luasan optimal kawasan hutan/penutupan kawasan merupakan bagian
dari hasil Rencana Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS.
Pengetahuan tentang luasan optimal kawasan hutan dapat digunakan sebagai dasar untuk
menentukan kebijakan pembangunan yang terkait dengan penggunaan lahan. Proporsi
penggunaan lahan yang seimbang menjadi syarat pembangunan ekonomi yang lestari dan
tidak merusak lingkungan.
Pedoman petunjuk teknis penentuan luas kawasan hutan optimal ini menjelaskan
secara ringkas tentang substansi peranan siklus hidrologi dalam suatu DAS, luasan hutan
yang optimal dan metode penentuan luasan hutan yang optimal yang didasarkan pada
kondisi biofisik, sosial ekonomi, persepsi masyarakat dan sistematika penyajian hasil
perhitungan optimasi sehingga mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan dan
praktisi terkait.
Penyusunan petunjuk teknis ini dilakukan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan
tim peneliti RPI Manajemen Lanskap DAS, unit pelaksana teknis pengelolaan DAS dan
pengambil Kebijakan di Kementerian Kehutanan.
Akhir kata, kami berharap semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat maksimal
sehingga para pengambil kebijakan diberbagai sektor penggunaan lahan dalam suatu
DAS dapat berintegrasi untuk merumuskan target pembangunan ekonomi dan seimbang
dengan kebutuhan ekologis.
						
Bogor, Desember 2014
UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh staf Puslitbang Perubahan Iklim dan
Kebijakan atas fasilitasi yang telah diberikan dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini.
Penyusunan Petunjuk Teknis Penentuan Luas Optimum Kawasan Hutan ini didukung
oleh APBN Tahun 2014.
Proses penyusunan petunjuk teknis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai institusi
berikut:
1. Puslitbang Rehabilitasi dan Konservasi Alam
2. Balai Pengelolaan DAS Bone Bolango
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3.
4.
5.
6.

Balai Penelitian Teknologi Pengelolaan DAS Solo
Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli
Balai Penelitian Kehutanan Palembang
Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor yang berpartisipasi
dalam penulisan ini:Dr. M. Saparis Soedarjanto, Nana haryanti, S.Sos, M.Sc; Ir. Purwanto,
M.Si; Wahyu Wisnu Wijaya, S.Hut; Dody Yuliantoro; Asep Hermawan; Edwin Martin,
S.Hut, M.Sc, Bambang Tejo Premono; Ari Nurlia; Dr.Ahmad Dani Sunandar.
Terimakasih yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada seluruh pihak dan
peserta diskusiyang telah banyak memberikan masukan selama proses penyusunan petunjuk
teknis ini.
I.

LATAR BELAKANG

Pengaruh suatu penutupan lahan dalam DAS seperti hutan sudah banyak dibuktikan
melalui berbagai penelitian (Bosch & Hewlett 1982; Bruinjzeel 1990; Bruinjzeel 2004;
Andreassian 2004) tetapi pengaruh ini akan berbeda untuk DAS dengan karakter
yang berbeda, tergantung pada iklim, faktor tanah (pedologi) (Andreassian 2004) dan
penggunaan lahan lainnya (Brown et al. 2005; Xiaoming et al. 2007). Di Indonesia,
penelitian mengenai pengaruh perubahan penutupan/ penggunaan lahan terhadap respon
hidrologis telah banyak dilakukan. Hidayat (2002) menunjukkan bahwa perubahan
penutupan/penggunaan lahan dan pengurangan luas hutan di DAS Way Besay Hulu dari
69% di tahun 1970 menjadi 23% di tahun 1993 telah menyebabkan peningkatan erosi
menjadi 32,25 ton/ha/tahun dan lebih besar dari erosi yang diperbolehkan sebesar 22.4
ton/ha/tahun. Salwati (2004) menunjukkan bahwa perubahan penutupan/ penggunaan
lahan di Sub DAS Cilalawi, DAS Citarum periode tahun 1997 – 2003 mengakibatkan
peningkatan volume dan debit puncak aliran permukaan masing-masing sebesar 6.1%
dan 6.8% akibat penyusutan luas hutan di daerah hulu yang menurunkan daya serap air
oleh tanah (Sunandar, 2014).
Pendekatan manajemen lanskap dimaksudkan untuk menyelesaikan tiga isu utama
yang menjadi tantangan bagi Kementerian Kehutanan. Ketiga isu tersebut meliputi tata
ruang, trade-offs tujuan manajemen hutan dan kepentingan para pihak, serta pelestarian
sumberdaya hutan (Sustainable Forest Management). Dalam hubungannya dengan tata
ruang, keberadaan hutan semakin terdesak dengan pesatnya pembangunan daerah dan
pemekaran wilayah administrasi. Kegiatan pembangunan daerah bertumpu pada sektorsektor yang menggunakan lahan, seperti pertanian dan perkebunan, pembuatan jalan
serta pembangunan perumahan. Kegiatan tersebut menuntut adanya pelepasan lahan
hutan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berorientasi sektoral. Akibatnya
tata guna hutan yang alokasinya telah disepakati pada tahun 1986 ditinjau kembali dan
diselaraskan dengan adanya tuntutan pembangunan daerah serta kebutuhan yang semakin
berkembang.
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Lanskap hutan dikonsepsikan sebagai bentang alam dengan dominasi hutan sebagai
tutupannya, yang memiliki karakteristik unik sebagai pengatur tata air dan penjaga
keseimbangan ekologis, ekonomi dan sosial budaya hubungan wilayah hulu dengan hilir.
Pertimbangan digunakannya DAS sebagai basis pengelolaan lanskap hutan mengacu pada
Lal and Russel (1979) yang menyatakan daerah-daerah dengan curah hujan yang tinggi
umumnya berdekatan dengan wilayah hutan.
Agar dapat dikelola sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, lanskap hutan perlu
dibatasi wilayahnya. Pembatasan sesuai dengan wilayah DAS mencerminkan karakteristik
hutan yang keberadaannya di daerah hulu memberikan pengaruh nyata terhadap daerah
hilir. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh topografi
sehingga hujan yang jatuh dalam DAS tersebut akan ditampung, disimpan dan dialirkan
ke sungai utama yang bermuara ke danau atau lautan. Pemisah topografi biasanya berupa
punggung bukit, sedangkan di bawah pemisah tanah tersebut berupa batuan kedap (Manan
1979 dalam Puspaningsih, 1997).DAS atau suatu wilayah sungai umumnya meliputi
beberapa kabupaten dan kota yang dilewati oleh sungai tersebut, memiliki fungsi sebagai
salah satu kawasan sungai yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan dan harus dikelola
secara terintegrasi dengan lingkungan (Purnomohadi, 2001 dalam Hutapea, 2005).
DAS merupakan suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponen- komponen
biofisik dan sosial (human systems) yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan yang
tak terpisahkan satu sama lain. Namun secara administratif pemerintahan, wilayah DAS
habis terbagi dalam satuan wilayah administrasi pembangunan kabupaten dan kota yang
sangat terkotak-kotak. Kondisi ini menyebabkan penanganan DAS menjadi tersekat- sekat
dan sangat tidak efisien. Terlebih setelah UU No.22 Tahun 1999 dan No.25 Tahun 1999
mengenai Otonomi Daerah diberlakukan, jarak kepentingan antara satu daerah dengan
lain daerah administrasi semakin terasa sementara tekanan terhadap sumberdaya DAS
yang terdapat di wilayahnya semakin kuat (Prasetyo, 2004).
Asdak (2002) dalam Febriani (2008) menyatakan bahwa secara umum DAS dibagi
menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. DAS bagian hulu merupakan daerah konservasi
dengan kerapatan drainase tinggi, kemiringan yang tinggi (>15%) dan jenis vegetasi berupa
tegakan hutan. Bagian hilir DAS dicirikan sebagai daerah pemanfaatan, kerapatan drainase
kecil, kemiringan lereng kecil (<8%) dan sebagian di antaranya merupakan daerah banjir
yang didominasi jenis vegetasi tanaman pertanian. Bagian tengah DAS merupakan daerah
transisi di antara DAS hulu dan hilir. Ketiga bagian DAS ini mempunyai keterkaitan satu
dengan yang lain. Ekosistem DAS bagian hulu merupakan bagian yang penting karena
mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan bagian DAS.Dalam konteks
proses, DAS bagian hulu berfungsi sebagai zona produksi (air, sedimen), bagian tengah
sebagai zona transport, sedangkan bagian hilir merupakan zona deposisi.
Dengan melihat pengertian DAS yang sangat terkait dengan konsep lanskap hutan
maka dapat diartikan bahwa DAS dapat dijadikan sebagai unit lanskap hutan karena
memiliki arti yang sejalan dengan konsep kelestarian fungsi yang terkandung dalam prinsip
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Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yaitu kelestarian fungsi ekosistem hutan secara utuh
dan menyeluruh (holistic). DAS menjadi unit dalam lanskap hutan karena menganut
konsep pengelolaan hutan yang berbasis pada kesatuan bentang alam ekologis. Konsep
ini secara yuridis merupakan konsep pengelolaan hutan yang harus dianut di Indonesia,
karena definisi dan pengertian hutan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menyatakan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem.
Kesatuan bentang alam yang dipergunakan harus merupakan kesatuan ekologis,
bukan kesatuan politik atau administrasi pemerintahan. Untuk keperluan ini dapat
dipergunakan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kesatuan ekosistem.
Penelitian ini menggali batasan unit kesatuan lahan dalam ekosistem DAS yang dapat
mewakili fungsi penggunaannya sesuai dengan watak fisik lahannya, pemanfaatannya
yang tidak boleh melebihi daya dukung lahan tersebut.
UU N0 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam kelola DAS

Ps 3

Penyelenggaraan
kehutanan
bertujuan untuk
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat yg
berkeadilan dan
berkelanjutan
dengan:
meningkatkan
daya dukung DAS

Ps 13 = Invt Hut

Ps 17 & 18 = Wil
Lola Hut

Ps 46 & 47 Perid
Hut & KA

PP 44 Thn 2004

PP 06 Thn 2007

PP 45 Thn 2004

Ps 5 & 11

Ps 7

Ps 5 & Ps 16

Inventarisasi
penyusunan
rencana
pengelolaan DAS.
Dilaksanakan
paling sedikit 1x
dalam 5 tahun

