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ABSTRAK 
Perlindungan lahan pertanian dapat diupayakan melalui penyusunan penataan ruang.  

Mekanisme pembayaran jasa lingkungan merupakan mekanisme pemberian insentif kepada 
masyarakat yang telah melakukan kegiatan konservasi.  Melalui penyusunan model penataan ruang 
dengan pendekatan pembayaran jasa lingkungan, diharapkan konservasi lahan pertanian kepada 
penggunaan lain dapat dicegah.  Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model penataan ruang yang 
mempertimbangkan mekanisme jasa lingkungan, menganalis kinerja mekanisme pembayaran jasa 
lingkungan dalam meningkatkan nilai lahan pertanian dan menganalisis fungsi lahan pertanian dalam 
menurunkan debit air sungai di DAS Ciliwung.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model spasial dinamik.  Hasil dari penelitian ini diperoleh model penataan ruang terdiri dari beberapa 
sub model, yaitu perubahan penggunaan lahan, debit sungai, nilai lahan pertanian, dinamika penduduk, 
jasa lingkungan dan kebijakan subsidi hulu  Mekanisme PES dalam bentuk akses terhadap pasar, 
kebijakan reboisasi dan pencegahan konversi lahan dapat mencegah konversi lahan pertanian dan 
dapat meningkatkan luas lahan pertanian.  Mekanisme PES dalam bentuk akses terhadap pasar, 
kebijakan reboisasi dan pencegahan konversi lahan dapat menurunkan debit sungai menjadi ketinggian 
di bawah 600 cm, termasuk dalam kondisi aman dari banjir.    
Kata kunci: Nilai lahan pertanian, pembayaran jasa lingkungan, model penataan ruang. 

ABSTRACT 
 

Protection of agricultural land can be carried out through developing a spatial planning. Payment for 
environmental services (PES) mechanism is a tool in giving incentives to the people who perform  
conservation. By developing  spatial planning model using payment for environmental services 
approach, agricultural land conversion can be prevented. This study aimed to develop spatial planning 
model using environmental services mechanism approach, to analyze the performance of PES 
mechanism in order to enhance the value of agricultural land and to analyze the function of agricultural 
land in reduce stream flow of Ciliwung river. This research employed  a spatial dynamic model 
approach. The results of this study provided a model of spatial planning of Ciliwung watershed that 
consists several sub-models, i.e land use changes, stream flow, the value of agricultural land, 
population dynamics, environmental services and subsidy policies in upper stream sectors. PES 
mechanism in the form of market access, the policy of reforestation and  agricultural land conversion 
prevention can reduce stream flow becames lower than 600 cm, which is a safe condition from flood. 
Keywords: Agricultural land value, payment for environmental services, spatial planning model. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencapaian swasembada padi, 

jagung dan kedelai serta peningkatan 

produksi gula dan daging merupakan 

salah satu sasaran strategis pembangunan 

pertanian, sebagaimana tertuang pada 

dokumen Rencana Strategis Kementerian 

Pertanian Tahun 2015-2019.  Tantangan 

terberat dari upaya pencapaian 

swasembada pangan ke depan adalah 
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peningkatan permintaan terhadap lahan 

untuk kegiatan non pertanian sebagai 

dampak pertumbuhan penduduk yang 

tinggi.  Padahal ketersediaan lahan yang 

cukup untuk usahatani merupakan syarat 

mutlak untuk mewujudkan peran sektor 

pertanian secara berkelanjutan. 

Keberadaan lahan sawah juga memiliki 

manfaat sebagai penyangga kualitas 

lingkungan, pemelihara keseimbangan 

ekologis, memberi nutrisi bagi air tanah, 

menjaga aliran sungai, mengurangi air 

aliran permukaan, dan stabilisasi cuaca 

(Wu, et. al, 2001).    

Perlindungan terhadap lahan 

pertanian dapat diupayakan melalui 

penyusunan penataan ruang yang 

dituangkan dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten/kota.  

Namun demikian, implementasi RTRW 

yang telah disusun seringkali tidak 

sejalan dengan kegiatan pembangunan 

yang pesat.  Konversi kawasan pertanian 

menjadi penggunaan lain terus terjadi 

karena apresiasi terhadap lahan pertanian 

secara ekonomi lebih rendah 

dibandingkan penggunaan lain. 

Implementasi RTRW sangat tergantung 

dari masyarakat yang berada pada 

wilayah tersebut, karena manusia 

merupakan penentu dalam dinamika tata 

ruang dan hubungan antar manusia di 

dalam penataan ruang (Rustiadi, et al, 

2009). Oleh karena itu, penyusunan 

penataan ruang harus memperhatikan 

kebutuhan aspek sosial, ekonomi dan 

ekologi secara bersamaan agar 

menghasilkan penataan ruang yang 

berkelanjutan.  Salah satu mekanisme 

yang memperhatikan ketiga aspek 

tersebut adalah mekanisme pembayaran 

jasa lingkungan yang, yaitu mekanisme 

untuk memberikan insentif kepada 

masyarakat yang telah melakukan 

kegiatan konservasi.  Mekanisme ini 

dikenal dengan Pembayaran jasa 

lingkungan atau Payment for 

Environmental Services (PES). 

Penyusunan penataan ruang juga 

memerlukan pendekatan ekosistem secara 

menyeluruh (holistik) dan terpadu 

menggunakan konsep dasar pewilayahan  

daerah aliran sungai (DAS) (Haridjaja, 

2008).    

Penyusunan konsep penataan 

ruang dengan mempertimbangkan PES 

belum banyak dilakukan. Petani 

merupakan kelompok masyarakat yang 

telah melakukan kegiatan konservasi, 

karena dengan tetap mempertahankan 

keberadaan lahan pertanian maka kualitas 

lingkungan dan keseimbangan ekologis 

tetap terjaga. Pemberian insentif kepada 

petani dalam  mekanisme PES 

diharapkan dapat meningkatkan nilai 

lahan pertanian sehingga fragmentasi dan 

konversi lahan dapat dicegah. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian 

tentang penataan ruang menggunakan 

pewilayahan DAS yang 

mempertimbangkan besaran PES untuk 

lahan pertanian.  DAS Ciliwung 

digunakan sebagai studi kasus dalam 

penelitian ini karena DAS Ciliwung 

memiliki nilai yang sangat strategis.  

