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aBStraCt

This research was conducted to study the evolution of land use in Upper and Middle 
Ciliwung Watershed. To analyse each land use type and change the periods of 1950-
1970 and 1970-2005 were used with SIG Arcview3.1 and MS Excel 2003, 2007 software. 
Final determination of boundaries for every land use type was taken from the field 
survey done in 2005. Results of this research showed that during the 21 year period 
(1950-1970) and the 35 year period (1970-2005)  in Ciliwung Watershed there were 
wide changes in all land use types except in the botanical gardens in Bogor. Evolution 
of land use in shrub and similar forests had taken place over 50 years but, in dense 
forest, that evolution had only happened over 20 years.
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PenDaHULUan
Menurut Budihardjo (2002), suatu kawasan 

hutan yang diubah menjadi kawasan permukiman 
dengan curah hujan dan kapasitas penampang 
sungai yang sama, kuantitas debitnya meningkat 
tiga sampai empat kali.  Perubahan 15 % dari 
luas DAS (normal) menyebabkan keseimbangan 
sungai terganggu.  Pemanfaatan Daerah Aliran 
Sungai (DAS) melalui penatagunaan lahan baik 
yang dilakukan di hulu, tengah maupun hilir 
DAS pada banyak kasus telah membawa dampak 
negatif berupa gangguan keseimbangan dan 
kualitas sumber daya air. Hal ini secara mendasar 
telah mengakibatkan perubahan tatanan air atau 
kerusakan sistem hidrologi DAS. Kejadian banjir 
dan tanah longsor pada musim hujan, kekeringan 
pada musim kemarau merupakan contoh nyata 
dari dampak negatif tersebut.  Hal ini tercermin di 
antaranya pada kondisi DAS Ciliwung.  Sampai 
tahun 1997,  luas lahan bervegetasi di kawasan 
hulu DAS Ciliwung terus berkurang.  Selama 
sepuluh tahun terakhir, permukiman naik 29% 
sedangkan lahan vegetasi  berkurang hingga 37%.  
Penelitian Fakhrudin (2003) menemukan bahwa 
perubahan penggunaan lahan di DAS Ciliwung 
antara tahun 1990-1996 telah meningkatkan debit 
puncak dari 280 m3  det-1 menjadi 383 m3 det-1 dan 
meningkatkan persentase hujan menjadi limpasan 
langsung dari   53 % menjadi 63%.

Selain konversi lahan sawah setiap tahun 
(Harsono, 1995 dikutip Asdak, 2001), situ-situ 

yang merupakan kantong-kantong air antara 
wilayah Jakarta dan Bogor terus menyusut  
jumlahnya.  Kabupaten Bogor, Kota Bogor 
dan Kota Depok masing-masing saat ini hanya 
memiliki 102 situ, 9 situ dan 14 situ.  Alih 
fungsi lahan rawa (situ) menjadi daratan kering 
selalu berbanding lurus dengan timbulnya banjir 
di sekitarnya (Transtoto, 2002; Bappeda Jawa 
Barat, 2004).

Besarnya tekanan penduduk dengan 
dinamika sosial ekonominya, serta besarnya 
tuntutan pemerintah daerah untuk memperoleh 
sumber pendapatan asli daerah bagi percepatan 
pembangunan daerah di satu pihak, dan lemahnya 
penegakan hukum di pihak yang lain, telah 
memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan 
lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang 
menjadi modal pembangunan. Salah satu indikasi 
dari hal ini adalah  evolusi penggunaan lahan.  
Perubahan atau evolusi penggunaan lahan di 
DAS-DAS yang bermuara di wilayah DKI Jakarta 
secara nyata telah mengakibatkan kejadian banjir 
di Jakarta yang membawa bencana dari waktu ke 
waktu semakin tinggi intensitas dan frekuensinya.  
Perubahan lahan hijau (vegetasi) yang memiliki 
kapasitas resapan air relatif tinggi ke bentuk 
lahan terbangun (penuh bangunan) menyebabkan 
kapasitas resapan lahan semakin rendah karena 
kawasan terbangun sangat kedap air.

Untuk itu diharapkan melalui penelitian 
ini dapat diketahui evolusi tiap tipe penggunaan 
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lahan di DAS Ciliwung Hulu dan Tengah dan 
laju perubahannya selama periode 21 tahun 
(1950-1970) dan periode 35 tahun (1970-2005). 
Dengan mengetahui laju perubahan penggunaan 
lahan yang terjadi maka pembuat kebijakan dapat 
segera membuat regulasi yang dapat menekan 
laju perubahan penggunaan lahan hijau dan 
upaya rehabilitasinya serta upaya lain untuk 
meningkatkan resapan air baik secara alami 
maupun artificial.