Pembentukan wilayah
pengelolaan hutan
tingkat unit
mempertimbangkan
karakteristik DAS
Luas hutan yg harus
dipertahankan
minimal 30% dari luas
DAS & atau pulau dgn
sebaran proposional

Perlindungan
Hutan &
Konservasi Alam
akibat kerusakan
yang disebabkan
oleh daya-daya
alam meliputi al
letusan gunung,
tanah longsor,
banjir, kekeringan

Dengan demikian perlu pemodelan optimum forest cover dengan mengacu pada
regulasi yang ada. Pendekatan sistem dalam analisis hidrologi merupakan suatu teknik
penyederhanaan dari sistem prototipe ke dalam suatu sistem model, sehingga perilaku
sistem yang kompleks dapat ditelusuri secara kuantitatif. Hal ini menyangkut sistem
dengan mengidentifikasikan adanya aliran massa/energi berupa masukan dan keluaran
serta suatu sistem simpanan (Pawitan 1995). Harto (1993) mengemukakan bahwa tujuan
penggunaan suatu model dalam hidrologi, antara lain sebagai berikut : a) peramalan
(forecasting) menunjukkan besaran maupun waktu kejadian yang dianalisis berdasar cara
probabilistik; b) perkiraan (predicting) yang mengandung pengertian besaran kejadian
dan waktu hipotetik (hipotetical future time); c) sebagai alat deteksi dalam masalah
pengendalian; d) sebagai alat pengenal (identification) dalam masalah perencanaan; e)
ekstrapolasi data/informasi; f ) perkiraan lingkungan akibat tingkat perilaku manusia
yang berubah/meningkat; dan g) penelitian dasar dalam proses hidrologi.
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Dalam perkembangannya, Pengelolaan wilayah hulu DAS seringkali mengalami
konflik kepentingan dari berbagai pihak karena mereka menggunakan sumberdaya yang
sama untuk tujuan yang berbeda. Hal tersebut seringkali mengakibatkan terjadinya
ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan penetapan/penunjukkan kawasan hutan
dengan tata guna faktual. Terkait dengan hal tersebut, maka sangat penting untuk
mengetahui perspektif persepsi dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini
menjadi penting karena penilaian terhadap persepsi stakeholder terhadap pengelolaan
hutan merupakan masalah dasar dan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan
hutan dan turut menentukan perencanaan dan kebijakan kehutanan kedepan dalam
mencapai pengelolaan hutan lestari.
II. TUJUAN
1. Memberikan acuan bagi Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
(BPDASPS) dan pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi
yang terkait dengan penentuan luas hutan optimal.
2. Memberikan petunjuk perhitungan luas hutan optimal dalam suatu DAS.

III. LINGKUP KEGIATAN
1. Target utama di tingkat DAS, dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi yang
diperlukan untuk menentukan luas hutan optimal
2. Pelaksanaan/Aplikasi yang ideal dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, dilakukan di awal
penyusunan Renstra untuk mencegah terjadinya konversi kawasan setelah pergantian pimpinan
daerah /Pemilukada
3. Diaplikasikan di Kawasan dan non-kawasan hutan sebagai pedoman dalam melakukan
rehabilitasi lingkungan

IV. PEMODELAN HIDROLOGI DAN EROSI
Model adalah penyederhanaan dari realita. Pemodelan merupakan hasil pemahaman
manusia tentang alam yang berguna untuk memahami kompleksitas dari alam itu sendiri,
untuk merancang skenario tentang masa depan dan membantu dalam mengambil tindakan
yang diperlukan dalam pengelolaan alam. Dalam kajian hidrologi, DAS dianggap sebagai
suatu sistem dimana terdapat input (hujan, proses pengolahan input dan output (hasil air
dan erosi. Untuk memahami DAS sebagai suatu sistem perlu ada pendekatan analisis sistem
untuk mengintegrasikan berbagai informasi komponen suatu sistem DAS menjadi model
hidrologi DAS sehingga menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Berbagai
model simulasi terkait hidrologi telah banyak dikembangkan untuk menyederhanakan
proses hidrologi yang terjadi di alam untuk berbagai keperluan seperti untuk memecahkan
masalah kebutuhan akan air, pembangunan waduk, optimasi lahan dan perencanaan banjir.
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A. Pengertian Dalam Morfometri DAS
Untuk mengetahui karakteristik suatu DAS maka perlu untuk mendapatkan gambaran secara singkat tentang DAS tersebut melalui morfometrinya. Morfometri DAS
merupakan sifat-sifat alami yang tidak dapat diubah. Beberapa sifat yang perlu diketahui dalam morfometri ini adalah :
1.

Luas DAS

Luas DAS dapat diukur dari foto udara, citra satelit atau melalui digitasi dari peta
topografi dan pengolahan data DEM. Luas DAS diketahui setelah batas DAS terbentuk.
Pengukuran luas DAS didasarkan pada bentuk DAS yang telah diperoleh melalui software
ArcSWAT.
Kriteria luasan DAS dapat dibagi menjadi:
1. DAS kecil, luas kurang dari 100 km2.
2. DAS sedang, luas antara 100 -500 km2
3. DAS besar, luas lebih dari 500 km2.

2.

Bentuk DAS
Bentuk DAS dapat dilihat berdasarkan rumus circularity ratio sebagai berikut :

Rc 

4A
……………(Seyhan 1977 dalam BPDAS Asahan Barumun, 2006)
P2

Dimana : Rc = nisbah kebulatan
A =		 Luas DAS ( km2 )
P =		 Keliling (perimeter) DAS (km)
Nilai Rc menyatakan bentuk DAS apakah berbentuk membulat atau berbentuk memanjang
(lihat Tabel 1).
Tabel 1.
No

Nilai Rc dan penjelasannya

1

Nilai Rc
< 0.5

2

> 0.5

3.

Penjelasan
Bentuk DAS memanjang, debit puncak lebih cepat datangnya begitu juga
penurunannya
Bentuk DAS membulat, debit puncak lebih lama datangnya dan begitu
juga penurunannya

Kerapatan Sungai

Kerapatan Sungai adalah suatu angka indeks yang menunjukan banyaknya anak sungai
didalam suatu DAS. Indeks tersebut dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut:
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Dd 

L …………….(
A

Seyhan 1977 BPDAS Asahan Barumun 2006)

dimana :

Dd = Drainage density/indeks kerapatan sungai (km/km2)
L = jumlah panjang sungai termasuk panjang anak-anak sungai (km)
A = luas DAS (km2)
Adapun klasifikasi indeks kerapatan sungai tersebut adalah :

1.
2.
3.
4.

Dd: < 0.25 km/km2		 :
Dd: 0.25 - 10 km/km2		 :
:
Dd: 10 - 25 km/km2
2
Dd: > 25 km/km 		 :

Rendah
Sedang
tinggi
sangat tinggi

B. Jenis-Jenis dan Taksonomi Model
Dalam analisis DAS, model hidrologi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu model
“lumped” dan model “distributed”. Dalam model lumped, DAS dianggap menjadi satu
kesatuan dan transformasi masukan (hujan) menjadi aliran permukaan (output) didasarkan
pada konsep tersebut dan DAS diperlakukan sebagai himpunan parameter yang berperilaku
seragam. Contoh model lumped ini adalah USLE, MUSLE, RUSLE, CREAMS dan
GLEAMS. Pada model distributed, DAS dibagi menjadi grid yang masing-masing grid
mempunyai parameter dan nilainya sendiri dan memperlakukan masing-masing komponen
DAS sebagai komponen mandisi dengan sifatnya masing-masing. Contoh dari model
distributed adalah WEPP, KINEROS, TOPOG, ANSWER dan SWAT.
1.

Model USLE, MUSLE dan RUSLE

Metode yang paling banyak dan luas digunakan dalah USLE yang dikembangkan
oleh Wischmeier and Smith (1978). Metode ini bertujuan untuk membandingkan erosi
yang terjadi pada berbagai penggunaan lahan. Erosi dan aliran permukaan yang terukur
hanya menggambarkan skala petak (Sutrisno et al., 2002). Faktor-faktor yang digunakan
dalam perancangan model USLE tidak ada yang berorientasi pada kondisi geografis pada
daerah tertentu secara langsung. Berdasarkan kelemahan model USLE tersebut maka secara
konseptual model tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan
pemilihan tindakan konservasi tanah pada skala usaha tani (Widjajanto, 2006).
Hasil-hasil penelitian pengujian model penduga erosi USLE baik yang dilakukan
di Indonesia maupun di luar negeri seperti Afrika, Eropa, negara-negara Asia dan di
Amerika Serikat itu sendiri, menunjukkan bahwa model penduga erosi USLE tidak
dapat digunakan secara universal (Kurnia 1997) dan memberikan hasil pendugaan yang
bias jika digunakan untuk memprediksi erosi DAS. Upaya untuk memperbaiki model
USLE dikembangkan oleh William (1995) dengan Modified Universal Soil Lost Equation
(MUSLE) berdasarkan perhitungan volume dan debit puncak aliran permukaan yang
mempengaruhi erosi tanah. Metode USLE memprediksi rata-rata erosi tahunan
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sebagai fungsi dari energi hujan, sedangkan dalam persamaan MUSLE faktor energi
hujan digantikan oleh faktor aliran permukaan (runoff ). Penempatan faktor run off ini
memberikan hasil yang lebih baik dalam memprediksi beban sedimentasi, dan tidak lagi
diperlukan rasio pengangkutan (yang sebelumnya menjadikan persamaan tersebut
hanya dapat digunakan pada saat-saat tertentu saja). Rasio pengangkutan tidak
dibutuhkan dalam MUSLE karena faktor runoff dapat lebih menyatakan energi yang
digunakan dalam mengangkut sedimen dibandingkan dengan faktor rasio pengangkutan
(delivery ratio). Model MUSLE masih dikembangkan berdasarkan model erosi skala
plot menyebabkan kelemahan-kelemahan yang ada pada model USLE sama dengan
kelemahan yang terdapat pada model tersebut.
Model Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) dapat digunakan untuk
memprediksi erosi lembar dan erosi alur. Kekuatan dari model RUSLE adalah disebabkan
karena model tersebut dibangun berdasarkan hasil pertemuan nasional masyarakat
konservasi tanah dan air di Amerika Serikat pada tahun 1993 yang membahas data
erosi tanah pada areal lebih dari 10.000 plot penelitian erosi tanah tahunan (Renard
et al., 1996. Nilai R pada model RUSLE meningkat sejalan dengan meningkatnya curah
hujan dan aliran permukaan (run- off ). Nilai K merupakan fungsi dari distribusi ukuran
partikel, kandungan bahan organik, struktur tanah, dan permeabilitas tanah. Faktor
LS meningkat sejalan dengan meningkatnya panjang lereng dan kemiringan lahan. Asumsi
tersebut didasarkan atas akumulasi aliran permukaan dan percepatan aliran sesuai dengan
arah kemiringan lahan. Nilai C menurun sejalan dengan meningkatnya luas penutupan
lahan dan biomassa tanah.
Program RUSLE dengan komputerisasi telah dikembangkan berdasarkan teknik
perhitungan nilai C pada suatu areal tertentu sejalan dengan waktu sehingga
dimungkinkan untuk memprediksi erosi tanah berdasarkan perubahan jumlah biomassa
tanah. Nilai P menurun sejalan dengan meningkatnya praktek-praktek pengelolaan
pertanian yang bertujuan untuk menurunkan volume dan kecepatan aliran permukaan.
RUSLE dianggap oleh para ahli konservasi tanah di Amerika Serikat sebagai
perangkat untuk memprediksi erosi tanah dan sedimentasi yang cukup handal (Renard
et al., 1996). Model RUSLE telah diperbaiki berdasarkan kelemahan model USLE
sehingga menghasilkan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:
1. Model RUSLE dapat bekerja lebih efektif dan efisien dari pada penggunaan data erosi tanah
absolut
2. Prediksi kehilangan tanah pada jangka panjang dapat dimungkinkan dilakukan
dengan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan prediksi erosi tanah pada setiap
kejadian hujan
3. Verifikasi model yang dilakukan berdasarkan penggunaan data kelerengan dengan
menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan Digital Elevation Model (DEM)
memungkinkan untuk digunakan dalam mengevaluasi erosi dalam skala ruang yang
lebih besar dan kompleks.
4. Model RUSLE dapat digunakan untuk prediksi erosi pada skala DAS
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5. Penggunaan Model RUSLE dapat digunakan berdasarkan kawasan yang lebih luas dengan
mempertimbangkan perubahan kondisi geografis setempat sehingga kesalahan-kesalahan
dalam aplikasinya dapat dikurangi.

