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ABSTRAK 

 
Hutan lindung memiliki peran penting sebagai pengatur tata air suatu 

daerah aliran sungai.  Pada tahun 1999/2000 sebagian hutan lindung di hulu DAS 

babak mengalami gangguan (penebangan) yang masif sehingga menjadi lahan 

terbuka. Penelitan ini bertujuan untuk mengidentifikasi areal deforestasi tahun 

2000 dan identifikasi tingkat penutupan lahan areal deforestasi 14 tahun 

setelahnya serta faktor yang berperan dalam perbedaan tingkat penutupan lahan. 

Analysis perubahan penutupan lahan menggunakan data penginderaan jauh citra 

landsat tahun 1997, 2000 dan 2014.  Areal deforestasi ditentukan menggunakan 

teknik perbedaan index vegetasi dengan threshold. Tingkat penutupan lahan juga 

ditentukan menggunakan index vegetasi dari citra ladsat tahun 2014 akhir musim 

hujan dan akhir musim kemarau dengan threshold. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa area defoestasi tahun 2000 adalah seluas 1254,8 ha atau sekitar 10% dari 

luas kawasan hutan di hulu DAS Babak.  Tingkat penutupan lahan bekas 

deforestasi setelah 14 tahun adalah penutupan lahan tinggi seluas 560,4 ha, 

penutupan sedang 525,6 ha dan penutupan rendah 168,8 ha, atau masing-masing 

44,6%, 41,9% dan 13,5% dari total areal deforestasi tahun 2000. Faktor yang 

berperan dalam perbedaan penutupan lahan (jenis dan populasi/ha) pada bekas 

areal deforestasi adalah faktor ekonomi pengelola, ketersediaan bibit pada saat 

awal penanaman setelah deforestasi dan kebutuhan produk tanaman semusim. 

 

Kata Kunci : Hutan lindung, hutan kemasyarakatan, penutupan lahan, deforestasi 
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RINGKASAN 

Hutan lindung memiliki peran penting sebagai pengatur tata air suatu 

daerah aliran sungai.  Pada tahun 1999/2000 sebagian hutan lindung di hulu DAS 

babak mengalami gangguan (penebangan) yang masif sehingga menjadi lahan 

terbuka. Lahan ini selanjutnya dikelola oleh masyarakat sekitar, dan sejak tahun 

2010 resmi dikelola dengan skema Hutan Kemasyarakatam (HKm).  Penelitan ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi areal deforestasi tahun 2000 dan identifikasi 

tingkat penutupan lahan areal deforestasi 14 tahun setelahnya serta faktor yang 

berperan dalam perbedaan tingkat penutupan lahan.  

Analysis perubahan penutupan lahan dilakukan menggunakan data 

penginderaan jauh citra landsat tahun 1997, 2000 dan 2014.  Areal deforestasi 

ditentukan menggunakan teknik perbedaan index vegetasi tahun 1997 (sebelum) 

dan indev vegetasi tahun 2000 (sesudah) dengan threshold. Tingkat penutupan 

lahan juga ditentukan menggunakan index vegetasi dari citra ladsat tahun 2014  

bulan mei (akhir musim hujan) dan thaun 2014 bulan Oktober (akhir musim 

kemarau) dengan threshold. Threshold ditentukan dari hasil analysis visual pada 

citra resolusi tinggi google earth. Faktor penyebab perbedaan tutupan lahan 

diperoleh dari wawancara dengan responden dari pengelola lahan di lokasi 

penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa area defoestasi tahun 2000 adalah 

seluas 1254,8 ha atau sekitar 10% dari luas kawasan hutan di hulu DAS Babak.  

Tingkat penutupan lahan bekas deforestasi menggunakan citra landsat tahun 2014 

atau 14 tahun setelah deforestasi adalah penutupan lahan tinggi seluas 560,4 ha, 

penutupan sedang 525,6 ha dan penutupan rendah 168,8 ha, atau masing-masing 

sekitar 44,6%, 41,9% dan 13,5% dari total areal deforestasi tahun 2000. Faktor 

yang berperan dalam menentukan perbedaan penutupan lahan yang tercermin 

pada jenis dan populasi/ha pada bekas areal deforestasi adalah faktor ekonomi 

pengelola, ketersediaan bibit pada saat penanaman khususnya pada awal setelah 

deforestasi, dan kebutuhan produk tanaman semusim 
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BAB I.  PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Keberadaan hutan lindung yang umumnya terdapat di hulu Daerah Aliran 

Sungai (DAS) memiliki peran hidrologis penting sebagai pengatur tata air di DAS 

tersebut. Perubahan penutupan lahan khususnya untuk kawasan hutan seperti 

pengurangan hutan dan kebun campuran pada hulu DAS dapat meningkatkan 

debit total dan menurunkan debit minimum (Suryani et al 2005; Fujilestari, 2011). 