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan metode 

survey, analisis spasial dengan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) dan observasi lapangan di DAS 
Ciliwung Hulu dan Tengah.  DAS Ciliwung Hulu 
meliputi areal seluas 14.876 hektar, mulai dari 
Desa Tugu Puncak sampai SPAS Katulampa, 
sedangkan DAS Ciliwung Tengah meliputi areal 
seluas 13.763 hektar, mulai dari SPAS Katulampa 
hingga SPAS Ratujaya (Depok) (Rushayati, 1999; 
Transtoto, 2004).  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah peta-peta tematik  penggunaan 
lahan (printout, digital) tahun 1950, 1970, 1998.  
Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah satu 
unit pengolah data peta digital yang terdiri atas 
perangkat keras komputer PC-AT Pentium4, 
printer dan perangkat lunak ArcView3.1, SPSS12, 
Minitap15, dan MS Excel 2003 dan 2007 (Iriawan 
dan Astuti, 2006;  Kleinbaum and Kupper, 1978; 
Kusnandar, 2004). 
teknik Pengumpulan dan analisis Data

Data perubahan luas tiap tipe penggunaan 
lahan diperoleh melalui analisis peta tematik yang 
dipublikasikan oleh BPN DKI Jakarta tahun 1950, 
1970, 1998 dan survei penggunaan lahan aktual 
(2005) di DAS Ciliwung.  Penelitian dilakukan 
dengan mengkaji setiap tipe penggunaan lahan 
dan perubahan luasannya periode 1950-1970 dan 
1970-2005 dengan bantuan perangkat lunak SIG 
ArcView3.1 dan aplikasi MS Excel 2003, 2007.  
Penetapan akhir batas-batas tiap tipe penggunaan 
lahan dilakukan dengan survei lapangan (2005).   

Untuk mengetahui laju perubahan proporsi 
luasan tiap tipe penggunaan lahan dilakukan 
analisis regresi linier.  Laju perubahan penggunaan 
lahan adalah perubahan luasan tipe penggunaan 

lahan terhadap pertambahan waktu (Kleinbaum 
dan Kupper, 1978; Draper dan Smith, 1992).  

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Penggunaan Lahan di DaS Ciliwung Hulu 
dan tengah

Hasil analisis peta dan survai lapangan 
terhadap penggunaan lahan di DAS Ciliwung 
Hulu dan Tengah periode 1950-1970 dan 
1970-2005 disajikan pada Tabel 1 dan  Tabel 2.   
Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa 
pada tahun 1950 DAS Ciliwung Hulu dan Tengah 
didominasi oleh kawasan pertanian yang terdiri 
atas lahan sawah (56,8 %), lahan perkebunan 
(12,74 %), kebun  campuran (3,49 %), tegalan 
dan ladang (2,79 %).  Sekalipun demikian masih 
terdapat lahan hutan lebat (16,06 %), taman atau 
kebun raya (0,29 %) dan  semak (0,28 %).  Sisanya 
berupa permukiman (6,16 %), sungai, danau dan 
telaga (1,04 %) dan penggunaan lainnya.  Data 
pada Tabel 1 juga Tabel 2 menunjukkan bahwa 
pada tahun 1970, luas areal hutan lebat dan sawah 
mengalami penurunan, masing-masing dari 16,06 
% menjadi 13,39 % (turun 2.67 % atau 764 ha) 
dan 56,8 % menjadi 31,38 % (turun 20,42 % atau 
7.281 ha).   Kawasan hutan di DAS Ciliwung 
Hulu sebagian besar merupakan hutan lindung 
dengan status Hutan Negara.

Luas areal lahan yang meningkat cukup 
besar adalah kebun campuran, meningkat dari 
3,49% menjadi 19,87% (meningkat 16.38% atau 
4.693,6 ha),  tegalan/ladang  dari 2,79%  menjadi  
6,84% (meningkat 4.05% atau 1.160 ha), padang 
alang-alang dari 0,35% menjadi 2,25% (meningkat  
1.9% atau 545 ha), areal permukiman dari 6,16% 
menjadi 10,12% (meningkat 3,96%), perkebunan 
dari 12,74% menjadi 13,90% (meningkat 1,16% 
atau 334 ha), hutan belukar meningkat dari  0% 
menjadi 0,49% (meningkat 0,49% atau 141 ha), 
hutan sejenis dari 0% menjadi 0,09% (meningkat 
0,09 % atau 27 ha) dan semak dari 0,28% menjadi 
0,34% (meningkat 0,06% atau 17 ha).

Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan 
bahwa selama kurang lebih 35 tahun berikutnya, 
kawasan hutan lebat kembali meningkat  luasannya 
dari  13.39%  menjadi 17.68% (meningkat 4.29 
% atau 1228 ha) dengan laju  pertambahan luas  
tahunan sebesar 0,143% saja.  Vegetasi yang 
mendominasi kawasan hutan lindung merupakan 
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hasil suksesi alami, dengan penyebaran vegetasi 
yang tidak merata sehingga terdapat kawasan 
yang terbuka (tanpa vegetasi). 

Berbeda dengan penelitian Rushayati 
(1999) maka dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa sejalan dengan adanya pertambahan waktu 
(T) terjadi peningkatan proporsi luas hutan lebat 
(HL) seperti yang digambarkan dalam model 
persamaan regresi (1). 
HL = - 268,85 + 0,143 T  (R2 = 100%).........(1)

Kondisi ini dimungkinkan oleh adanya 
upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya 
Kabupaten Bogor yang melakukan penetapan 
kawasan hutan lindung, rehabilitasi lahan hutan 
yang rusak dan tererosi berat karena berada 
pada lahan miring dan terbuka melalui kegiatan 
penghijauan. 

Kawasan hutan belukar meningkat dari 
0,49 % menjadi 1.428% (meningkat 0,938% atau 
268 ha) dengan laju pertambahan luas tahunan 

tabel 1. Perbandingan Penggunaan Lahan diDAS Ciliwung Hulu dan Tengah 
Tahun 1950, 1970 dan 2005

no Jenis Penggunaan Lahan
Penggunaan Lahan Periode

1950 1970 2005
ha % ha % ha %

1 Hutan lebat 4.599 16,06 3.835 13,39 5.063 17,678

2 Hutan belukar 0 0 141 0,49 409 1,428

3 Hutan sejenis 0 0 27 0,09 22 0,08

4 Taman/Kebun Raya 83 0,29 83 0,29 83 0,29

5 Perkebunan 3.648 12,74 3.982 13,90 2.432 8,49

6 Kebun Campuran 998,6 3,49 5.692 19,87 6.482 22,63

7 Semak 80 0,28 97 0,34 563 1,97

8 Padang Rumput 0 0 0 0 106 0,37

9 Lapangan 0 0 0 0 2 0,007

10 Tanah Kosong Diperuntukkan 0 0 0 0 106 0,37

11 Sawah 16.267 56,8 8.986 31,38 3.684 12,86

12 Tegalan/Ladang 799 2,79 1.959 6,84 2.925 10,21

13 Padang Alang-alang 99 0,35 644 2,25 143 0,499

14 Kolam Air Tawar 0 0 0 0,00 16 0,056

15 Badan Air (Sungai/Danau/Telaga) 299 1,04 299 1,04 295 1,03

16 Permukiman 1.766.4 6,16 2.894 10,12 4.709 16,44

17 Kawasan Perumahan 0 0 0 0 1.206 4,1

18 Kawasan Industri 0 0 0 0 393 1,372

tOtaL 28.639 100,00 28.639 100,00 28.639 100,00
Sumber  : Hasil Analisis Peta Penggunaan Lahan DAS Ciliwung Hulu dan Tengah tahun 1950, 1970, 1998  

(BPN  DKI  Jakarta, 1950, 1970, 1998) dan Survai Lapangan (2005) 
sebesar 0,0313%.  Sejalan dengan pertambahan 
waktu (T) terjadi peningkatan proporsi luas hutan 
belukar seperti yang digambarkan dalam model 
persamaan regresi (2).
HB  =  - 61,37  +  0,03  T   (R2 = 100%).......(2)

Kondisi ini terjadi sebagai akibat adanya 
pertumbuhan kembali hutan oleh suksesi alami 
pada lahan hutan yang telah rusak oleh aktivitas 
penduduk berupa pemungutan hasil hutan maupun 
pemanfaatannya untuk usaha pertanian dan telah 
ditinggalkan (ladang berpindah). 