2.

Model ANSWERS

Model ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Environmental Response
Simulation) merupakan sebuah model hidrologi dengan parameter terdistribusi yang
mensimulasikan hubungan hujan-limpasan dan memberikan dugaan hasil sedimen. Model
hidrologi ANSWERS dikembangkan dari US-EPA (United States Environment Protection
Agency)oleh Purdue Agricultural Enviroment Station (Beasley and Huggins 1991).
Salah satu sifat mendasar dari model ANSWERS adalah termasuk kategori model
deterministik dengan pendekatan parameter distribusi. Model distribusi parameter
DAS dipengaruhi oleh variabel keruangan (spatial), sedangkan parameter- parameter
pengendalinya, antara lain : topografi, tanah, penggunaan lahan dan sifat hujan.
Kelebihan dan Kelemahan Model ANSWERS
Beasley dan Huggins (1991) menyebutkan bahwa model ANSWERS dapat digunakan
untuk DAS yang luasnya kurang dari 10.0000 ha. Kelebihan dan model ANSWERS
adalah :

1. analisis parameter distribusi yang dipergunakan dapat memberikan hasil simulasi yang akurat
terhadap sifat daerah tangkapan;
2. dapat mensimulasi secara bersamaan dari berbagai kondisi dalam DAS;
3. memberikan keluaran berupa limpasan dan sedimen dari suatu DAS yang dianalisis.

Beasley dan Huggins (1991), mengemukakan bahwa model ANSWERS sebagai sebuah
model hidrologi mempunyai kelebihan, antara lain :
1. Dapat mendeteksi sumber-sumber erosi di dalam DAS serta memiliki kemampuan sebagai
alat untuk strategi perencanaan dan evaluasi kegiatan RLKT DAS.
2. Dapat mengetahui tanggapan DAS terhadap mekanisme pengangkutan sedimen ke jaringan
aliran yang ditimbulkan oleh kejadian hujan
3. Sebagai suatu paket program komputer yang ditulis dalam bahasafortran, mempunyai
kemampuan untuk melakukan simulasi hujan-limpasan dari berbagai perubahan kondisi
penggunaan lahan dalam DAS.
4. Untuk melakukan inputing data base (topografi, tanah, penggunaan lahan, sistem saluran)
ke dalam model dapat diintegrasikan dengan data dari remote sensing maupun SIG.
5. Adanya variasi pemilihan parameterinput danoutput dari model disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna.
6. Sesuai untuk diterapkan pada lahan pertanian, hutan, maupun perkotaan.
7. Satuan pengukuran dapat berupa metrik ataupun British unit.
8. Dapat diterapkan pada DAS dengan ukuran lebih kecil dari 10.000 ha.

Sedangkan kekurangan nodel ANSWERS antara lain :

1. Semakin kompleks, terutama pada data perlukan dan waktu penghitungan, dimana besarnya
tergantung dari berbagai faktor, seperti luas DAS dan jumlah grid.
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2. Model terdistribusi relatif masih bari dibanding lumped parameter, sehingga masih perlu
pengembangan dan penyesuaian.
3. Karena hanya untuk tiap kejadian hujan (individual event), maka model ini tidak memiliki
sub model untuk evapotranspirasi.
4. Erosi dari saluran belum diperhitungkan ke dalam model.
5. Batas grid kemugkinan tidak menggambarkan batas yang sebenarnya.
6. Untuk sebuah grid dalam kenyataan dapat lebih besar dari luas sub-sub DAS.

3.

Model AGNPS

Model AGNPS (Agricultural Non Point Source Pollution Model) dikembangkan oleh
USDA-ARS, North Central Soil Consrvation Service, Morris, Minnesota yang bekerjasama
dengan USDA-SCS, MPCA (Minnesota Pollution Control Agency), LCMR (Legeslative
Commission in Minnesota Resources) dan EPA (Environmental Protection Agency) (Young
et al. 1994). Model ini terus berkembang dan telah diterapkan di beberapa negara untuk
menentukan langkah-langkah kebijakan dan evaluasi dalam kegiatan konservasi, seperti
di Amerika, Canada dan negara-negara di Eropa (Yoon 1996).
ANSWERS (Aerial Non-Point Source Watershed Environmental Response Simulation)
merupakan model prediksi erosi tanah yang memerlukan masukan (input) parameter sifat
fisik tanah, penggunaan lahan dan kondisi permukaan, dan kekasaran permukaan
(Beasley dan Huggins, 1981; Aswandi, 1996; Hidayat, 2001). Sifat fisik tanah
yang diperlukan sebagai masukan model ANSWERS meliputi: bobot isi, porositas
total, kandungan air tanah pada kondisi kapasitas lapang, kedalaman perakaran, laju
infiltrasi, dan kandungan air tanah pada saat pengukuran laju infiltrasi air tanah. Masukan
penggunaan lahan dan kondisi permukaan tanah merepresentasikan kondisi penutupan
tanah oleh tanaman dan kemudahan tanah untuk tererosi sebagai akibat keberadaan
berbagai macam tanaman dan penggunaan lahan. Intersepsi potensial tajuk tanaman
dan persentase penutupan tajuk tanaman terhadap permukaan tanah digunakan dalam
merepresentasikan intersepsi hujan. Kekasaran permukaan diperhitungkan melalui
penentuan koefisien Manning. Penggunaan input parameter-parameter penggunaan
lahan dan kekasaran permukaan yang digunakan dalam model ANSWERS pada
hakekatnya identik dengan penggunaan kombinasi nilai C dan P pada persamaan
model USLE.
Model Agricultural Non-Point Source (AGNPS) merupakan model yang
digunakan untuk memprediksi erosi tanah dan transportasi nutrisi tanaman pada skala
DAS (Young et al., 1994).
Kelebihan model ini terletak pada parameter-parameter model yang terdistribusi
di seluruh areal DAS, sehingga nilai-nilai parameter model benar-benar mencerminkan
kondisi biofisik DAS pada setiap satuan luas di dalam DAS. Selain erosi, model ini mampu
menghasilkan keluaran-keluaran seperti : volume dan laju puncak aliran permukaan, hasil
sedimen, kehilangan N, P dan COD (Young et al. 1994).
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4.

Model Hidrologi SWAT (Soil and Water Assessment Tool)

SWAT adalah model berskala DAS yang dikembangkan oleh Dr. Jeff Arnold
pada awal tahun 90-an untuk Agricultural Research Service (ARS) dari USDA.
Model tersebut dikembangkan untuk memprediksi dampak dari manajemen lahan
terhadap air, sedimentasi serta jumlah bahan kimia yang berasal dari pertanian dan untuk
area DAS yang kompleks dengan variasi jenis tanahnya, penggunaan lahan dan kondisi
manajemen pengelolaan. SWAT merupakan hasil gabungan dari beberapa model yaitu
Simulator for Water Resources in Rural Basin (SWWRRB), Chemical, Runoff and Erosion
from Agricultural Management System (CREAMS), Groundwater Loading effect
an Agricultural Management System (GREAMS), dan Erosion Productivity Impact
Calculator (EPIC), (Neitsch et al., 2002a). Model SWAT dikembangkan untuk
mengetahui pengaruh dari manajemen lahan terhadap siklus hidrologi serta sedimen
yang ditimbulkan dan daur dari bahan kimia pertanian yang diperoleh berdasarkan
data jangka waktu tertentu. Simulasi dari beberapa proses fisik yang berbeda pada DAS
dapat dimungkinkan dengan menggunakan SWAT. Neraca air di dalam SWAT adalah
fenomena paling utama yang dijadikan dasar dari setiap kejadian dari suatu DAS. Siklus
hidrologi yang dijalankan oleh SWAT dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama
adalah fase lahan yang mengatur jumlah air, sedimen, unsur hara serta pestisida
untuk mengisi saluran utama pada masing-masing sub-basin dan kedua adalah fase air
yang berupa pergerakan air, sedimen dan yang lainnya melalui jaringan-jaringan sungai
pada DAS menuju outlet.
a. Siklus Hidrologi
Dalam proses simulasinya, MWSWAT membagi beberapa sub-DAS berdasarkan
penggunaan lahan dan karakteristik lainnya yang memiliki kesamaan dalam mempengaruhi
siklus hidrologi. Ada beberapa kategori pengelompokan informasi setiap sub-DAS,
yaitu; (1) Hydrologic Response Unit (HRU) yang merupakan Unit Respon Hidrologi,
(2) genangan, (3) iklim, (4) air bawah tanah, dan (5) reach (saluran utama). HRU
merupakan kelompok lahan di suatu kawasan sub-DAS yang memiliki elemen kombinasi
tanaman penutup, karakteristik tanah dan faktor pengelolaan yang khas. Skema siklus
hidrologi di dalam MWSWAT dijelaskan pada Gambar 2 (direvisi dari Neitsch et al, 2002).
Persamaan keseimbangan neraca air yang digunakan dalam SWAT adalah sebagai
berikut:

Dimana:
SWt = kandungan akhir air tanah (mm H2O); SW0 = kandungan air tanah awal pada
hari ke-I (mm H2O); Rday = jumlah presipitasi pada hari ke-i (mm H2O); Qsurf =
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jumlah surface runoff pada hari ke-i (mm H2O); Ea = jumlah evapotranspirasi
pada hari ke-i (mm H2O); Wseep = jumlah air yang memasuki vadose zone pada
profil tanah hari ke-i (mm H2O); dan Qgw = jumlah air yang kembali pada hari
ke-i (mm H2O).
SWAT memberikan dua metode untuk menduga aliran permukaan (surface run
off) yaitu dengan metoda SCS curve number (CN) dan metode infiltrasi Green and
Ampt. SWAT mensimulasikan volume aliran permukaan dan puncaknya pada setiap
HRU. Pada metoda SCS curve number aliran permukaan (Qsurf ) dihitung dengan :
Dimana Rday = banyaknya hujan (mm/hari); dan S = parameter retensi (mm)
Parameter retensi (S) dihitung berdasarkan nilai CN dengan persamaan :
SCS curve number adalah fungsi dari permeabilitas tanah, penggunaan lahan dan
kondisi bagian air tanah.
b. Erosi dan Sedimentasi
Erosi dan hasil sedimentasi dihitung untuk setiap HRU dengan menggunakan model
MUSLE. Untuk tujuan membandingkan dugaan hasil perhitungan beban sedimentasi,
di dalam model SWAT disertakan print-out hasil pendugaan dengan menggunakan
persamaan USLE. Nilai-nilai yang terlibat dalam perhitungan menggunakan persamaan
USLE tidak digunakan oleh model, hanya sebatas keperluan komparasi.
Pemilihan model yang akan digunakan akan sangat bergantung pada berbagai
persiapan dan sumberdaya yang dimiliki. Persiapan yang diperlukan meliputi ketersediaan
data, peralatan yang diperlukan dan software yang tersedia sedangan sumberdaya meliputi
sumberdaya manusia yang akan mengoperasikan dan menganalisis model yang digunakan,
alat yang akan mengoperasikan model dan waktu.
Model hidrologi memerlukan data yang reliable, akurat, umumnya bersifat kontinyu
dan sesuai dengan metode yang digunakan. Semakin kompleks model yang digunakan
maka data yang diperlukan akan semakin banyak dan hal ini berdampak pada kebutuhan
dana dan waktu dalam mengumpulkannya. Sebagai contoh, dalam model SWAT, data
yang digunakan cukup banyak dan beragam serta memerlukan data series yaitu:
1.
2.
3.
4.

Penutupan/Penggunaan Lahan
Diambil dari citra satelit (untuk interpretasi langsung) atau dari hasil yang sudah ada
Data tanah
Dari Pusat Penelitian Tanah, meliputi jenis dan parameter2 pendukungnya ( ex. grup hidrologi,
jumlah lapisan, kedalaman tiap lapisan, fraksi, kapasitas air tersedia, dll)
5. DEM (Digital Elevation Model)
6. Didonlod dari usgs.gov.us, resolusi 90 m atau yang lebih detil
7. Data Iklim

Dari BMKG dan meliputi data curah hujan, suhu, kelembaban, penyinaran matahari
dan kecepatan angin.
1) Data debit sungai
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Dari Kementerian PU (Pengairan) dan digunakan sebagai data untuk kalibrasi
model SWAT
Data tersebut harus berkesesuaian, dalam arti untuk mengamati dampak penggunaan
lahan dalam tahun tertentu maka data iklim (curah hujan, suhu, kelembaban, radiasi dan
kecepatan angin) dan data debitnya harus pada tahun tersebut.
Model hidrologi lainnya mempunyai persyaratan data yang lebih sedikit tetapi data
terkait input (hujan, iklim), biofisik lahan dan output (debit, aliran air) merupakan
data yang harus dipenuhi dalam pemodelan hidrologi. Dalam kaitannya dengan luas
DAS, model lump dapat digunakan tapi untuk DAS dengan luasan sedang hingga besar
sebaiknya menggunakan model terdistribusi.
C. Teknik Penyiapan Data
Untuk mendapatkan luas hutan optimal dalam DAS, diperlukan beberapa alat,
antara lain, komputer dengan software pengolah data spasial (Arcview, ArcGis ataupun
Map Window) yang telah terinstall software SWAT yang disesuaikan dengan software
pengolah data spasialnya dan software SWATCUP, alat untuk mengambil sampel tanah,
GPS dan alat tulis. Data sekunder yang diperlukan adalah:

1. Data iklim harian selama 5 – 10 tahun, meliputi curah hujan harian, suhu maskimum dan
minimum harian, lama penyinaran sinar matahari, kelembaban dan kecepatan angin.
2. Peta DEM dengan resolusi 90 m atau 30m
3. Peta penutupan/penggunaan lahan hasil dari analisis citra Landsat TM band 5, 4, 3.
4. Peta tanah semi detil skala 1:250 000
5. Data debit sungai harian

Untuk menjalankan model SWAT, perlu komputer atau laptop yang mempunyai software
spasial seperti ArcView, ArcGis ataupun MapWindow. SWAT sendiri dapat diunduh secara
gratis dari swat.tamu.edu dan disesuaikan dengan software spasial yang digunakan. Setelah
SWAT terinstall maka selanjutnya adalah persiapan data input. Data yang dibutuhkan
dalam SWAT berupa data tabular dan data spasial.
Data tabular yang dibutuhkan adalah:
a. Data iklim
Data iklim dibutuhkan untuk membangkitkan data dalam model SWAT (.wgn)
maupun dalam input data stasiun iklimnya (curah hujan, temperature, kelembaban,
penyinaran, dan kecepatan angin). Data yang dibutuhkan selengkapnya terlihat pada
Tabel 2.
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Tabel 2.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Basis data iklim yang diperlukan dalam pembangkit data (.wgn)

Kode Data
RAIN_YRS
TMPMX
TMPMN
TMPSTDMX
TMPSTDMN
PCPMM
PCPSTD
PCPSKW
PR_W1
PR_W2
PCPD
RAINHHMX
SOLARAV
DEWPT
WNDAV

Keterangan
Jumlah tahun yang digunakan dalam perhitungan
Rata-rata suhu maksmimum harian dalam satu bulan
Rata-rata suhu minimum harian dalam satu bulan
Standar deviasi suhu maksimum harian dalam satu bulan
Standar deviasi suhu minimum harian dalam satu bulan
Rata-rata curah hujan dalam satu bulan
Standar deviasi curah hujan harian dalam satu bulan
Koefisien skew untuk hujan harian dalam satu bulan
Probabilitas hari kering mengikuti hari basah dalam satu bulan
Probabilitas hari basah mengikuti hari basah dalam satu bulan
Rata-rata hari hujan dalam satu bulan
Maksimum curah hujan 30 menit dalam satu bulan
Rata-rata radiasi matahari dalam satu bulan
Rata-rata suhu pengembunan harian dalam satu bulan
Rata-rata kecepatan angina harian dalam satu bulan

Data iklim yang dibutuhkan di atas merupakan data rata-rata dan semakin lama data
yang diperoleh maka rata-rata yang diperoleh akan semakin baik. Data rata-rata sebaiknya
diperoleh dari 10 tahun pengukuran. Data iklim ini ini dapat diperoleh dari BMKG.
b. Data tanah
Data tanah yang dibutuhkan adalah penyebaran jenis tanahnya (secara spasial), serta
parameter pendukungnya, yaitu:
Tabel 3.

Parameter data tanah yang dibutuhkan

No
1

Kode
HYDGRP

2
3
4
5

SOL_ZMX
TEXTURE
SOL_Z
SOL_BD
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Keterangan
Kelas hidrologi tanah (A, B, C, D, keterangan lengkap dapat dilihat
dalam Arsyad, 2010)
Kedalaman tanah yang masih dapat ditembus oleh perakaran
Tekstur tanah (diperoleh dari uji laboratorium)
Kedalaman setiap lapisan tanah
Densitas tanah
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No
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kode
SOL_AWC
SOL_K
SOL_CBN
SOL_CLAY
SOL_SILT
SOL_SAND
SOL_ROCK
SOL_ALB
USLE_K

Keterangan
Kapasitas air yang tersedia dalam tanah
Konduktivitas hidrolik jenuh
Kandungan karbon organic
Persen liat
Persen lempung
Persen pasir
Persen kandungan batu
Albedo tanah
Faktor erodibilitas tanah

Sedangkan untuk data spasial yang dibutuhkan dalam SWAT adalah:
1. Data DEM (Digital Elevation Model)

Data ini dibutuhkan untuk deliniasi batas DAS dan untuk mendapatkan data kelas
lerengnya. Data DEM ini dapat diunduh dari usgs.gov.us dengan resolusi 90 meter
untuk yang standard dan akan lebih baik jika menggunakan resolusi yang lebih tinggi.
Yang perlu diperhatikan adalah perlu untuk mengecek data DEM yang digunakan
karena biasanya terjadi kekosongan data sehingga aliran air yang terbentuk menjadi
terputus. Untuk itu perlu prose pengisian data yang kosong tersebut dengan melakukan
proses “fill” pada software pengolah data spasial yang digunakan.