DAS Ciliwung melintasi dua Provinsi 
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yaitu Jawa barat dan DKI Jakarta 

sehingga kewenangan pengelolaannya 

menjadi tanggung jawab pemerintah 

pusat, namun secara administratif berada 

di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota 

Depok, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 

Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.  

Banyak pihak menyebutkan bahwa 

kejadian banjir di Jakarta sebagai bagian 

hilir DAS Ciliwung disebabkan oleh 

kesalahan dalam penataan ruang dan 

pengelolaan di DAS Ciliwung.  

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian 

ini menganalisis penataan ruang yang 

optimal di DAS Ciliwung yang dapat 

mengurangi banjir di Jakarta.   

B. Perumusan Masalah 

Penataan ruang adalah upaya aktif 

manusia untuk mengubah pola dan 

struktur pemanfaatan ruang dari satu 

keseimbangan menuju keseimbangan 

baru yang lebih baik (Rustiadi et al. 

2009). Penataan ruang menyangkut unsur 

fisik ruang meliputi pengaturan 

pemanfaatan ruang fisik, penataan 

struktur/hierarki dan jaringan pusat-pusat 

aktivitas sosial ekonomi dan unsur non 

fisik (kelembagaan) yang mencakup 

aspek penyusunan aturan dan aspek 

pengorganisasian untuk mengimplemen-

tasikan aturan-aturan penataan ruang. 

Penutupan lahan DAS Ciliwung dari 

bagian hulu hingga hilir yang didominasi 

oleh lahan terbangun merupakan salah 

satu unsur fisik penyebab banjir di 

Jakarta karena kurangnya daerah resapan 

(Woube, 1999).  RTRW yang tidak 

diimplementasikan merupakan salah satu 

unsur non fisik (kelembagaan) dalam 

penataan ruang. Dengan demikian, 

penataan ruang harus mencakup kedua 

unsur tersebut. 

Pola tata ruang saat ini diperlukan 

untuk menggambarkan kondisi fisik 

secara aktual, untuk membantu 

menganalisis potensi fisik secara utuh 

(Rustiadi, et al., 2009) sehingga diperoleh 

alokasi tata ruang sesuai dengan kondisi 

dan kapasitas sumberdaya wilayah serta 

memenuhi kebutuhan konservasi dan 

ekonomi secara bersamaan. Kejadian 

banjir sangat sensitif  terhadap perubahan 

penggunaan lahan.  Pola penutupan lahan 

beberapa titik tahun perlu dianalisis untuk 

mengetahui persentase perubahan dan 

arah perubahan dan pengaruh setiap pola 

penutupan lahan terhadap debit air.   

Debit air merupakan komponen yang 

harus diperhatikan dalam analisis 

penataan ruang untuk mengurangi banjir.  

Berdasarkan hal tersebut, maka 

penentuan pola ruang optimal didasarkan 

pada hubungan pola penutupan lahan dan 

curah hujan dengan debit air sungai. 

Pembayaran jasa lingkungan 

(PES) dirancang untuk mengatasi 

kesalahan dalam pengelolaan (Engel  et 

al. 2008) dan memiliki potensi untuk 

mengubah perilaku masyarakat yang 

membahayakan lingkungan dan 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat 

pedesaan di negara-negara berkembang 

(Jindal, et al., 2007).  Implementasi PES 

di Indonesia secara formal didasarkan 

pada Undang-undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 
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32 tahun 2009, namun definisi 

operasional dalam bentuk peraturan di 

bawahnya belum ada.  Adanya PES dapat 

memperkuat keputusan bagi pemilik 

lahan untuk mempertahankan lahan yang 

dapat berfungsi konservasi jika didukung 

oleh motivasi untuk mendapatkan 

manfaat yang jelas (García-Amado  et al. 

2011).  Pembayaran PES seharusnya 

didasarkan pada kesediaan penyedia ES 

dan pembeli ES, namun hanya sedikit 

penelitian yang menentukan besaran PES 

(Martin-Ortega  et al., 2013). 

Penelitian tentang besaran PES di 

DAS Ciliwung telah dilakukan oleh 

Saridewi (2015).  Dalam penelitian 

tersebut, metode yang digunakan adalah 

Contingent Valuation Method (CVM), 

berdasarkan interview kepada responden 

di bagian hilir DAS Ciliwung dengan 

pendekatan kesediaan membayar 

(Willingness to Pay, WTP) untuk 

perbaikan lingkungan di bagian hulu.  

Hasil yang diperoleh adalah besaran jasa 

lingkungan berdasarkan WTP masyarakat 

adalah Rp. 13.975,00 per rumah tangga 

per bulan.  Dengan menggunakan analisis 

sistem dinamik dalam model penataan 

ruang, nilai WTP tersebut setara dengan 

nilai lahan sawah yang menghasilkan 

gabah 4 ton/th dengan harga Rp 

200,00/kg.  Nilai lahan sebagaimana hasil 

analisis tersebut sangat rendah dan tidak 

sesuai dengan kondisi di lapangan.  Jika 

nilai WTP tersebut dijadikan acuan dalam 

implementasi PES dalam bentuk insentif, 

maka insentif tersebut tidak akan mampu 

mencegah konversi lahan sawah menjadi 

penggunaan lain.  Hal ini terjadi karena 

nilai insentif lebih rendah dari nilai lahan 

yang digunakan untuk pertanian.   

Berdasarkan hal tersebut, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah model penataan ruang 

yang melibatkan mekanisme PES? 