Kawasan hutan sejenis (Pinus merkusii) 
yang merupakan kawasan hutan produksi di 
Hulu DAS Ciliwung, turun luasannya dari 0,09% 
menjadi 0,08% (turun 0,01% atau 5 ha) dengan 
laju penurunan luas tahunan sebesar 0,00036%. 
Sejalan dengan pertambahan waktu (T) terjadi 
penurunan proporsi luas hutan sejenis seperti 
yang digambarkan dalam model persamaan 
regresi (3).
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HS  =  0,800  -   0,0004  T (R2 = 100%)...... (3)
Penurunan luasan kawasan hutan produksi 

ini diakibatkan oleh pemungutan hasil hutan 
(kayu) dan pemanfaatan lahan hutan yang telah 
terbuka oleh penduduk sebagai lahan pertanian 
terutama untuk ladang atau tegalan.

Kawasan perkebunan teh menurun dari 
13.90 % menjadi 8.49 % (turun 5.41 % atau 
1550 ha) dengan laju penurunan luas tahunan 
sebesar 0,18%.  Sejalan dengan pertambahan 
waktu (T) terjadi penurunan proporsi luas 
perkebunan seperti yang digambarkan dalam 
model persamaan regresi (4).
PK   =   369,04   –   0,180  T (R2 = 100%)....(4)

Penurunan luasan lahan perkebunan 
teh terutama terjadi sebagai akibat serangan 
jamur akar yang merusak tanaman.  Tanaman 
yang diserang mulai mengering, seluruh daun 
gugur dan akhirnya tanaman mati dan dipotong 
(Komunikasi Pribadi dengan Direktur Perkebunan 
Teh Ciliwung, 2007). Lahan bekas perkebunan 
akhirnya telah dimanfaatkan untuk kebun 
campuran, sawah, tegalan/ladang, permukiman 

dan dihijaukan dengan tanaman hutan.  Areal 
yang tidak dimanfaatkan secara sinambung 
akhirnya ditumbuhi alang-alang dan semak.

Kawasan kebun campuran meningkat dari     
19.87% menjadi  22.63% (meningkat 2.76% atau 
790 ha) dengan laju peningkatan tahunan luas 
kawasan ini sebesar  0,092%.   Sejalan dengan 
pertambahan waktu (T) terjadi peningkatan 
proporsi luas kebun campuran seperti yang 
digambarkan dalam model persamaan regresi 
(5).
KC   =   - 161,67 +  0,092  T  (R2 = 100%)...(5)

Kawasan semak meningkat luasannya dari 
0,34% menjadi 1.97% (meningkat 1.63% atau 
466 ha), dengan laju pertambahan luas tahunan 
sebesar  0,054%.  Sejalan dengan pertambahan 
waktu (T) terjadi peningkatan proporsi luas 
semak seperti yang digambarkan dalam model 
persamaan regresi (6).
SM  =  - 106,15  +  0,054 T  (R2 = 100%).....(6)

Peningkatan luasan lahan semak 
dimungkinkan oleh ketidaksinambungan 

tabel 2. Perubahan Penggunaan Lahan di DAS Ciliwung Hulu dan Tengah 
  Periode 1950 – 1970 dan 1970 – 2005

no Jenis Penggunaan Lahan
Perubahan (ha)

1950-1970 1970-2005
1 Hutan lebat - 764 + 1228
2 Hutan belukar + 141 + 268
3 Hutan sejenis + 27 - 5
4 Taman/Kebun Raya 0 0
5 Perkebunan + 334 - 1550
6 Kebun Campuran + 4.693,6 + 790
7 Semak + 17 + 466
8 Padang Rumput 0 + 106
9 Lapangan 0 + 2
10 Tanah Kosong diperuntukkan 0 + 106
11 Sawah - 7.281 - 5.302
12 Tegalan/Ladang + 1.160 + 966
13 Padang Alang-alang + 545 - 501
14 Kolam Air Tawar (Tambak) 0 + 16
15 Badan air (Sungai/Danau/Situ) 0 - 4
16 Permukiman + 1.127,6 + 1.815
17 Kawasan Perumahan 0 + 1.206
18 Kawasan Industri 0 + 393

Sumber  : Hasil Analisis Peta Penggunaan Lahan DAS Ciliwung Hulu dan Tengah tahun 1950, 1970, 1998 
(BPN  DKI  Jakarta, 1950, 1970, 1998)  dan Survai Lapangan (2005)
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penggunaan lahan pertanian, perusakan lahan 
hutan untuk penggunaan pertanian maupun 
pemungutan hasil hutan yang meninggalkan lahan 
yang terbuka sehingga memudahkan terjadinya 
suksesi alami semak di musim penghujan.