2. Data Penutupan/Penggunaan Lahan

Data penutupan/penggunaan lahan ini merupakan data spasial yang diperoleh dari
hasil analisis citra satelit yang mengkelaskan lahan menjadi berbagai penutupan/
penggunaan lahan. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber dan salah satunya
adalah dari Badan Planologi Kementeriaan Kehutanan. Kelas penutupan/penggunaan
lahan sendiri dalam SWAT telah tersedia untuk berbagai kelas akan tetapi perlu ada
penyesuaian agar parameter-parameter yang digunakannya lebih sesuai dengan kondisi
yang ada di berbagai lokasi di Indonesia.

D. Kalibrasi dan Validasi
Kalibrasi merupakan proses penyesuaian parameter model agar bisa mendekati
kenyataan yang didapat dari hasil observasi. Dalam proses ini, data yang dibandingkan
biasanya adalah output hasil simulasi model dengan data hasil pengukuran. Output yang
dibandingkan dapat berupa debit atau erosi/sedimentasi dimana kedua data ini biasanya
dibandingkan dengan data baik hasil pengukuran sendiri atau menggunakan data yang
telah ada (dari instansi tertentu).
Kalibrasi model dilakukan dengan cara membandingkan data hasil simulasi dengan
data observasi. Kalibrasi model dilakukan untuk parameter-parameter yang bersifat
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sensitive terhadap perubahan dan berpengaruh besar terhadap proses hidrologi yang
diukur. Analisis statistic yang digunakan dapat digunakan dalam kalibrasi adalah uji t, khi
kuadrat atau dengan menggunakan koefisien Pearson (R) dan Nash-Sutcliff Eficiency (NSE).
Kriteria nilai untuk NSE disajikan pada Tabel sedangkan rumus untuk menghitungnya
adalah sebagai berikut:
Keterangan:
Yi obs = debit observasi
Yi sim = debit hasil simulasi
Y mean = rata-rata debit observasi
Tabel 4.

Kriteria nilai NSE

Kriteria
NSE
Sangat baik
0.75 < NSE , 1.00
Baik
0.65 < NSE < 0.75
Memuaskan
0.50 < NSE < 0.65
Kurang memuaskan
≤ 0.50
Sumber: Moriasi et al. (2007)
Validasi bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat
memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Validasi
dilakukan pada data debit dengan menggunakan parameter yang sudah dikalibrasi pada
data simulasi dan kemudian membandingkan data observasi dengan hasil simulasi debit
yang sudah dikalibrasi. Metode statistik yang digunakan dan kriteria statistiknya sama
dengan kalibrasi.
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM ANALISIS LANSKAP HUTAN
BERBASIS DAS
Kecukupan luas kawasan hutan dalam tataran DAS mendapatkan tantangan tinggi
mengingat berbagai kepentingan untuk memanfaatkan lahan yang terbatas. Wilayah DAS
berada dalam wilayah administrasi pemerintah daerah kabupatan atau provinsi tertentu
sehingga diharapkan wilayah tersebut turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Pembangunan suatu wilayah hakikatnya merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan
sumber daya yang tersedia untuk kelangsungan kesejahteraan penduduknya. Dengan
demikian penggunaan lahan di wilayah DAS termasuk juga penggunaan untuk kawasan
hutan dan konservasi lingkungan mengalami persaingan dengan kebutuhan penggunaan
lahan untuk sektor lain seperti pertanian, pemukiman, industri, dan fasilitas umum. Lahan
bersifat relatif tetap namun penggunaan lahan bersifat tidak permanen dengan adanya
kemungkinan perubahan fungsi penggunaan lahan.
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Unit administrasi terkecil di Indonesia adalah desa (termasuk di dalamnya adalah
kelurahan, nagari, unit pemukiman transmigrasi, pemukiman masyarakat terasing dan
wilayah administrasi yang setara lainnya). Melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, BPS
telah menetapkan tiga indikator klasifikasi desa sesuai perkembangan pembangunan
wilayahnya yakni kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses
untuk mencapai fasilitas publik. Dalam Pedoman ini ketiga indikator tersebut diadopsi dan
disesuaikan serta ditambahkan beberapa indikator lain yang menggambarkan keterkaitan
aspek sosial ekonomi keberadaan hutan dalam suatu DAS.
Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk (satuan jiwa) yang tercatat tinggal
di dalam suatu luas wilayah DAS tertentu (satuan km2). Kepadatan penduduk menjadi
indikasi tekanan terhadap lahan secara umum. Data jumlah penduduk dapat diperoleh
dari publikasi resmi BPS atau statistik desa setempat. Data luas DAS dapat diperoleh
dari pencatatan resmi BPDAS yang menbawahi wilayah DAS tersebut atau melalui
analisis peta/citra/GIS. Klasifikasi kepadatan penduduk terkait dengan penguasaan
lahan pertanian (mengacu pada UU Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas Tanah Pertanian) adalah:

1.
2.
3.
4.

Sampai 50 jiwa/km2 à tidak padat
51-250 jiwa/km2 à kurang padat
251-400 jiwa/km2 à cukup padat
401 jiwa/km2 ke atas à sangat padat

Persentase rumah tangga pertanian adalah rasio jumlah rumah tangga dengan mata
pencaharian di sektor pertanian dibandingkan dengan jumlah rumah tangga total dalam
wilayah DAS tertentu. Kedua data jumlah rumah tangga tersebut dapat diperoleh dari
publikasi resmi BPS atau statistik desa setempat. Persentase rumah tangga pertanian
mengindikasikan ketergantungan terhadap lahan pertanian sekaligus kebutuhan air
untuk budidaya pertanian.
Akses untuk mencapai fasilitas publik adalah total panjang jalan (satuan km) dalam
wilayah DAS tertentu. Akses ini mengindikasikan peluang terjadinya alih fungsi lahan
karena kemudahan orang dan kendaraan untuk mencapai suatu lokasi. Data ini dapat
diperoleh dari publikasi resmi BPS atau statistik desa setempat.
Kearifan/nilai lokal masyarakat adalah peraturan/nilai/norma baik tertulis atau
tidak tertulis yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan sekitarnya. Data ini dapat diperoleh dari wawancara dengan
penduduk/tokoh masyarakat/pemerintah desa.
Tingkat pendapatan adalah pendapatan per kapita dari sektor pertanian (satuan
Rp/kapita/tahun) yang merupakan sektor primer dalam pembangunan ekonomi yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan lahan dan air. Tingkat pendapatan dari sektor
pertanian mencerminkan kesejahteraan penduduk dari suatu wilayah DAS yang kebanyakan
tergantung pada sektor pertanian. Data mengenai pendapatan ini dapat diperoleh dari
publikasi resmi BPS yakni pendapatan daerah regional regional bruto (PDRB) dari sektor
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pertanian yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan,
peternakan, kehutanan, dan perkebunan.
PEMODELAN TRADE-OFF
Dalam manajemen ruang, seringkali terjadi trade off antar kepentingan manusia
dengan kepentingan untuk menjaga kelestarian alam. Untuk menghindari terjadinya hal ini
maka perlu untuk memasukkan variable-variabel baik yang menyangkut biofisik maupun
sosial ekonomi ke dalam suatu model sehingga diharapkan tidak terjadi ketimpangan
antara keduanya.Dalam optimasi lahan, kedua faktor tersebut dapat disatukan dengan
memasukkan faktor sosial ekonomi seperti produktivitas lahan dan nilainya ke dalam
persamaan optimasi. Variabel yang terkait dengan optimasi penggunaan lahan yang dapat
digunakan adalah :
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Besaran erosi yang dapat diperbolehkan
Besaran erosi dari setiap penggunaan lahan yang ada
Produktivitas lahan dari masing-masing penggunaan lahan
Harga jual dari setiap produk dari lahan
Faktor pembatas, seperti proyeksi pertamabahan penduduk, pertambahan perumahan,
kebutuhan lahan sawah dan faktor pembatas lainnya.

Variabel Biofisik dan Sosial Ekonomi

Salah satu variable biofisik yang dapat digunakan adalah volume debit sungai
dengan pertimbangan bahwa hutan memiliki fungsi hidrologis sehingga kondisi hutan
yang baik akan mempengaruhi kontinuitas penyediaan air di wilayah DAS tersebut.
Produksi air dari suatu DAS dapat berupa air permukaan dan air bawah tanah. Di sini
yang digunakan adalah hasil air permukaan yang mengalir mengingat datanya sudah
tersedia, sementara data air bawah tanah belum tentu tersedia. Data debit sungai diambil
dari Stasiun Pengukuran Aliran Sungai (SPAS) yang merupakan outlet sungai utama dari
wilayah hutan DAS tersebut. Data tersebut dikonversikan menjadi volume debit satu
tahun dengan mengalikannya dengan jumlah hari dalam satu tahun, jumlah jam dalam
satu hari, dan jumlah detik dalam satu jam.
Variable sosial ekonomi yang digunakan adalah produk domestik regional bruto
(PDRB) sektor pertanian yang melingkupi desa-desa dalam wilayah DAS tersebut. Nilai
PDRB sektor pertanian meliputi seluruh nilai yang berasal dari lima sub sektor, yakni
pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nilai
PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Penggunaan
PDRB ADHK dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dapat
diperbandingkan pertumbuhan ekonomi riilnya dari tahun ke tahun. PDRB sektor
pertanian dipilih dengan pertimbangan bahwa hasil air dari kawasan hutan menjadi
salah satu faktor yang mempengaruhi produksi sektor pertanian. Selain itu, variabel
tersebut dipilih karena lebih mudah didapatkan daripada luas lahan pertanian dan hasil
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produksinya yang datanya tidak tersedia secara periodik. Tahapan untuk memperoleh
nilai PDRB sektor pertanian di wilayah DAS tertentu dilakukan dengan mengalikan
jumlah penduduk tiap desa dengan PDRB per kapita dari sektor pertanian di kecamatan
yang melingkupi desa tersebut kemudian menjumlahkan semuanya untuk memperoleh
nilai PDRB pada tahun tertentu.
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dari berbagai laporan
dan statistik. Sumber data bisa berasal dari BPDAS, BPKH, BIG, BPS pusat, BPS Provinsi,
BPS Kabupaten, dan Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, dan
UPTD setempat.
Metode analisis yang dapat digunakan antara lain adalah regresi linier sederhana
untuk mengetahui trade-offs antara fungsi lingkungan (volume debit air) dan fungsi
ekonomi (PDRB sektor pertanian) kemudian menentukan kecukupan luas hutan dari
trade-offs tersebut dengan merujuk pada penelitian sebelumnya tentang hubungan antara
luas hutan dengan debit puncak.
Bagaimana bentuk hubungan antara fungsi lingkungan dengan fungsi ekonomi dari
suatu DAS dicari dengan metode regresi. Fungsi lingkungan didekati dengan variabel
volume debit air Sungai yang mencerminkan keberlangsungan fungsi hidrologis hutan di
wilayah suatu DAS. Fungsi ekonomi didekati dengan variabel PDRB sektor pertanian yang
merupakan akumulasi dari seluruh desa di wilayah suatu DAS. Kedua variabel tersebut
dirumuskan dalam regresi sederhana:
Y = a + bX,
di mana :
Y: variabel terikat; X: variabel bebas; a: konstanta; b: arah dan besarnya pengaruh X
terhadap Y
Asumsi yang digunakan adalah kecukupan air mempengaruhi sektor pertanian.
Dengan demikian, variabel terikat (Y) adalah PDRB sektor pertanian yang disimbolkan
dengan lnPDRB, sedangkan variabel bebas adalah volume debit Sungai yang disimbolkan
dengan lnVD. Di sini digunakan transformasi data variabel menjadi ln (natural logaritm)
dan bukan angka absolut nilai PDRB sektor pertanian atau volume debitnya karena data
runtut waktu (time series) cenderung untuk mengalami variasi yang meningkatkan nilai
rata-ratanya dan penyebaran proporsi pada nilai absolutnya. Transformasi tersebut juga
membuat data menjadi setara sehingga memungkinkan untuk melakukan interpretasi
mengenai derajat kepekaan perubahan suatu variabel karena perubahan variabel lainnya.
Uji validasi model: scatterplot dari hasil regresi kedua variable. Model regresi bisa
linier, kuadratik atau eksponensial sesuai dengan panjangnya periode data runtut waktu
yang tersedia.Uji validasi model dapat dilakukan dengan membandingkan hasil regresi
dengan kondisi riil PDRB sektor pertanian dalam periode tahun yang dianalisis.
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2.