2. Bagaimanakah kinerja mekanisme 

PES dalam menurunkan konversi 

lahan pertanian ?  

3. Bagaimanakah fungsi lahan pertanian 

dalam menurunkan debit air sungai ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menyusun model penataan ruang 

yang mempertimbangkan mekanisme 

jasa lingkungan 

2. Menganalisis kinerja mekanisme PES 

dalam meningkatkan nila lahan 

pertanian  

3. Menganalisis fungsi lahan pertanian 

dalam menurunkan debit air sungai 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat:  

1. Sebagai masukan bagi Kementerian 

Pertanian untuk menyusun alternatif 

kebijakan pencegahan konversi lahan 

pertanian menjadi penggunaan lain 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi penentu 

kebijakan penataan ruang untuk 

memperhatikan keterkaitan bagian 

hulu, tengah dan hilir berdasarkan 

kondisi dan kapasitas sumberdaya 

wilayah yang memenuhi kebutuhan 

konservasi dan ekonomi secara 

bersamaan  

3. Sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, 
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Kota Bogor, Kota Depok, Propinsi 

Jabar dan DKI Jakarta serta 

Pemerintah Pusat RI dalam menyusun 

perencanaan pengelolaan kawasan 

DAS yang terintegrasi sebagai satu 

kesatuan wilayah. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penataan Ruang 

Penataan ruang merupakan salah 

satu pendekatan non struktural dalam 

pengelolaan banjir.  Penataan ruang 

adalah upaya aktif manusia untuk 

mengubah pola dan struktur pemanfaatan 

ruang dari satu keseimbangan menuju 

kepada keseimbangan baru yang lebih 

baik.  Sebagai proses perubahan ke arah 

kehidupan yang lebih baik, maka 

penataan ruang secara formal adalah 

bagian dari proses pembangunan, 

khususnya menyangkut aspek-aspek 

spasial dari proses pembangunan.  Tujuan 

penataan ruang adalah untuk (1) 

memenuhi efisiensi dan produktivitas, (2) 

mewujudkan distribusi sumberdaya guna 

terpenuhi prinsip pemerataan, 

keberimbangan dan keadilan dan (3) 

menjaga keberlanjutan (Rustiadi et al., 

2009).   

Unsur fisik meliputi pengaturan 

pemanfaatan ruang fisik, penataan 

struktur/hierarki pusat-pusat aktivitas 

sosial ekonomi, penataan jaringan 

keterkaitan antar pusat-pusat aktivitas 

dan pengembangan sistem sarana 

prasarana.  Unsur non fisik/kelembagaan 

(institutional arrangement) dalam 

penataan ruang mencakup aspek-aspek 

pengenai penyusunan aturan-aturan (rule) 

dan aspek pengorganisasian atas 

pembagian peran (role) dalam rangka 

mengimplementasikan aturan-aturan 

penataan ruang.  Inti dari unsur 

kelembagaan adalah mengatur hubungan 

antar manusia di dalam penataan ruang 

dan mengatur cara manusia 

memanfaatkan atau mengelola ruang 

beserta sumberdaya di dalamnya.  

Dengan demikian, selama manusia 

dianggap sebagai pihak yang paling 

menentukan dalam dinamika tata ruang, 

maka sangat penting untuk mengarahkan 

cara pandang (sistem nilai) manusia 

tentang dirinya, masyarakat dan 

sumberdaya di dalam ruang serta 

mengatur perilaku manusia terhadap 

ruang dan sumberdayanya (Rustiadi, et 

al., 2009).   

Woube (1999) menjelaskan 

bahwa penyebab utama banjir adalah 

perubahan penggunaan lahan dan 

pengelolaan lahan yang tidak tepat.  

Wheater dan Evans (2009) menambahkan 

bahwa penggunaan lahan dan perubahan 

pengelolaan lahan mempengaruhi 

hidrologi yang menentukan bahaya 

banjir, sumber daya air untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dan lingkungan dan 

penyebaran dan pengenceran polutan.  

Semakin kecil tutupan vegetasi pada 

suatu DAS maka akan semakin sensitif 

terhadap perubahan pada 

evapotranspiration DAS. Kondisi 

penutupan DAS berpengaruh terhadap 

interaksi daerah hulu dan hilir, air 

permukaan, air tanah, air pada daerah 
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hilir dan siklus hidrologi suatu DAS 

(Molle dan Mamanpoush, 2012).  

Pembangunan perkotaan memberikan 

gambaran yang jelas tentang dampak 

perubahan penggunaan lahan terhadap 

pengelolaan air (Wheater dan Evans, 

2009). Tanah bervegetasi diganti dengan 

permukaan kedap air sehingga 

meningkatkan aliran permukaan dan 

mengurangi infiltrasi.  Fragmentasi 

lanskap merupakan ancaman terhadap 

keberlanjutan DAS karena fragmentasi 

tersebut mengubah karakteristik lanskap 

yang dapat mengganggu keseimbangan 

ekologi (Molle, et al., 2010).   Oleh 

karena itu, dalam pengelolaan DAS, 

perencanaan sumber daya air dan 

pengelolaan banjir untuk pembangunan 

berkelanjutan, harus mengintegrasikan 

model perubahan distribusi penggunaan 

lahan dan model distribusi hidrologi (Du, 

et al., 2012). 

B.  Pembayaran Jasa Lingkungan 

(Payment of Environmental 

Services) 

Definisi PES yang dianggap 

paling lengkap hingga saat ini adalah 

definisi (Wunder, 2005) yang 

menyatakan bahwa PES adalah transaksi 

sukarela terhadap jasa lingkungan (ES), 

yang dibeli oleh pengguna ES kepada 

penyedia ES, jika dan hanya jika 

penyedia ES mengamankan penyediaan 

ES. Dimensi penting dalam 

pengembangan skema PES, yaitu 

hidrologi, ekonomi dan kelembagaan (de 

Groot dan Hermans, 2009).  Hidrologi 

memberikan dasar ilmiah untuk skema 

pembayaran DAS, melalui model sebab 

akibat dari proses hidrologi di daerah 

aliran sungai yang menghubungkan 

penggunaan lahan untuk penyediaan ES.  