Luasan padang rumput yaitu pembuatan 
taman meningkat dari 0% menjadi 0,37% 
(meningkat 0,37% atau 107 ha) dengan laju 
pertambahan luas tahunan sebesar 0,0123%.  
Sejalan dengan pertambahan waktu (T) terjadi 
peningkatan proporsi luas padang rumput seperti 
yang digambarkan dalam model persamaan 
regresi (7).
PR  = - 24,268  +   0,012  T (R2 = 100%).....(7)

Adanya lapangan seluas 2 ha (0,01%) 
dan tanah kosong diperuntukkan seluas 106 
ha  (0,37%) dengan laju pertambahan luas 
tahunan masing-masing sebesar 0,00033% dan 
0,0123%.  Sejalan dengan pertambahan waktu (T) 
terjadi peningkatan proporsi luas lapangan dan 
tanah kosong (digabung menjadi tanah kosong 
diperuntukkan) seperti yang digambarkan dalam 
model persamaan regresi (8).
TK  =   - 24,86  +  0,013 T  (R2  =  100%)....(8)

Luas lahan sawah menurun cukup besar 
yaitu dari luasan 31.38% pada tahun 1970 menjadi 
12.86% pada tahun 2005 (menurun 18.52% atau 
5.3002 ha) dengan laju penurunan luas tahunan 
sebesar  0,617%.  Sejalan dengan pertambahan 
waktu (T) terjadi penurunan proporsi luas 
sawah seperti yang digambarkan dalam model 
persamaan regresi (9).
SW =  1248,72  -  0,617 T  (R2 = 100%).......(9)

Penurunan luasan padi sawah terutama 
disebabkan oleh alih fungsi lahan ke lahan 
permukiman dan kawasan industri.

Lahan tegalan/ladang meningkat dari 
6.84% menjadi 10,21% (meningkat 3.37% 
atau 966 ha) dengan laju peningkatan  luas 
tegalan/ladang tahunan sebesar 0,1123%.  
Sejalan dengan pertambahan waktu (T) terjadi 
peningkatan proporsi luas tegalan/ladang seperti 
yang digambarkan dalam model persamaan 
regresi (10).
TL  =  - 217,06 +  0,113 T  (R2 = 99,8%)....(10)

Peningkatan luasan lahan tegalan/ladang 
dimungkinkan oleh meningkatnya jumlah petani 

dan buruh tani di wilayah DAS Ciliwung Hulu 
masing-masing sebesar 15.321 jiwa dan 12.107 
jiwa di tahun 2005 dengan laju peningkatan 
jumlah penduduk petani sebesar 0,642% (DPU 
DKI, 2003).

Padang alang-alang yang tersebar di 
banyak tempat bekas dan sekitar lahan pertanian 
berkurang luasannya dari 644 ha atau 2.25% 
pada tahun 1970 menjadi 143 ha atau 0,499% 
pada tahun 2005 (menurun 1.751% atau 501 ha) 
dengan laju pengurangan luas padang alang-alang 
rata-rata tahunan sebesar 0,058%.  Sejalan dengan 
pertambahan waktu (T) maka terjadi penurunan 
proporsi luas padang alang-alang seperti yang 
digambarkan dalam model persamaan regresi 
(11).
PA  =   116,665  -  0,058 T  (R2  =  100%)...(11)

Penurunan luasan padang alang-alang 
terutama disebabkan oleh penggunaannya untuk 
lahan perkebunan dan tegalan/ladang.  Perluasan 
areal perkebunan maupun tegalan/ladang karena 
adanya perluasan areal perkebunan rakyat dan 
swasta.  Adanya peningkatan jumlah petani di 
DAS Ciliwung Hulu dan Tengah telah mendorong 
pemanfaatan lahan-lahan tidur (padang alang-
alang) untuk usaha pertanian tanaman semusim.

Pembuatan kolam air tawar (tambak) 
seluas 16 ha atau 0,06% terjadi antara tahun 1970-
2005. Sejalan dengan pertambahan waktu (T) 
terjadi peningkatan proporsi luas kolam air tawar 
seperti yang tergambar dalam model persamaan 
regresi (12). 
KA  =  - 3,752  +  0,002 T  (R2 = 97,6%)....(12)

BA  =  1,64  -  0,000303 T  (R2 = 100%)....(13)
Fakta di atas menunjukkan bahwa 

pertambahan jumlah penduduk (yang mempunyai 
mata pencaharian utama sebagai petani) tahunan 
sebesar 98 jiwa telah memberikan pengaruh 
yang cukup signifikan terhadap pertambahan tipe 
penggunaan lahan khususnya kolam air tawar 
(tambak) setelah tahun 1970-an. 