Metode Permodelan

Untuk mendapatkan penggunaan lahan optimal, maka metode yang digunakan ada
beberapa tahapan, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Penentuan Kelas Kemampuan Lahan
Penentuan Erosi Yang Dapat Ditoleransi
Penentuan nilai ekonomi lahan
Penentuan Fungsi Tujuan Model
Optimasi Spasial

a. Penentuan Kelas Kemampuan Lahan
Klasifikasi kemampuan lahan merupakan suatu bentuk penilaian lahan yang dilakukan
secara sistematik dimana komponen-komponen lahan dikelompokkan secara sistematik
ke dalam beberapa katagori berdasarkan sifat-sifat yang merupakan potensi atau sebagai
penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Arsyad 2010). Kriteria penilaian
kemampuan lahan didasarkan pada sifat-sifat yang tercantum pada Tabel 27.
Penyusunan kelas kemampuan lahan yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan sistem informasi geografis dengan melakukan tumpang susun (overlay)
peta tanah dengan peta erosi hasil simulasi model SWAT dimana sebelumnya masingmasing faktor penghambat tersebut dilakukan skoring. Semakin besar nilainya maka akan
semakin besar faktor penghambat sehingga kemampuan lahan menjadi semakin berkurang
(mendekati kelas kemampuan VIII). Penentuan kelas kemampuan lahan dilakukan dengan
sistem skoring dari masing-masing parameter dan dilakukan secara spasial.
Lahan dengan kelas kemampuan I tidak mempunyai faktor penghambat bagi tanaman
dan semakin tinggi kelasnya akan semakin banyak faktor penghambatnya. Lahan dengan
kelas kemampuan I – IV merupakan lahan yang cocok untuk tanaman pertanian, areal
penggembalaan, padang rumput dan juga hutan. Lahan dengan kelas kemampuan V – VIII
merupakan areal yang tidak cocok digunakan untuk lahan pertanian dan lebih cocok untuk
areal padang rumput, penggembalaan, hutan dan vegetasi alami lainnya dan khusus untuk
kelas kemampuan VIII harus dibiarkan sesuai dengan keadaan alaminya (Reyes 2007).
Tabel 5.

Kriteria klasifikasi kelas kemampuan lahan

Faktor Penghambat
Lereng
Kepekaan erosi
Tingkat erosi
Kedalaman tanah
Tekstur tanah
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I
A
E1,E2
A0
k0
t1t2t3

II
B
E3
A1
k1
t1t2t3

Kelas Kemampuan Lahan
III
IV
V
VI
VII
C
D
E
F
G
E4,E5
E6
(1)
(1)
(1)
A2
A3
(2)
A4
A5
k2
k3
(1)
(1)
(1)
t1t2t3t4 t1t2t3t4 (1) t1t2t3t4 t1t2t3t4
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VIII
H
(1)
(1)
(1)
t5

Permeabilitas
Drainase
Kerikil/batuan
Ancaman banjir

P2P3
d1
b0
O0

P2P3
d2
b0
O1

P2P3
d3
b1
O2

P2P3
d4
b2
O3

P1
d5
b3
O4

(1)
(2)
(1)
(2)

(1)
(2)
(1)
(2)

P5
d0
b4
(1)

Sumber : Arsyad (2010). Keterangan : (1) Dapat mempunyai sembarang sifat; (2) Tidak berlaku

Tabel 6.

Hubungan kelas kemampuan lahan dengan intensitas dan tipe penggunaan lahan.

Penggunaan lahan
I

II

Kelas Kemampuan Lahan
III
IV
V
VI

VII

VIII

Hutan :
Hutan lindung/ cagar alam
Produksi Terbatas
Penggembalaan:
Terbatas
Sedang
Intensif
Pertanian:
Terbatas
Sedang
Intensif
Sangat Intensif
Sumber: Arsyad (2010)

b. Penentuan Erosi Yang Dapat Ditoleransi
Nilai TSL dihitung berdasarkan metode Hammer (1981) dengan umur guna tanah 200
tahun. Rumus untuk menghitung besarnya erosi yang masih dapat ditoleransi adalah:
Dimana:
TSL : laju erosi yang masih dapat ditoleransi (ton/ha/tahun)
de
: kedalaman efektif (cm)
fd
: faktor kedalaman tanah
BI
: bobot isi tanah (g/cm3)
T
: umur guna tanah (tahun)
Untuk modeling DAS jika output yang dihasilkan adalah nilai sedimennya maka nilai
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erosi dapat didekati dengan persamaan nisbah pelepasan sedimen dengan rumus:
SDR = 0.42 * A-0.125
Dimana :
SDR : Sediment Delivery Ratio (Nisbah Pelepasan Sedimen – NLS)
A : Luas DAS (km2).
c. Penentuan nilai ekonomi lahan
Ditentukan dari nilai rata-rata produktivitas lahan untuk masing-masing penggunaan
lahan dikalikan dengan harga jualnya saat itu. Sebagai contoh, untuk lahan pertanian, ada
berapa jenis tanaman pertanian yang ditanam, berapa rata-rata produksinya dan berapa
nilai jualnya. Nilai ini kemudian dijumlahkan untuk mengetahui nilai total lahan yang
ada dalam DAS. Untuk lahan-lahan yang tidak diusahakan seperti hutan lindung, nilainya
dapat dilakukan melalui pendekatan lain misalnya dengan nilai karbon atau yang lain
tapi harus ada datanya, kalau bisa dari hasil penelitiannya.
d. Penentuan Fungsi Tujuan
Optimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan program linier dengan
fungsi tujuannya adalah meminimalkan erosi yang dapat dinotasikan sebagai berikut:
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun beberapa fungsi kendala seperti yang
dicontohkan yang tertera pada Tabel 7.
Tabel 7.
No

Fungsi kendala

Fungsi Kendala

1

90

2

X3(2) ≥ X3(1)

3

X1(2) ≥ X1(1)

4

X7(2) ≥ X7(1)

5

Erosi i(2) ≥ 0

•

Penjelasan
Jumlah luas masing-masing penutupan dan penggunaan
lahan sebelum dan setelah optimasi sama dengan luas DAS
Luas lahan pemukiman setelah optimasi minimal sama
dengan sebelum optimasi (maksimum pertumbuhan 10%
dari kondisi aktual)
Luas hutan campuran setelah optimasi minimum sama
dengan luas hutan campuran sebelum optimasi
Luas lahan sawah setelah optimasi minimal sama dengan
sebelum optimasi
Erosi dari masing-masing penutupan dan penggunaan
lahan setelah optimasi mendekati nol
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No

Fungsi Kendala

6

WY i(2) ≥ 0

7
8

Ii(2) ≥ Ii(1)
Xi ≥ 0

Penjelasan
Hasil air dari masing-masing penutupan dan penggunaan
lahan setelah optimasi harus posititf
Nilai lahan hasil optimasi tidak boleh berkurang
Luas setiap penutupan dan penggunaan lahan harus positif

Dimana:
Z
= erosi (ton/ha/tahun)
Xij = luas setiap penutupan dan penggunaan lahan ( penutupan dan penggunaan
lahan ke-i waktu ke-j)
i
= (1 = hutan campuran; 2 = hutan mangarove; 3 = pemukiman; 4 = perkebunan;
5 = pertanian lahan kering; 6 = rawa; 7 = sawah; 8 = semak belukar; 9 = tanah
terbuka; 10 = belukar rawa)
n
= 10 (jumlah klasifikasi penutupan dan penggunaan lahan yang digunakan)
TSL = erosi yang diperbolehkan (ton/ha/tahun)
WY = hasil air (mm/tahun)
e. Optimasi Spasial/Metode Query
Hasil optimasi tabular berupa luas setiap penutupan dan penggunaan lahan kemudian
dilakukan optimasi spasial dengan metode query (Wijaya 2011) berdasarkan kelas
kemampuan lahannya. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan
lahannya akan dirubah menjadi penggunaan yang lebih sesuai.
3.