Prinsip ekonomi dan metode penilaian 

membantu menerjemahkan proses 

hidrologi tersebut menjadi valuasi 

ekonomi ES, sehingga dapat memberikan 

indikasi tingkat pembayaran yang sesuai.  

Dimensi ekonomi ini bermanfaat jika 

dikombinasikan dengan dimensi 

kelembagaan yang meliputi kerangka 

umum, bentuk kontrak dan pengaturan 

administrasi dan organisasi ntuk 

pelaksanaan skema PES. 

Harapan penggalangan dana 

secara berkelanjutan dalam konteks PES 

difokuskan pada upaya desentralisasi 

yang memanfaatkan sumber pendanaan 

lokal dan permintaan lokal terhadap ES 

(Wunder dan Albán, 2008).  Mekanisme 

lokal dianggap lebih efisien dan 

berkelanjutan daripada yang dibiayai 

pemerintah karena menawarkan manfaat 

yang paling jelas dan paling dirasakan 

oleh masyarakat lokal karena secara 

alami mengarahkan pada jasa (Engel  et 

al., 2008).  Kelembagaan dan persepsi 

keadilan dan kepercayaan memegang 

peranan penting dalam keberlanjutan 

PES, baik dari sisi supply side maupun 

demand side (Van Hecken  et al., 2012).  

Legitimasi kelembagaan yang kuat, yang 

mampu memberikan evaluasi terhadap 

kinerja program serta penguatan interaksi 

lembaga-lembaga yang terlibat 

merupakan faktor terpenting dalam 



Upaya Pencegahan Konversi Lahan Pertanian melalui Penyusunan Model penataan ruang dengan Pendekatan Pembayaran Jasa Lingkungan  
Prevention Conversion of Agriculture Land  through Arrangement Spatial Model Approach Using Payment for Environmental Services 
Tri Ratna Saridewi 
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor 

JURNAL TEKNOLOGI No2/2016 Page 35 

 

keberlanjutan program PES (Legrand  et 

al., 2013).    

C. Fungsi Konservasi Lahan Pertanian  

Lahan merupakan faktor produksi 

utama yang unik bagi usahatani karena 

tidak dapat digantikan dengan faktor 

produksi lain.  Ketersediaan lahan yang 

cukup untuk usahatani merupakan syarat 

mutlak untuk mewujudkan peran sektor 

pertanian secara berkelanjutan.  

Tersedianya lahan pangan berkaitan erat 

dengan beberapa hal, yaitu: potensi 

sumberdaya lahan pertanian, 

produktivitas lahan, fragmentasi lahan 

pertanian, skala luasan pengusahaan 

lahan pertanian, sistem irigasi, rente 

lahan (land rent), konversi lahan 

pertanian, pendapatan petani, kapasitas 

sumber daya manusia dan kebijakan 

pertanian (Rustiadi dan Wafda, 2008). 

Konversi lahan pertanian sangat 

disayangkan karena lahan-lahan di Pulau 

Jawa sebagian besar adalah lahan subur 

yang sangat potensial untuk kegiatan  

pertanian tanaman pangan.  Selain dari 

sifat fisik tanah, konversi lahan sawah 

juga menyebabkan kepemilikan lahan 

oleh petani di kawasan DAS Ciliwung 

semakin kecil, dengan luas kepemilikan 

rata-rata 0,12 ha (BPDAS Citarum 

Ciliwung, 2011).  Kepemilikan lahan 

yang kecil menyebabkan petani sulit 

mengelola lahan pertanian dengan 

memperhatikan teknik-teknik konservasi.  

Selain itu, dalam proses produksi juga 

seringkali terjadi penurunan kualitas dan 

kuantitas sumberdaya lahan dan air yang 

berimplikasi pada keberlanjutan dan 

kecukupan produksi pertanian (Rustiadi 

dan Wafda, 2008).  

 Aktivitasi bercocok tanam yang 

kurang mengindahkan kaidah-kaidah 

konservasi tanah dan air di DAS bagian 

hulu telah mengakibatkan proses 

sedimentasi yang serius pada waduk dan 

sungai di bagian tengah dan hilir DAS 

yang bersangkutan.  Besarnya proses 

sedimentasi yang berlangsung di dalam 

waduk/sungai, tidak hanya 

mempengaruhi kualitas waduk, tetapi 

juga mengakibatkan terjadinya 

pendangkalan pada saluran-saluran irigasi 

yang mendapatkan aliran air dari 

waduk/sungai tersebut.  Pendangkalan 

yang terjadi pada saluran irigasi dapat 

mengurangi kapasitas tampung air pada 

saluran-saluran, dengan demikian 

mengurangi sawah atau ladang yang 

menggunakan irigasi dari saluran tersebut 

(Asdak, 2010). 

Konversi lahan sawah menjadi 

lahan terbangun menyebabkan 

berkurangnya daerah resapan air 

sehingga menurunkan fungsi lahan untuk 

menahan dan mendistribusikan air aliran 

permukaan secara aman.  Wu, et al., 

(2001) meneliti pengaruh penggunaan 

lahan budidaya terhadap jumlah air yang 

diresapkan ke dalam tanah (perkolasi) 

dan air aliran permukaan (runoff) dari 

curah hujan di Chiai County Taiwan pada 

Tahun 1981 sampai 1990.  Diasumsikan 

bahwa perkolasi menunjukkan pengisian 

air tanah dan aliran air permukaan 

menunjukkan besaran banjir.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perkolasi 
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pada lahan sawah sebesar 17% sedangkan 

pada lahan kering sebesar 14% dan aliran 

permukaan pada lahan sawah sebesar 

27% sedangkan padi lahan kering sebesar 

55%.  Berdasarkan hal tersebut maka 

lahan sawah dikonversi menjadi lahan 

kering dapat menurunkan jumlah air yang 

diresapkan menjadi air tanah dan 

meningkaktan air aliran permukaan, 

dengan demikian budidaya padi dapat  

meningkatkan kapasitas simpan air tanah 

dan mengurangi banjir. 