Dampak perubahan kawasan hijau di 
DAS Ciliwung Hulu telah menyebabkan erosi 
dan sedimentasi yang terus meningkat serta 
menurunnya debit musim kemarau terutama 
pada saat adanya fenomena anomali iklim El-
niño  telah menyebabkan telaga ataupun oxbow 
lake yang berada di tepi aliran sungai utama 
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terisi sedimen saat debit puncak dan akhirnya 
mengering dan ditumbuhi semak.  Demikian 
pula dengan konversi situ dan luasan profil basah 
sungai akibat pembangunan sungai maupun 
perluasan permukiman ke areal bantaran sungai.  
Sejalan dengan pertambahan waktu (T) terjadi 
penurunan luasan badan air yang signifikan 
dengan laju penurunan proporsi luas tahunan 
sebesar 0,0003%.

Kawasan permukiman yang ada di DAS 
Ciliwung Hulu dan Tengah pada tahun 1970 hanya 
10,12%, meningkat menjadi 16.44% (meningkat 
6.32% atau 1.815 ha) pada tahun 2005 dengan 
laju pertambahan luas tahunan sebesar 0,211%.  
Sejalan dengan pertambahan waktu (T) terjadi 
peningkatan proporsi luas lapangan dan tanah 
kosong diperuntukkan seperti yang digambarkan 
dalam model persamaan regresi (13).
PM  = - 406,87  +  0,211 T  (R2  =  100%)..(13)

Pembangunan kawasan perumahan dan 
kawasan industri setelah tahun 1970-an masing-
masing seluas 1.206 ha (4.21%) dan 393 ha 
(1.37%) dengan laju pertambahan luas tahunan 
sebesar 0,1403% dan 0,0457%.  Sejalan dengan 
pertambahan waktu (T) terjadi peningkatan 
proporsi luas kawasan perumahan dan kawasan 
industri seperti yang digambarkan dalam model 
persamaan regresi (14) dan (15).
KP  = - 276,812 + 0,140 T ( R2 =  100%).. (14)

KI = - 90,166  +  0,046 T  (R2  =  100%)...(15)
Pertambahan luas kawasan perumahan 

dan kawasan industri tentu memberi kontribusi 
yang berarti terhadap peningkatan limpasan 
permukaan.
evolusi Lahan Hutan dan Lahan Pertanian 
di DaS Ciliwung

Tabel 3 berikut menyajikan evolusi lahan 
hutan dan pertanian yang terjadi pada periode 20 
tahun (1950-1970) dan 35 tahun (1970-2005).  
Berdasarkan data pada Tabel 3 terlihat bahwa 
lahan hutan lebat selama kurang lebih 20 tahun 
pertama berevolusi menjadi perkebunan, alang-
alang dan permukiman.  Perubahan lahan hutan 
jelas terlihat sebagai dampak pemanfaatnya oleh 
penduduk sekitarnya menjadi lahan perkebunan 
dan permukiman.  Tampak juga lahan alang-
alang terbentuk sebagai akibat perladangan 
berpindah.   

Pada periode 35 tahun berikutnya areal 
lahan-lahan tersebut berevolusi menjadi lahan 
hutan belukar, semak, dan tegalan.  Areal 
permukiman yang adanya ternyata adalah 
permukiman liar sehingga akhirnya ditertibkan 
pemerintah karena berada di kawasan hutan 
lindung.  Hanya saja lahan bekas permukiman 
belum berhasil berevolusi tuntas bahkan menjadi 
lahan hijau sebagian areal tersebut masih  
dimanfaatkan  sebagai  lahan  pertanian  yaitu  
tegalan.  Lahan  alang-alang  sebagian telah 
berevolusi membentuk lahan semak dan hutan 
belukar.  Kondisi ini dimungkinkan oleh sebab 
lahan yang telah ditinggalkan mengalami proses 
suksesi alami sehingga mulai membentuk semak 
dan hutan belukar.  Diharapkan dengan lamanya 
lahan tersebut tidak diganggu akan membentuk 
kembali hutan sekunder hingga hutan lebat.
Tipe lahan hutan belukar setelah 21 tahun belum 
mengalami evolusi.  Nanti setelah 35 tahun 
berikutnya baru berevolusi menjadi hutan lebat 
dan semak.  Evolusi hutan belukar menjadi hutan 
lebat tentu akibat evolusi oleh mekanisme suksesi 
alami. 