Uji Validasi

Uji validasi dari hasil optimasi ini dilakukan dengan mensimulasikan kembali
penggunaan lahan hasil optimasi ke dalam model hidrologi untuk dibandingkan dengan
penggunaan lahan sebelum optimasi. Optimasi dapat dikatakan valid jika penggunaan
lahannya memberikan respon hidrologi yang lebih baik (erosi yang lebih rendah dengan
hasil air yang lebih tinggi dan merata sepanjang tahun).
METODE PENILAIAN PERSEPSI MULTIPIHAK
Metode yang akan digunakan dalam menggali persepsi mutipihak akan sangat
tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus ini sebagai contoh, tujuan yang
ingin dicapai adalah: (1) mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan
lanskap hutan di wilayah hulu DAS, dan (2) menganalisis persepsi multipihak terhadap
pengelolaan lanskap hutan di wilayah hulu DAS. Dengan demikian ada tahapan yang
menjadi focus utama yaitu menentukan siapa stakeholdernya dan menggali persepsi para
stakeholder tersebut. Dalam hal ini metode yang dapat digunakan berdasarkan beberapa
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hasil penelitian antara lain adalah: Analisis Stakeholder, Analisis Sistem, Analisis SWOT,
Analisis Isi, dan Skala Likert.
Beberapa tahapan dalam menggali persepsi multipihak adalah:
Menyusun masalah (problem structuring) dan menentukan masalah utama
Menyusun indikator dari tiap-tiap masalah tersebut
Mengidentifikasi stakeholder dan mengelompokkannya
Menggali persepsi berdasarkan kriteria dan indikator yang telah disusun kepada para
stakeholder terkait
5. Menganalisis persepsi
6. Menyusun model pengambilan keputusan pengelolaan lanskap hutan di hulu DAS berdasarkan
persepsi para pihak
1.
2.
3.
4.

Tahapan 1 dilakukan dengan menggali berbagai informasi baik berupa studi literatur
maupun hasil survey lapangan berdasarkan kondisi lingkungan factual yang terjadi pada
lokasi tersebut. Hasil identifikasi permasalahan pada Tahap 1 lalu diklasifikasikan, dan
ditentukan akar permasalahannya. Pada Tahap 2 dilakukan penyusunan indikator yang
menjadi penyebab permasalahan tersebut. Pada Tahap 3, dilakukan identifikasi siapa aktor
yang terlibat terkait dengan pengelolaan DAS dan mengklasifikasikannya berdasarkan
peran dalam pengelolaan DAS tersebut. Penggalian persepsi dilakukan pada Tahap 4,
berdasarkan permasalahan yang ada kepada para aktor (stakeholder) yang terlibat. Pada
Tahap 5 dilakukan analisis terhadap persepsi yang diperoleh dari para stakeholder, yang
akan menjadi dasar dalam menyusun model (Tahap 6) pengambilan keputusan dalam
aksi pengelolaan hutan di hulu DAS kedepannya.
PELAPORAN
Sistematika pelaporan dari hasil implementasi dari Petunjuk Teknis ini adalah sebagai
berikut:
I. Pendahuluan:
Latar belakang penyusunan; tujuan penyusunan dan pembiayaan
II. Keadaan Umum Lokasi:
kondisi biofisik (luas kawasan berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan); tipe iklim,
curah hujan bulanan, suhu dan temperature selama 10 tahun terkahir dari stasiunsatasiun terdekat; data penyebaran tanah berdasarkan klasfikasi FAO (1976) dan
atau USDA (1990??) atau Klassifikasi berdasarkan Balai Penelitian Tanah Bogor;
data sosial ekonomi (seperti jumah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan
dan pendapatan perkapita); analisa awal tingkat persepsi masyarakat
III. Metode Optimasi:
jelaskan secara ringkas metode Lump, USLE atau SWAT; tergantung ketersediaan data
IV. Hasil Optimasi:
Sajikan dalam Table dan Peta dan narasinya secara ringkas
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V. Kesimpulan dan Saran:
Kesimpulan hasil optimasi berdasarkan data dan metode yang digunakan dan saran
implementasinya.
Daftar Pustaka
PENUTUP
Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai alat untuk
mendapatkan informasi luasan optimal sebagai dasar kebijakan penataan penggunaan
lahan. Dengan mengetahui luasan optimal kawasan hutan dalam suatu DAS, para
pengambil kebijakan dapat menentukan prioritas-prioritas pembangunan ekonomi yang
tidak merusak keseimbangan hidroorologis.
Pilihan metode yang tersedia untuk penentuan luasan optimal hutan terdiri dari 4
pendekatan yaitu;1) Metode Lump; 2) Metode USLE;3) Metode ANSWER dan Metode
SWAT. Metode yang paling sederhana adalah metode Lump dengan data yang paling
sederhana dan metode yang paling lengkap adalah dengan SWAT yang membutuhkan
data yang lebih lengkap.
Hasil penentuan luasan optimal hutan ini dapat digunakan sebagai tahap awal
dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai. Dengan mengetahui luasan hutan
optimal, para pengambil kebijakan dapat menentukan prioritas alokasi pemanfaatan
lahan untuk berbagai kepentingan.
Kami sangat mengharapkan berbagai masukan untuk penyempurnaan petunjuk
teknis ini dimasa mendatang
			
LAMPIRAN
Contoh Aplikasi dalam Analisis Persepsi Multipihak terhadap Pengelolaan Hulu DAS
Ciliwung
Tahapan Penggalian Persepsi Multipihak di DAS Ciliwung
Tujuan Kajian:
1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan lanskap hutan hulu DAS
Ciliwung
2. Menganalisis persepsi multipihak terhadap pengelolaan lanskap hutan DAS Ciliwung
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Metode:
1. Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam manajemen lanskap hutan digunakan
Analisis Stakeholder. (Reed et al., 2009), Analisis Stakeholder dapat digunakan untuk
memahami beragam kepentingan para pemangku kepentingan yang berpotensi konflik.
Dalam suatu penelitian kebijakan, Analisis Stakeholder dipandang sebagai suatu cara untuk
menghasilkan informasi dari aktor-aktor yang relevan untuk mengetahui perilaku, kepentingan
(interest), agenda, dan pengaruh (influence) mereka terhadap proses pengambilan keputusan.
2. Untuk menganalisis persepsi stakeholder terhadap pengelolaan lanskap hutan digunakan
Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan melakukan skoring terhadap data skala likert yang
diperoleh dari pengisian kuesioner.

Tahapan dalam menggali persepsi:
Tahap 1. Menyusun Masalah
Bedasarkan hasil survey lapangan dan studi literatur teridentifikasi bahwa ada tiga
permasalahan utama dalam pengelolaan DAS Ciliwung, yaitu permasalahan biofisik,
sosial ekonomi dan kelembagaan.
Tahap 2. Menyusun indikator dari tiap-tiap masalah tersebut
Permasalahan Biofisik:
Terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai pada wilayah hulu DAS Ciliwung
Kondisi wilayah hulu DAS menyebabkan sedimentasi tinggi pada sungai
Kondisi hulu menyebabkan bencana banjir di wilayah hilir DAS
Perlu ditingkatkan kegiatan penanaman pohon
Sampah dan limbah tidak terkelola dengan baik
Pembangunan bendungan dan kanal di wilayah hilir tidak terealisasi dengan baik
Perlu ditingkatkan kegiatan konservasi tanah dan air
Kapasitas drainase dari wilayah hulu hingga hilir DAS belum sesuai
Teknik budidaya di wilayah hulu tidak tepat dengan kaidah konservasi
Permasalahan Sosial Ekonomi:
Pertumbuhan penduduk masyarakat di sekitar hutan mendorong peningkatan tekanan
terhadap sumber daya hutan
Masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan hutan
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Tingkat pendidikan masyarakat turut menentukan kualitas pengelolaan hulu DAS
Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar hutan masih memprihatinkan
Perlu diterapkan system insentif dari wilayah hilir ke wilayah hulu sebagai bentuk kompensasi untuk melestarikan hutan
Kegiatan rehabilitasi belum mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat
Kegiatan pertanian lebih nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
Perlu pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan ekonomi keluarga yang
tidak terkait dengan sumberdaya hutan
Permasalahan Kelembagaan:
Pelibatan stakeholder dalam penyusunan Rencana Tindak Pengelolaan DAS Ciliwung
masih kurang
Implementasi tata ruang pada wilayah hulu DAS tidak sesuai
Strategi tindakan yang diambil sudah rasional, efektif, efisien, dan implementatif
Belum terjalin koordinasi yang baik antarlembaga terkait dengan pengelolaan DAS
Fungsi kontrol dan penegakan hukum dalam alih fungsi lahan masih lemah
Kompetensi SDM dalam pengelolaan DAS masih perlu ditingkatkan
Sosialisasi kegiatan ke masyarakat masih perlu ditingkatkan
Perlu peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan melalui pelatihan
Pembangunan wilayah hilir tidak mendukung kaidah kelestarian lingkungan
Program pengelolaan hutan di wilayah hulu DAS Ciliwung kurang jelas
Tahap 3. Mengidentifikasi stakeholder dan mengelompokkannya Stakeholder
yang terlibat dan perannya
Stakeholder
· BPDAS Citarum-Ciliwung

Peran
1. Berperan melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan DAS, serta penyusunan program dan rencana pengelolaan DAS
2. Berperan melakukan inventarisasi dan
identifikasi system kelembagaan masyarakat,
pengembangan model kelembagaan dan
kemitraan pengelolaan DAS
3. Berperan dalam melakukan pemantauan dan
evaluasi tata air, penggunaan lahan, kelembagaan dan pengelolaan system informasi
pengelolaan DAS
4. Menyusun rencana pengelolaan DAS
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Stakeholder

·

·
·

·

·

Peran

5. Mengembangkan model pengelolaan DAS
6. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan
pengelolaan DAS
BBWS Ciliwung_Cisadane
Sebagai lembaga eksekutif yang berperan dalam
pengeloaan SDA
1. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan
SDA pada wilayah sungai
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada
wilayah sungai
3. Pengelolaan sistem hidrologi
4. Pemberdayaan masy dalam pengelolaan SDA
BPSDA
Berperan dalam pengelolaan sumber daya air,
pengukuran debit dan kualitas air
Dinas Kehutanan dan Pertanian Berperan dalam memberdayakan masyarakat
Kabupaten Bogor
dalam bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan, penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan
konservasi dan rehabilitasi DAS
Bappeda Kabupaten/Kota Bo- Berperan sebagai koordinator/fasilitator/regugor
lator/supervisor penyelenggaraan pengelolaan
DAS skala kabupaten/kota dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan
DAS di wilayah kabupaten/kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dlm kegiatan-kegiatan
tertentu.
BLH Kab/Kota Bogor
Berperan dalam pengelolaan lingkungan dan
kualitas air

· Masyarakat hulu tengah dan
hilir DAS
· Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai
· Kelompok makelar tanah