Dalam hubungannya dengan tata air kawasan, informasi penutupan lahan menjadi 

semakin penting terutama jika dihubungkan isu perubahan iklim (Yasin et al 

2002; McClymond, 2009).   

Pada awal reformasi di Indonesia tahun 1998 sampai 2000 an, dengan situasi 

sosial ekonomi politik yang kurang kondusif di beberapa tempat terjadi kerusakan 

hutan yang cukup menyedihkan salah satunya di Hulu DAS Babak Lombok.  

Berdasarkan hasil digitasi secara visual pada citra satellite, lebih dari 1500 ha 

hutan lindung di hulu DAS babak mengalami kerusakan masif dan menjadi lahan 

terbuka.  

DAS Babak adalah salah satu DAS penting di Pulau Lombok, yang berhulu 

di pegunungan Rinjani. Sejumlah mata air terdapat di Hulu DAS Babak dan 

dimanfaatkan baik untuk rumah tangga maupun untuk irigasi. Sebagian air dari 

DAS Babak juga digunakan untuk irigasi di DAS tetangganya melalui saluran 

interbasin atau High Level Diversion (HLD) (Le Groupe AFH, 1993, 1996, 

MacClymond, 2009).  Perubahan penutupan lahan hutan seperti tersebut diatas 

dapat merubah keseimbangan antara runoff dan evapotranspirasi atau secara umu 

tata air dari daerah tersebut (Zhang et al 2001, Costa, 2003).  Tjakrawarsa et al 

(2008) menunjukkan bahwa debit air beberapa sungai di kawasan gunung Rinjani 

menunjukkan penurunan debit rata-rata 3,8% per tahun akibat deforestasi hutan  

Sesuai dengan kebijakan pengelolaan hutan yang baru, masyarakat dapat 

terlibat dan dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hutan.  Areal hutan lindung 

yang mengalami deforestasi di Hulu DAS Babak juga telah dikelola oleh 

masyarakat. Pada tahun 2010, areal tersebut resmi melalui skema HKm.  
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Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana kondisi penutupan lahan 

dan tingkat penutupan lahan permanen pasca kerusakan hutan masif tahun 

1999/2000.  

 

1.2.  Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui tingkat penutupan lahan permanen pada areal bekas kerusakan 

hutan masif tahun 1999/2000 di hulu DAS Babak Lombok 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat penutupan lahan 

permanen pada areal bekas deforestasi masif tahun 1999/2000 di hulu DAS 

Babak Lombok 

 

1.3. Urgensi Penelitian 

DAS Babak merupakan salah satu DAS penting di Pulau Lombok.  Di 

Hulu DAS terbadap mata air dan beberapa air terjun yang sangat potensial untuk 

sumberdaya air di Pulau Lombok dan juga untuk wisata. Air DAS babak juga 

dialirkan ke DAS tetangganya melalui skema interbasin. Dengan demikian DAS 

babak sangat penting bagi penyediaan air bagi rumah tangga dan bagi irigasi 

pertanian di pulau Lombok.   

Padat tahun 1999/2000 bertepatan dengan kondisi politik di Indonesia 

yang kurang kondusif pada saat itu, hutan di hulu DAS babak mengalami 

exploitasi penebangan yang berlebihan menyebabkan lahan terbuka mencapai 

lebih dari 1500 ha. Keadaan ini tentu kurang menguntungkan bagi aspek 

sumberdaya air.   

Pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat pada areal deforestasi sejak 

tahun 1999/2000 sampai saat ini perlu dievaluasi sehingga diperoleh informasi 

yang lebih konprehensif dalam pengelolaan sumberdaya di hulu DAS babak.  

Informasi dinamika penutupan lahan permanen dari waktu ke waktu sangat 

penting dalam rangka mempertahakan kelestartian sumberdaya lahan dan air, 

untuk pembangunan yang bekelanjutan.  
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BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Literatur Review 

 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai wilayah penerima air hujan yang 

secara alamiah di alam dibatasi oleh punggung bukit (Asdak, 2007) merupakan 

suatu sistem tempat terjadinya proses dengan hujan sebagai input utama dan aliran 

permukaan dan sedimen sebagai output (Suripin, 2002). Dari sudut pandang yang 

lebih luas, sarana produksi dan produksi pertanian juga dimasukkan masing-

masing sebagai input dan output dari sistem DAS.  

Setiap DAS memiliki karakteristik yang spesifik dan menentukan proses 

yang terjadi pada DAS.  Karakteristik tersebut ada yang bersifat relatif dan relatif 

konstan, dan juga ada yang bersifat relatif dinamis dan sangat dipengaruhi oleh 

intervensi manusia. Beberapa karakterisatik alamiah misalnya keadaan iklim 

seperti hujan dan kondisi geologi.  Sementara karakteristik yang bersifat dinamis 

diantaranya adalah perubahan penutupan vegetasi.  