Menurut Arsyad (2008), air harus 

diperlakukan sebagai sumberdaya yang 

multiguna dalam suatu DAS, terutama 

untuk menjaga aliran air yang cukup 

dengan kualitas yang cukup pada saat 

diperlukan dan menjaga keberlanjutan 

fungsi sosial, ekologi dan hidrologi DAS 

serta fungsi lahan basah.  Pemakaian air 

oleh sektor pertanian pada negara 

berkembang rata-rata 80% dari total 

pemakaian oleh manusia.  Mengingat 

besarnya pemakaian air di sektor 

pertanian, maka efisiensi penggunaan air 

irigasi akan sangat besar artinya bagi 

penyediaan air untuk penggunaan lain 

atau memperluas lahan yang dapat dialiri. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian lanjutan dari Saridewi (2015), 

dilaksanakan di DAS Ciliwung, yang 

berada di provinsi Jawa Barat dan DKI 

Jakarta.  Bagian hulu termasuk dalam 

wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, 

bagian tengah termasuk dalam wilayah 

Kabupaten dan Kota Bogor dan Kota 

Depok dan bagian hilir seluruhnya berada 

di wilayah Propinsi DKI Jakarta, yaitu 

Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan 

Jakarta Utara (Gambar 1).  Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari literatur, hasil penelitian, 

laporan, peta dan data statistik dari IPB, 

BPDAS Citarum Ciliwung, BBWS 

Ciliwung Cisadane, Kementerian PU dan 

BPS  

Pendekatan yang digunakan 

adalah spasial dinamik, dan dibagi 

menjadi dua tahap, yaitu : 

1. Analisis besaran jasa lingkungan 

Analisis besaran jasa lingkungan 

dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan nilai lahan pertanian.  

Pendekatan ini didasarkan pada penilaian 

kesediaan untuk menerima atau 

Willingness to Accept (WTA), berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang 

menggunakan penilaian kesediaan untuk 

membayar atau Willingness to Pay 

(WTP).  Perbedaannya adalah, nilai WTA 

menunjukkan jumlah minimum uang 

yang dibutuhkan seseorang secara 

sukarela untuk menerima atau menolak 

suatu kondisi yang dialami, sedangkan 

WTP menunjukkan jumlah maksimum 

uang yang sanggup dibayarkan seseorang 

untuk suatu perubahan (Fauzi, 2014).    

2. Penyusunan model penataan 

ruang  

Penyusunan model penataan 

ruang pendekatan analisis sistem 

dinamik. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah penyusunan system 
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thinking yang dijabarkan dalam model 

penataan ruang optimum.  Data awal 

yang digunakan dalam penyusunan 

model tersebut adalah pola penutupan 

lahan, menggunakan peta citra landsat, 

curah hujan dan debit sungai Tahun 1989, 

2000, 2010 dan 2014.  Penutupan lahan 

dikelompokkan menjadi tujuh pola, 

meliputi badan air, lahan terbangun, 

rumput, tanah terbuka, pertanian lahan 

kering, hutan dan sawah, baik pada 

bagian hulu, tengah, maupun hilir. 

Analisis yang dilakukan adalah 

penentuan arah perubahan penggunaan 

lahan dan hubungan antara pola 

penutupan lahan dan curah hujan 

terhadap debit sungai.  Hubungan 

tersebut dapat diperoleh dengan 

mengunakan regresi berganda, sehingga 

diketahui koefisien curah hujan dan 

berbagai jenis penggunaan lahan terhadap 

debit sungai.  Analisis model penataan 

ruang dilakukan dengan simulasi 

beberapa skenario untuk memperoleh 

hasil terbaik.  Berdasarkan skenario 

tersebut dapat diketahui kinerja 

mekanisme PES terhadap nilai sawah dan 

nilai lahan pertanian lahan kering. Selain 

itu juga diketahui fungsi lahan pertanian 

terhadap penurunan debit sungai. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Penyusunan Model Penataan Ruang 

Dinamika kebutuhan terhadap 

ruang yang disebabkan oleh peningkatan 

jumlah penduduk meningkatkan 

kebutuhan terhadap ruang. Sasaran ruang 

untuk menampung kedinamisan tersebut 

adalah konversi kawasan pertanian dan 

kawasan hutan menjadi lebih terbuka atau 

bahkan tidak bervegetasi. Kawasan 

tersebut menjadi lebih peka terhadap 

curah hujan dan mengakibatkan banjir di 

bagian hilir. Sebagai sebuah sistem, tata 

ruang di hulu yang tidak sesuai dengan 

daya dukung wilayah dapat menimbulkan 

banjir daerah hilir. Kondisi ini diperparah 

oleh tata ruang di daerah hilir yang juga 

tidak tepat, sehingga kejadian banjir 

terparah menimpa daerah hilir, yaitu 

Jakarta.   
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Gambar 1.  Lokasi Penelitian 

 

Penggunaan lahan sebagai lahan 

pertanian atau konservasi memiliki nilai 

ekonomi lebih rendah dibandingkan 

dengan penggunaan lain. Oleh karena itu 

diperlukan kebijakan untuk memberikan 

insentif kepada bagian hulu agar 

perubahan penggunaan lahan menjadi 

lahan terbangun dapat dicegah.  Salah 

satu kebijakan tersebut adalah 

pembayaran jasa lingkungan, dan nilai 

jasa lingkungan dapat didasarkan dari 

dinamika perubahan jumlah penduduk.   