Tipe lahan hutan sejenis setelah 21 tahun 
belum mengalami evolusi.  Nanti setelah 35 
tahun berikutnya lagi baru sebagian lahan hutan 
sejenis berevolusi membentuk hutan belukar dan 
tegalan. Penggunaan lahan tegalan adalah akibat 
adanya pertambahan penduduk berprofesi petani. 
Dalam kondisi resesi ekonomi penduduk lebih 
banyak mencari nafkah untuk kebutuhan pangan  
harian dari lahan pertanian.  Dalam kondisi 
demikian lahan digunakan tanpa memperhatikan 
kemampuan dan peruntukannya. Akibatnya 
sebagian lahan hutan sejenis digunakan untuk 
tegalan terutama pada lahan hutan sejenis yang 
telah dipungut hasil kayunya.  Evolusi hutan 
belukar menjadi hutan lebat tentu sebagai 
akibat mekanisme suksesi alami. Evolusi 
penggunaan lahan pertanian juga tampak 
sebagai akibat campur tangan manusia.  Lahan 
perkebunan sebagian dikonversi menjadi kebun 
campuran dan lahan sawah pada periode 21 tahun 
maupun 35 tahun berikutnya.  Sebagian lahan 
perkebunan yang tidak lagi dikelola dengan baik 
menyebabkan terjadinya longsoran di beberapa 
tempat sehingga lahan tersebut ditinggalkan dan 
tidak dimanfaatkan lagi.  
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Dengan kondisi curah hujan yang 
tinggi dan bergantian dengan musim kemarau 
menyebabkan terjadinya mekanisme suksesi alami 
yang berlangsung 56 tahun yang menghasilkan 
lahan padang rumput, semak, hutan belukar 
maupun hutan lebat.  Sebagian lahan yang tidak 
produkstif akhirnya ditanami tanaman hutan 
sejenis dan sekaligus dimanfaatkan sebagai lahan 
permukiman.  Sebagian lain yang dimanfaatkan 
sebagai lahan tegalan atau ladang dengan sistem 
tebas bakar dan kemudian dibiarkan segera 
ditumbuhi alang-alang.  Lahan lain yang oleh 
pemerintah telah ditertibkan dan lahan ditumbuhi 
rumput dibiarkan tak dimanfaatkan  karena 
tergolong lahan kosong diperuntukkan yang telah 
ditetapkan pemerintah.

Lahan kebun campuran dalam periode 
21 tahun tidak mengalami evolusi oleh konversi 
ataupun suksesi alami.  Namun pada 35 tahun 
berikutnya baru terjadi evolusi.  Melalui suksesi 
alami lahan kebun campuran yang tidak dikelola 
secara baik dan mengalami kerusakan akibat 
longsoran telah dibiarkan tak terurus sehingga 
berevolusi membentuk lahan padang rumput, 
semak hingga hutan lebat.  Sebagian lahan 
dikonversi penduduk menjadi lahan perkebunan, 
tegalan/ladang, sawah, kolam air tawar (tambak) 
dan juga menjadi kawasan permukiman, 
perumahan, dan industri.  Lahan lain tetap 
tidak termanfaatkan karena tergolong lahan 
diperuntukan sesuai RTRW kabupaten Bogor.  

Lahan  s awah  juga  sudah  t i dak 
dimanfaatkan lagi di kawasan DAS Ciliwung.  
Pada periode 21 tahun sejak tahun 1970, lahan 
sawah yang dibiarkan mengalami kerusakan 
dan tidak dimanfaatkan lagi.  Lahan lainnya 
dikonversi untuk permukiman, perkebunan, 
kebun campuran, dan tegalan/ladang. Pada 35 
tahun berikutnya terjadi konversi lagi sehingga 
ditemukan kawasan industri, perumahan, padang 
rumput, lapangan dan tanah kosong diperuntukan 
mengantikan lahan sawah.  Animo masyarakat 
untuk mengusahakan komoditi padi sawah 
memang semakin merosot akibat harga gabah 
yang terus menurun, akibatnya banyak petani 
yang memilih menjual lahannya terutama untuk 
pengelola kawasan perumahan dan industri.

Perubahan atau konversi lahan sawah 
juga terjadi pada lahan tegalan/ladang yang 

selama ini menjadi sumber pangan penduduk 
petani.  Kehidupan ekonomi yang semakin 
memprihatinkan telah mendorong para petani 
untuk mencoba beralih profesi akibatnya banyak 
lahan tegalan/ladang dibiarkan tak terurus 
dan/atau dikonversi ke bentuk penggunaan 
lain.  Kondisi tersebut telah menyebabkan lahan 
tegalan/ladang yang tidak mengalami perubahan 
apapun pada periode 21 tahun pertama namun 
pada 35 tahun berikutnya justru terjadi perubahan 
yang siginifikan. Lahan tegalan/ladang yang 
diberakan akhirnya mengalami suksesi alami 
membentuk padang rumput, semak hingga hutan 
lebat.  Sementara lahan lainnya dikonversi menjadi 
lahan kebun campuran, sawah, permukiman dan 
lahan kosong diperuntukan.