Intervensi masnusia dalam mengelola sumberdaya alam berpotensi 

mengubah proses yang terjadi pada sistem DAS (Asdak, 2007), dan pada akhirnya 

dan output dari sistem DAS tersebut.  Intervnesi manusia dalam bentuk usaha tani 

dapat merubah karakterisitk DAS khususnya dalam penutupan vegetasi. 

Perubahan kondisi vegetasi penutupan tanah seperti penebangan hutan dan sistem 

berusaha tani berpengaruh pada tata air dari suatu DAS.  Bruijnzeel (1990, 1996) 

menunjukkan bahwa aliran permukaan akan berubah secara nyata pada 

penebangan hutan secara total, dan aliran permukaan sedikit berubah untuk 

penebangan hutan secara selektif 20%.  Costa et al (2003) menunjukkan 

peningkatan aliran permukaan dari 24% menjadi 28% sebagai akibat penambahan 

lahan pertanian 30% menjadi 49% dalam kurun waktu 1960 ke tahun 1995.  

Hasil penelitian di Indonesia tentang dampak perubahan vegetasi terhadap 

aliran permukaan juga memberikan hasil yang relatif sama.  Pengurangan hutan 

seluas 85% dan peningkatan pemukiman sebesar 144% telah meningkatkan 

volume limpasan sekitar 50% (Dasanto et al, 2006). Pengurangan luas kebun 

campuran dan hutan masing-masing 7,3% dan 2,35% di DAS Cilajupang (luas 
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2792 ha) telah meningkatkan aliran permukaan total sebesar 12,37% dan 

mengurangi aliran dasar sebesar 2,54% (Suryani et al, 2005). Penyusutan hutan 66 

ha/tahun dengan penambahan kebun campuran 39 ha/tahun dalam kurun waktu 

1984-2007 di DAS Paninggahan-Singkarak telah meningkatkan debit total sampai 

1,3 m
3
/detik dan menurunkan debit minimum sampai 0,2 m

3
/detik (Fujilestari et 

al, 2011).  

Pemanfaatan lahan dengan mengubah penutupan lahan hutan ke pertanian 

juga berpengaruh pada laju erosi. Hasil penelitian Alansi et al (2009) 

menunjukkan bahwa deforestasi berperan dalm peningkatan runoff dan 

sedimentasi di daerah tropik. Istomo et al (2011) menunjukkan bahwa lahan 

terlantar memiliki erosi yang lebih tinggi (5,98 gram/liter)  dibandingkan dengan 

lahan dengan sistem agroforestri jarak pagar dan mahoni muda dan mahoni tua 

dengan nilai masing-masing 2,578 gram/liter dan 3,157 gram/liter.  Erfandi et al., 

(2002) yang melakukan penelitian pada lahan berlerang di Desa Cempaka Cianjur 

menunjukkan bahwa eorsi pada lahan berlerang dan terbuka lebih tinggi 

dibandingkan eorsi pada bedengan searah contour, masing-masing dengan nilai 

erosi sebsar 143,45 ton/ha dan 3,55 ton/ha. 

Kondisi penutupan lahan menjadi salah satu paramter penting dalam upaya 

pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu ketersediaan data dan 

informasi tentang kondisi vegetasi suatu DAS menjadi sangat penting antara lain 

untuk mengevaluasi pengelolaan DAS dan juga memprediksi dampak dampak 

yang mungkin terjadi sesuai dengan karakteriktik penutupan vegetasi tersebut.    

Evaluasi penutupan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan data 

penginderaan jauh. Beberapa kelebihan yang dimiliki dari penginderaan jauh 

adalah tersedianya data runtun waktu dengan cakupan area yang luas.  Survei 

lapangan dapat memberikan kondisi real pada saat dilakukan kunjungan tetapi 

tidak memberikan informasi tentang data sebelumnya. Selain itu, survei lapangan 

memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup tinggi. Meskipun 

demikian, evalusi menggunakan data penginderaan jauh harus dibarengi dengan 

verifikasi lapang sehingga hasil yang diperloleh lebih valid.  
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Evaluasi perubahan penutupan lahan menggunakan data penginderaan jauh 

dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya adalah metode perbedaan 

data image (image differecing), perbedaan vegetation index (vegetation index 

differencing), perbedaan principal componen (principal compnent differencing) 

(Lu et al 2004).  Perbedaan data image maupun perbedaan nilai index vegetasi 

pada saat tertentu dibandingkan dengan waktu yang lainnya menjadi indikasi 

adanya perubahan vegetasi.  Secara umum, hutan memiliki index vegetasi (index 

kehijauan) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah terbuka.  