Berdasarkan hal tersebut, maka 

penyusunan model pola ruang yang 

optimal didasarkan pada beberapa sub 

model, yaitu pola perubahan penggunaan 

lahan, debit sungai, nilai sawah, 

kebijakan subsidi hulu, dinamika 

penduduk dan jasa lingkungan.  

Hubungan tersebut disajikan sebagai 

system thinking analisis dinamik (Gambar 

2).  
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Gambar 2. System thinking pola penataan ruang 

Adapun dasar penyusunan setiap 

sub model adalah sebagai berikut : 

1. Sub model land use change 

(perubahan penggunaan lahan) 

disusun berdasarkan arah perubahan 

penggunaan lahan pada bagian hulu, 

tengah dan hilir antara Tahun 1989 

dan Tahun 2014, disajikan pada 

Tabel 1.   

2. Sub model debit sungai disusun 

berdasarkan  model hubungan curah 

hujan, pola penutupan lahan terhadap 

debit sungai (Saridewi, 2015), yaitu 

Yit =0,155X1it - 0,037X2it + 

0,086X3it - 0,220X4it - 0,110X5it - 

0,145X6it - 0,09X7it  - 0,033X8it . 

Diketahui bahwa Yit  adalah tinggi 

permukaan air sungai (cm), X1 

adalah curah hujan (mm), X2 adalah 

luas badan air (ha), X3 adalah luas 

lahan terbangun (ha), X4 adalah luas 

rumput (ha), X5 adalah luas lahan 

terbuka (ha), X6  adalah luas lahan 

pertanian lahan kering (ha), X7  

adalah luas hutan (ha) dan X8  

adalah luas lahan sawah (ha).  

3. Sub model nilai sawah (nilai lahan 

pertanian) didasarkan pada nilai 

produksi sawah (keuntungan 

produksi sawah/ha/th) dan pertanian 

lahan kering (keuntungan 

hortikultura/ha/th), berdasarkan data 

sensus pertanian (BPS, 2016). 

4. Sub model dinamika penduduk 

didasarkan pada asumsi bahwa 

perubahan penggunaan di DAS 

Ciliwung terjadi karena pertumbuhan 

penduduk yang tinggi.  Peningkatan 

jumlah penduduk menyebabkan 

peningkatan permintaan terhadap 

lahan untuk pemukiman dan fasilitas 

lain sebagai lahan terbangun.  

5. Sub model jasa lingkungan 

didasarkan pada asumsi bahwa 

penurunan perubahan penggunaan 

lahan menyebabkan perubahan nilai 

jasa lingkungan.  Perubahan yang 

mengarah pada peningkatan luas 

lahan terbangun dan penurunan luas 

daerah resapan air di bagian hulu, 

menyebabkan peningkatan debit 

sungai sehingga berpengaruh 

terhadap kejadian banjir di Jakarta.  

Salah satu kebijakan pemerintah 

terkait dengan kebijakan tersebut 

adalah penerbitan UU PPLH, 

diantaranya menjelaskan mekanisme 

kompensasi atau pembayaran jasa 
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lingkungan dari wilayah yang 

menerima manfaat jasa lingkungan 

kepada wilayah yang menjadi 

penyedia jasa lingkungan.  Sub 

model jasa lingkungan menggunakan 

pendekatan WTA berdasarkan nilai 

lahan pertanian.   

6. Sub model kebijakan subsidi hulu 

didasarkan pada nilai lahan sawah 

dan pertanian lahan kering yang 

lebih rendah dari pemanfaatan lain, 

yang ditandai dengan konversi lahan 

sawah dan PLK yang masih terus 

berlangsung hingga sekarang.  Oleh 

karena itu, pemerintah perlu 

memberikan kebijakan subsidi 

kepada petani di hulu, dalam bentuk 

kebijakan untuk memasarkan produk 

pertanian.  Permasalahan yang sering 

terjadi adalah tingginya margin harga 

antara harga produk di tingkat petani 

dengan harga pasar.  Margin tersebut 

merupakan biaya transaksi dalam 

rantai pemasaran produk.  Kebijakan 

pemerintah dapat diberikan dalam 

bentuk subsidi untuk biaya 

pemasaran produk dari petani sampai 

pasar.   

 

 

Tabel 1.  Pola perubahan penggunaan lahan dan arah perubahan di DAS bagian hulu antara 

tahun 1989 dengan 2014 

 

    2014 

    

Badan 

air 
Hutan 

Lhn 

tbngn 
PLK rumput sawah 

tanah 

tbk 

Grand 

Total 

1
9
8
9
 

Badan air     7,53 27,98   0,43   35,94 

Hutan 

 

4241 85,91 149,1 

 

131,35 6,42 4614,0 

Lhn 

terbangun 

  

6205 

    

6269,7 

Pert lhn 

kering 

  

1555 1661,3 

 

1,45 38,36 3257,1 

Rumput 

   

11,02 113,10 

  

124,12 

Sawah 

  

89,96 

  

635,86 

 

725,82 

Tanah 

terbuka 

  

8,05 

   

179,9 187,97 

Grand Total   4241 7953 1849 113,1 769,09 224,7 15214 

 

 

         Kelima sub model sebagaimana 

dijelaskan di atas menjadi satu kesatuan 

sebagai model penyusunan penataan 

ruang, disajikan pada Gambar 3.  
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Gambar 3.  Model penataan ruang DAS Ciliwung 

Hasil pengoperasian model 

penataan ruang menggunakan sistem 

dinamik dari kondisi saat ini dapat 

diketahui bahwa jika kondisi saat ini 

dibiarkan saja, lahan pertanian akan terus 

menurun, dan lahan terbangun akan terus 

meningkat.  Hal ini menyebabkan debit 

sungai yang terus meningkat.  Jika hal ini 

dibiarkan, dapat dipastikan bahwa banjir 

di Jakarta akan semakin parah, hingga 

diatas siaga siaga satu (siaga >950 cm).  