Perluasan areal permukiman disebabkan 
karena pertambahan jumah penduduk dan lahan-
lahan yang diperuntukan sebagai lahan hutan 
telah dimanfaatkan sebagai tempat bermukin 
sementara sebagian lainnya dibiarkan berevolusi 
mebentuk lahan hutan lebat oleh mekanisme 
suksesi alami.  Sementara lahan lainnya telah 
ditetapkan sebagai lahan peruntukan tertentu 
sesuai dengan Recana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) pemerintah setempat sehingga dibiarkan 
kosong tidak dimanfaatkan.  

PenUtUP

Kesimpulan
1. Selama  periode  21  tahun  (1950-1970)  dan  

35 tahun  (1970 – 2005)  di DAS Ciliwung 
Hulu dan Tengah terjadi perubahan luas 
semua tipe penggunaan lahan kecuali taman 
(kebun raya Bogor).  

2. Evolusi penggunaan lahan hutan belukar dan 
hutan sejenis berlangsung selama 50 tahunan 
kecuali lahan hutan lebat yang mengalami 
evolusi hanya dalam waktu 20 tahunan 
karena adanya campur tangan pemerintah 
daerah dalam upaya rehabilitasi.

3. Evolusi penggunaan lahan pertanian 
umumnya berlangsung dalam periode kedua 
atau 35 tahunan yang oleh dukungan iklim 
yang basah sehingga terjadi mekanisme 
suksesi alami dan program penghijauan dari 
pemerintah daerah dan pusat. 
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Evolusi Penggunaan Lahan di Daerah Aliran Sungai Ciliwung 

tabel 3. Evolusi Penggunaan Lahan Hutan dan Pertanian di DAS
Ciliwung Hulu danTengah Periode 1950-1970-2005

no tipe Penggunaan
(1950)

Suksesi alami / Dikonversi ke tipe Penggunaan Lain
(1970) (2005)

1 Hutan lebat Perkebunan Hutan belukar
Permukiman Semak
Alang-alang Perkebunan

Tegalan
2 Hutan Belukar Hutan Belukar Hutan lebat

Semak 
3 Hutan Sejenis Hutan Sejenis Hutan belukar

Tegalan
4 Perkebunan Kebun campuran Kebun campuran

Hutan belukar Hutan belukar
Hutan sejenis Hutan sejenis
Hutan lebat Hutan lebat 
Sawah Sawah

Alang-alang
Tanah kosong diperuntukkan
Permukiman
Semak
Padang rumput 
Tegalan/ladang

5 Kebun campuran Kebun campuran Hutan  lebat
Hutan sejenis
Hutan belukar
Semak
Padang rumput
Tegalan/ladang
Sawah
Alang-alang
Permukiman
Kawasan Industri
Kawasan Perumahan
Perkebunan
Kolam air tawar
Tanah kosong diperuntukkan

6 Sawah Permukiman Kawasan Industri
Kebun campuran Permukiman
Perkebunan Kebun campuran
Tegalan/ladang Kawasan perumahan
Tanah rusak Lapangan

Tanah kosong diperuntukkan
Tegalan/ladang
Padang rumput
Perkebunan

7 Tegalan/ladang Tegalan/ladang Hutan belukar
Kebun campuran
Sawah
Tanah kosong diperuntukkan
Hutan lebat
Padang rumput
Semak
Permukiman

Sumber  : Hasil Pengolahan Peta dan Tabulasi Penggunaan Lahan DAS Ciliwung Hulu dan Tengah  (BPN  
DKI  Jakarta, 1950, 1970, 1998) dan Survai Lapangan (2005)
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Saran
 Upaya pemeliharaan kawasan hutan 

terutama di daerah tangkapan hujan di DAS 
Hulu perlu ditingkatkan melalui berbagai 
perangkat kebijakan pemerintah daerah dan 

implementasinya.  Hal ini dimaksudkan agar 
fungsinya sebagai kawasan resapan air tetap 
terjaga sehingga ketersediaan air sepanjang tahun 
untuk berbagai kebutuhan dapat terus dijamin 
sementara kejadian banjir yang membawa 
bencana juga dapat ditekan.
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