Berperan dalam menjaga lingkungan sekitar agar
dapat berfungsi dengan baik
Berperan dalam menjaga kualitas sungai tetap
bersih
Berperan dalam menghubungkan antara penjual
dan pembeli tanah
· PT. Gunung Mas
Berperan dalam menjaga lingkungan
· Kecamatan dalam wilayah DAS Berperan sebagai pengawas kegiatan
· Desa dalam wilayah DAS
Berperan sebagai pelaksana kegiatan
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Stakeholder

Peran

· Pemprov DKI Jakarta
·
·
·
·
·
·
·
·

Berperan sebagai penyandang dana kegiatan
pengelolaan
Dinas Tata Bangunan KabuBerperan sebagai pengawas dan pemberi dana
paten Bogor
kegiatan
Kementerian Kehutanan
Berperan sebagai penentu kebijakan dalam pengelolaan askpek kehutanan dan Tata Ruang
Kementerian PU
Berperan dalam pengelolaan Sumber Daya Air
Kementerain Lingkungan
Berperan dalam pengendalian kualitas lingkunHidup
gan
LSM
Berperan sebagai pengawas dan pengarah program kegiatan
Perguruan Tinggi (IPB & UI)
Berperan dalam melakukakan kajian/penelitian
dan advokasi
Dinas Kehutanan Provinsi
Berperan dalam pengawasan pembangunan
Balai Besar Konservasi Sumber- Berperan dalam melakukan kegiatan konservasi
daya Hutan (BBKSDA)
Berdasarkan Tabel di atas, stakeholder diklasifikasikan menjadi:

1. Stakeholder Kunci (key stakeholders), yaitu kelompok atau individu yang memiliki pengaruh
kuat atau peranan penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap
kelancaran kegiatan yang terdiri atas: BPDAS Citarum-Ciliwung, BBWS Ciiwung-Cisadane,
BPSDA, Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bogor, Bappeda Kabupaten/Kota
Bogor, dan BLH Kabupaten/Kota Bogor.
2. Stakeholder Utama(primary stakeholders), yaitu kelompok atau individu yang menjadi
penyebab atau yang terkena dampak baik positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Termasuk
dalam kategori stakeholder ini adalah kelompok masyarakat di wilayah hulu, tengah dan hilir
DAS Ciliwung, PT Gunung Mas, Masyarakat yang tinggal di bantaran (sekitar) sungai, dan
makelar tanah.
3. Stakeholder Penunjang (secondary stakeholders), yaitu kelompok atau individu yang menjadi
perantara dalam membantu proses terlaksananya kegiatan. Stakeholder dalam kategori ini
dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pengawas, dan pelaksana kegiatan. Terkait
dengan pengelolaan wilayah hulu DAS Ciliwung yang termasuk dalam stakeholder ini adalah:
kecamatan dan desa yang terlibat program kegiatan baik yang berperan sebagai pengawas
maupun pelaksana, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu
penyumbang dana dalam pengelolaan DAS Ciliwung, Pemda Provinsi Jawa Barat, Dinas
Tata Bangunan Kabupaten Bogor, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian
Lingkungan Hidup, LSM dan Perguruan Tinggi.
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Tahap 4. Menggali persepsi berdasarkan kriteria dan indikator
Dalam menggali persepsi ini digunakan permasalahan dengan berbagai indikatornya
yang dituangkan kedalam kuesioner sebagai berikut, dan para stakeholder harus
memberikan bobot berdasarkan preferensinya.
Tahap 5. Menganalisis persepsi stakehoder
Analisis terhadap persepsi multipihak terhadap lanskap hutan di hulu DAS Ciliwung
digunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan pembobotan skala likert. Dari hasil
analisis diperoleh:
Persepsi stakeholder terhadap kondisi biofisik DAS Ciliwung
Kondisi Biofisik
Terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai pada
wilayah hulu DAS Ciliwung
Kondisi wilayah hulu DAS menyebabkan sedimentasi tinggi pada sungai
Kondisi hulu menyebabkan bencana banjir di
wilayah hilir DAS
Perlu ditingkatkan kegiatan penanaman pohon
Sampah dan limbah tidak terkelola dengan baik
Pembangunan bendungan dan kanal di wilayah hilir
tidak terealisasi dengan baik
Perlu ditingkatkan kegiatan konservasi tanah dan air
Kapasitas drainase dari wilayah hulu hingga hilir
DAS belum sesuai
Teknik budidaya di wilayah hulu tidak tepat dengan
kaidah konservasi

Masyarakat

Lembaga
Pemerintah

0.51

0.72

0.70

0.74

0.66

0.69

0.89
0.70

0.91
0.74

0.71

0.65

0.85

0.89

0.78

0.75

0.69

0.68

Persepsi stakeholder terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat DAS Ciliwung
Kondisi Sosial Ekonomi
Pertumbuhan penduduk masyarakat di sekitar hutan
mendorong peningkatan tekanan terhadap sumber
daya hutan
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Masyarakat
0.75

Lembaga
Pemerintah
0.74

Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat

Masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan hutan
Tingkat pendidikan masyarakat turut menentukan
kualitas pengelolaan hulu DAS
Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar hutan masih
memprihatinkan
Perlu diterapkan system insentif dari wilayah hilir
ke wilayah hulu sebagai bentuk kompensasi untuk
melestarikan hutan
Kegiatan rehabilitasi belum mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat
Kegiatan pertanian lebih nyata dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat
Perlu pemberdayaan masyarakat melalui program
peningkatan ekonomi keluarga yang tidak terkait
dengan sumberdaya hutan

Lembaga
Pemerintah

0.69

0.62

0.76

0.72

0.87

0.74

0.89

0.78

0.77

0.68

0.80

0.74

0.82

0.82

Persepsi stakeholder terhadap kondisi kelembagaan DAS Ciliwung
Kondisi Kelembagaan

Masyarakat

Pelibatan stakeholder dalam penyusunan Rencana
Tindak Pengelolaan DAS Ciliwung masih kurang
Implementasi tata ruang pada wilayah hulu DAS
tidak sesuai
Strategi tindakan yang diambil sudah rasional, efektif, efisien, dan implementatif
Belum terjalin koordinasi yang baik antarlembaga
terkait dengan pengelolaan DAS
Fungsi kontrol dan penegakan hukum dalam alih
fungsi lahan masih lemah
Kompetensi SDM dalam pengelolaan DAS masih
perlu ditingkatkan
Sosialisasi kegiatan ke masyarakat masih perlu ditingkatkan

Lembaga
Pemerintah

0.80

0.72

0.80

0.74

0.61

0.69

0.78

0.80

0.82

0.78

0.84

0.77

0.85

0.82
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Kondisi Kelembagaan

Masyarakat

Perlu peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan
melalui pelatihan
Pembangunan wilayah hilir tidak mendukung kaidah kelestarian lingkungan
Program pengelolaan hutan di wilayah hulu DAS
Ciliwung kurang jelas

Lembaga
Pemerintah

0.85

0.78

0.76

0.74

0.78

0.68

Tahap 6. Menyusun model pengambilan keputusan pengelolaan lanskap hutan di
hulu DAS berdasarkan persepsi para pihak
Permasalahan

Kondisi
Kelembagaan

Kondisi Sosial
Ekonomi

Prioritas 1?

Ya

Tidak

Prioritas
Kegiatan/Solusi

Prioritas 1?

Ya

Tidak

Kondisi Biofisik

Prioritas 1?

Ya

Tidak

Gambar. Model pengambilan keputusan pengelolaan lanskap hutan berbasis DAS
Contoh Blanko-Kuesioner
1. KUISONER PERSEPSI MULTIPIHAK TERHADAP LANSKAP HUTAN
DAS CILIWUNG
Tuliskan bobot berdasarkan penilaian Saudara terhadap kondisi DAS Ciliwung.
Keterangan bobot :
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Kurang Setuju
4 = Setuju
5= Sangat Setuju
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KONDISI

BOBOT
1

1. BIOFISIK
·

Terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai pada wilayah hulu
DAS Ciliwung

·

Kondisi wilayah hulu DAS menyebabkan sedimentasi tinggi
pada sungai

·

Kondisi hulu menyebabkan bencana banjir di wilayah hilir
DAS

·

Perlu ditingkatkan kegiatan penanaman pohon

·

Sampah dan limbah tidak terkelola dengan baik

·

Pembangunan bendungan dan kanal di wilayah hilir tidak
terealisasi dengan baik

·

Perlu ditingkatkan kegiatan konservasi tanah dan air

·

Kapasitas drainase dari wilayah hulu hingga hilir DAS
belum sesuai

·

Teknik budidaya di wilayah hulu tidak tepat dengan kaidah
konservasi
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2. SOSIAL EKONOMI
·

Pertumbuhan penduduk masyarakat di sekitar hutan mendorong peningkatan tekanan terhadap sumber daya hutan

·

Masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan
hutan

·

Tingkat pendidikan masyarakat turut menentukan kualitas
pengelolaan hulu DAS

·

Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar hutan masih memprihatinkan

·

Perlu diterapkan system insentif dari wilayah hilir ke wilayah
hulu sebagai bentuk kompensasi untuk melestarikan hutan

·

Kegiatan rehabilitasi belum mengakomodir kepentingan
ekonomi masyarakat

·

Kegiatan pertanian lebih nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

·

Perlu pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan ekonomi keluarga yang tidak terkait dengan sumberdaya
hutan
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KONDISI
3. KELEMBAGAAN
·

Pelibatan stakeholder dalam penyusunan Rencana Tindak
Pengelolaan DAS Ciliwung masih kurang

·

Implementasi tata ruang pada wilayah hulu DAS tidak
sesuai

·

Strategi tindakan yang diambil sudah rasional, efektif,
efisien, dan implementatif

·

Belum terjalin koordinasi yang baik antarlembaga terkait
dengan pengelolaan DAS

·

Fungsi kontrol dan penegakan hukum dalam alih fungsi
lahan masih lemah

·

Kompetensi SDM dalam pengelolaan DAS masih perlu
ditingkatkan

·

Sosialisasi kegiatan ke masyarakat masih perlu ditingkatkan

·

Perlu peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan melalui pelatihan

·

Pembangunan wilayah hilir tidak mendukung kaidah kelestarian lingkungan

·

Program pengelolaan hutan di wilayah hulu DAS Ciliwung
kurang jelas
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