Simulasi pola penutupan lahan (daerah 

resapan) disajikan pada Gambar 4.   

B. Kinerja Mekanisme PES terhadap 

Lahan Pertanian 

 

Berdasarkan nilai lahan sawah 

yang dijadikan dasar penentuan besaran 

PES,  maka disusun empat skenario, 

yaitu: 

1. Kebijakan PES  

Kebijakan PES yang digunakan 

berdasarkanpada keuntungan 

sawah/th/musim sebesar 4,5 

juta/ha/musim tanam dan keuntungan 

lahan pertanian lahan kering sebesar 

20 juta/ha/tahun (BPS, 2016).  Nilai 

ini menggunakan asumsi bahwa di 

sawah dilakukan dua kali tanam 

setiap tahun dan pertanian lahan 

kering digunakan untuk menanam 

cabe dan tanaman hortikultura lain.   

2. Kebijakan PES dalam bentuk akses 

pasar  

Kebijakan ini merupakan komitmen 

pemerintah DKI untuk menjamin 

pasar bagi produk pertanian bagian 

hulu, Kebijakan yang ditetapkan 

adalah kesediaan pemerintah DKI 

untuk menyediakan dana sebesar 10 

% dari harga produk pertanian yang 

dihasilkan oleh usahatani di hulu, dan 

dana tersebut digunakan untuk 

memperbaiki akses pasar bagi petani 

di hulu. 

3. Kebijakan reboisasi 

Kebijakan reboisasi merupakan 

kegiatan penanaman pohon pada 

lahan terbuka sehingga menjadi 

hutan.  Selain itu, dalam skenario ini 

juga dilakukan pengelolaan lahan 

pertanian lahan kering sehingga dapat 
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meningkatkan kemampuanuntuk 

menyerap air hujan 

4. Kebijakan pencegahan konversi 

lahan  

Kebijakan ini merupakan kegiatan 

untuk mencegah terjadinya konversi 

lahan hutan, sawah dan pertanian 

lahan kering, termasuk perambahan 

hutan. 

 

 

 

 

Gambar 4. Simulasi pola penutupan lahan dan ketinggian air 

Berdasarkan simulasi diperoleh 

hasil bahwa apabila kebijakan PES 

diterapkan dalam bentuk insentif 

langsung kepada petani di hulu ternyata 

belum mampu memperbaiki lahan sawah. 

Jika kebijakan PES diberikan dalam 

bentuk akses terhadap pasar, maka nilai 

lahan sawah akan mengalami sedikit 

kenaikan.  Dan jika keempat skenario 

dijalankan, maka peningkatan nilai lahan 

sawah lebih tinggi lagi.  Kebijakan 

reboisasi dan pencegahan perambahan 

hutan dapat meningkatkan nilai lahan, 

karena kualitas lahan sawah dapat 

meningkat (Wu, et. al., 2001) sehingga 

pendapatan petani meningkat.  Nilai 

lahan sawah yang meningkat akan 

mencegah terjadinya konversi lahan, dan 

ada upaya dari petani untuk 

meningkatkan luas lahan sawah.  Kinerja 

mekanisme PES dalam peningkatan luas 

lahan sawah disajikan pada Gambar 5. 

Kinerja mekanisme PES dalam 

peningkatan nilai lahan PLK disajikan 

pada Gambar 6 

.

 

Tahun 
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Gambar 5.  Kinerja mekanisme PES dalam peningkatan nilai lahan sawah 

 

 

 

Gambar 6.  Kinerja mekanisme PES dalam peningkatan nilai lahan PLK 

 

Kinerja mekanisme PES antara 

lahan sawah dan lahan PLK sedikit 

terdapat perbedaan.  Pada lahan sawah 

skenario PES dalam bentuk akses pasar 

dapat meningkatkan luas lahan, 

sedangkan pada lahan PLK belum.  Hal 

ini terjadi karena dalam analisis pengaruh 

pola penggunaan lahan dan curah hujan 

terhadap debit sungai, antara penggunaan 

lahan sebagai lahan sawah dan lahan 

PLK menghasilkan koefisien yang 

berbeda.  Penggunaan lahan sebagai 

lahan kering memberikan pengaruh yang 

lebih besar terhadap pengurangan debit 

sungai dibandingkan lahan sawah.  Oleh 

karena itu, maka di dalam model yang 

disusun, perbaikan kualitas lahan PLK 

dimasukkan dalam kebijakan reboisasi. 

C. Fungsi Lahan Pertanian untuk 

Menurunkan Debit Sungai 

Penurunan ketinggian air dapat 

mencapai kondisi aman jika keempat 

skenario sebagaimana disebutkan di atas 

dapat diterapkan. Dengan menggunakan 
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keempat skenario maka debit air dapat 

diturunkan menjadi ketinggian di bawah 

600 cm, termasuk pada kondisi aman.  

Simulasi ketinggian air dari berbagai 

skenario disajikan pada Gambar 7.  Hal 

ini sesuai dengan penelitian Wu, et. al, 

(2001) bahwa keberadaan lahan sawah 

juga memiliki manfaat sebagai 

penyangga kualitas lingkungan, 

pemelihara keseimbangan ekologis, 

memberi nutrisi bagi air tanah, menjaga 

aliran sungai, mengurangi air aliran 

permukaan, dan stabilisasi cuaca. 

 

 

 

 

Gambar 7. Simulasi ketinggian air dari berbagai skenario 

 

Alokasi penggunaan lahan 

kawasan DAS Ciliwung pada kondisi ini 

adalah badan air seluas 317,88 ha 

(0,82%), hutan seluas 4.142,5 ha 

(10,74%), lahan terbangun seluas 

27.116,55 ha (70,34%), pertanian lahan 

kering seluas 3.144,65 ha (8,16%), 

rumput seluas 1.914,65 ha (4,97%), 

sawah seluas 920,6 ha (2,39%) dan lahan 

terbuka seluas 996,38 ha (2,58%) (Tabel 

1). Jumlah penduduk pada DAS Ciliwung 

bagian hulu pada Tahun 1989 sebanyak 

150.134 jiwa dan diprediksikan akan 

mencapai 240.863 jiwa pada Tahun 2023. 

 

Tabel 2. Proporsi Alokasi Optimal Penutupan Lahan 

 

Penutupan Lahan Tahun 2014 Tahun 2023  
Selisih (ha) 

  (ha) (%) (ha) (%) 

badan air 299,85 0,78 317,88 0,82 18,03 

hutan 4241,21 11,00 4142,50 10,74 -98,71 

lahan terbangun 27957,0 72,52 27116,55 70,34 -840,45 

pertn lahan kering 2272,64 5,89 3144,65 8,16 872,01 

rumput 1808,27 4,69 1914,65 4,97 106,38 

sawah 977,37 2,54 920,60 2,39 -56,77 

tanah terbuka 996,86 2,59 996,38 2,58 -0,48 

Total 38553,2 100 38553,2 100 - 
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Beberapa hal menarik 

berdasarkan hasil analisis, 

pertama,besaran PES dengan pendekatan 

WTP (Saridewi, 2015) memiliki nilai 

yang sangat berbeda dengan besaran PES 

yang menggunakan pendekatan WTA.  

Hal ini terjadi karena pengetahuan 

masyarakattentang fungsi jasa lingkungan 

masih rendah.  Untuk itu perlu sosialisasi 

intensif  kepada masyarakat tentang jasa 

lingkungan.  Kedua, implementasi hasil 

analisis sangat tergantung kepada 

mekanisme kelembagaan stakeholders 

yang terlibat dalam pengelolaan DAS 

Ciliwung.  Dukungan petani berjalan baik 

apabila petani memahami mekanisme 

kontrak (Lapeyre, 2015).  Kegiatan 

penyuluhan bagi petani tentang 

keberadaan lahan pertanian sebagai 

penyedia jasa lingkungan perlu 

dilakukan.  Besaran insentif bukanlah 

satu-satunya faktor yang mendorong 

petani berperan dalam mekanisme PES, 

tetapi juga karena adanya fungsi sosial 

dalam mekanisme PES (Lapeyre, 2015).  

Kebijakan untuk mempertahankan harga 

produk pertanian di tingkat petani 

memerlukan koordinasi antara 

pemerintah DKI Jakarta, pemprov Jawa 

Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor.  

Kebijakan reboisasi lahan terbuka di 

kawasan hutan memerlukan dukungan 

penuh dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Pemberian 

kompensasi kepada masyarakat yang 

tinggal di sekitar kawasan hutan dapat 

dilakukan untuk memberikan beberapa 

batasan, seperti larangan pembukaan 

hutan, pembatasan perburuan dan 

perubahan habitat (García-Amado, et al., 

2011). 

Pembayaran imbal jasa 

lingkungan telah tertuang dalam UU 

PPLH Nomor 32 Tahun 2009, sehingga 

dapat diadaptasi oleh pemerintah. 

Lembaga pengelola mekanisme PES 

dapat dilakukan oleh lembaga pengelola 

irigasi yang selama ini sudah ada.  

Menurut Sumaryanto (2007) pengelola 

irigasi di tingkat tertier dilakukan oleh 

petani secara kolektif, dan 

diorganisasikan dalam Perkumpulan 

Petani Pemakai Air (P3A).  Tugas pokok 

P3A dapat diperluas pada pengelolaan 

DAS, bukan hanya terbatas pada irigasi 

tetapi juga pada pengelolaan DAS. 

Kualitas jaringan irigasi yang baik dan 

kualitas lingkungan yang menjamin 

ketersediaan air sepanjang musim akan 

meningkatkan keberhasilan usahatani, 

dan kesejahteraan petani akan meningkat. 

Kementerian Pertanian 

merupakan lembaga yang paling efektif 

untuk meningkatkan kepedulian dan 

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

DAS, karena petani adalah berhubungan 

langsung dengan sumberdaya air. Permen 

Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009 juga 

menyebutkan bahwa dalam pengelolaan 

DAS terpadu, Kementerian Pertanian 

berperan dalam pembinaan masyarakat 

dalam pemanfaatan lahan pertanian dan 

irigasi agar selalu dalam kondisi yang 

baik. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Model penataan ruang DAS 

Ciliwung terdiri dari beberapa sub 

model, yaitu perubahan penggunaan 

lahan, debit sungai, nilai lahan 

pertanian, dinamika penduduk, jasa 

lingkungan dan kebijakan subsidi 

hulu 

2. Mekanisme PES dalam bentuk akses 

terhadap pasar, kebijakan reboisasi 

dan pencegahan konversi lahan dapat 

mencegah konversi lahan pertanian 

dan dapat meningkatkan luas lahan 

pertanian. 

3. Mekanisme PES dalam bentuk akses 

terhadap pasar, kebijakan reboisasi 

dan pencegahan konversi lahan dapat 

menurunkan debit sungai menjadi 

ketinggian di bawah 600 cm, 

termasuk dalam kondisi aman. 

B. Saran 

Implementasi PES harus dimulai 

dengan penyusunan kelembagaan 

pengelolaan DAS, terutama berkaitan 

dengan koordinasi antar lembaga 

pemerintah dan antar wilayah.  

Willingness to Accept berdasarkan nilai 

keuntungan lahan pertanian dapat 

dijadikan acuan penentuan besaran jasa 

lingkungan yang harus dibayarkan 

kepada petani di hulu DAS Ciliwung oleh 

pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun DKI Jakarta. Komunikasi dan 

penyebaran informasi terkait dengan 

pentingnya pembayaran jasa lingkungan 

juga harus menjadi agenda pemerintah, 

dengan melibatkan lembaga pendidikan, 

penelitian dan organisasi masyarakat 

untuk mempercepat proses pemahaman 

masyarakat.
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