 

2.2. Studi Pendahuluan  

 Pada tahun 2011 dan 2012, Korean Forest Reserach Institute (KFRI) dan 

University of Northern Arizona Amerika bekerjasama dengan program studi 

kehutanan Universitas Mataram telah melaksanakan penelitian salah satunya 

berkaitan dengan perubahan penutupan lahan secara umum di Pulau Lombok. 

Hasil penelitian (Bae, 2012) menujukkan bahwa dalam periode 1990-2010, hutan 

di Lombok berkurang sebanyak 49.439 ha. Kondisi hutan pada tahun 2010 

menunjukkan hutan primer lebih sedikit dibandingkan dengan hutan sekunder. 

 Penelitian KFRI ini lebih fokus pada analysis dan simulasi perubahan 

lahan pada skala yang lebih luas dan bersifat umum.  Usulan penelitian ini akan 

lebih fokus pada capaian evaluasi dalam bentuk perubahan penutupan vegetasi 

pada areal kerusakan hutan berat tahun 1999/2000 di hulu DAS Babak Lombok.      

 Selain itu, Tjakrawarsa et al (2008) telah melakukan analysis perubahan 

tutupan lahan pada beberapa DAS di pulau Lombok oleh Tjakrawarsa et al 2008), 

yang menujukkan bahwa adanya penuruan debit rata-rata 3,8% akibat perubahan 

penutupan lahan. Usulan penelitian ini akan memberikan tambahan informasi 

tentang perubahan karakteristik hidrologis kawasan akibat perubahan penutupan 

lahan khususnya pasca kerusakan hutan berat tahun 1999/2000 di hulu DAS 

Babak.   
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BAB III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan tempat 

 Penelitian dilaksanakan di hulu DAS Babak pada areal bekas deforestasi 

masif tahun 1999/2000 dari bulan Mei sampai Nopember 2015. 

 

3.2.  Identifikasi areal deforestasi tahun 2000 

 Identifikasi areal deforestasi tahun 2000 dihulu DAS Babak ditentukan 

menggunakan teknik pengurangan index vegetasi.  Citra satelit yang digunakan 

adalah citra landsat tahun 2000 dan sebelum tahun 2000.  Dengan memperhatikan 

kualitas citra yang tersedia maka citra yang digunakan dalam penelitian adalah 

citra landsat tahun 2000 tanggal 232 (julian date) dan citra landsat tahun 1997 

tanggal 231 (julian date).  Index vegetasi Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) dihitung dari citra landsat tahun 2000 dan tahun 1997 dengan formula 

(band4 – band3)/(band4+band3).  Daerah yang mengalami deforestasi ditentukan 

menggunakan metode perbedaan (pengurangan) index vegetasi dengan threshold.  

Dalam hal  jika perbedaan indev vegetasi melebihi threshold yang ditentukan 

maka data tersebut dikelompokkan dalam daerah atau areal deforestasi, dans 

sebaliknya. Analysis data citra menggunakan sofware open sources QGIS 2.8 1. 

dan GRASS 6.4.4. 

 

3.3.  Evaluasi Penutupan Lahan bekas areal deforestasi 

Penutupan lahan permanen tercemin pada populasi pohon dalam satuan 

luas.  Data tahun 2000 dijadikan sebagai basis karena pada tahun ini terjadi 

degradasi dan deforestasi yang masif di hulu DAS Babak.  Data citra satelit yang 

digunakan adalah citra satellite landsat kejadian deforestasi tahun 2000, dan citra 

setelah kejadian deforestasi sampai saat ini. 

Tingkat penutupan lahan permanen ditentukan dengan teknik 

membandingkan index vegetasi dari data satellite pada akhir musim hujan dan 

index vegetasi pada akhir musim kemarau.  Kedua waktu ini dipilih karena untuk 

daeran dengan dua musim hujan dan musim kemarau data satellite pada musim 



7 

 

hujan banyak berawan sehingga menyulitkan dalam analysis. Secara umum index 

vegetasi pada akhir musim hujan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

index vegetasi pada akhir musim kemarau.  Untuk tanaman semusim index 

vegetasi sangat rendah pada akhir musim kemarau dan menjadi kontras dibanding 

dengan lahan bervegetasi pohon yang hijau sepanjang tahun.  Index vegetasi yang 

tinggi pada akhir musim hujan dan masih tinggi pada akhir musim kemarau 

menjadi indikasi dalam penutupan lahan permanen terbaik sementara penutupan 

indek tinggi pada bulan mei dan rendah pada bulan kemarau menunjukkan tingkat 

penutupan permanen terendah.  Perbedaan antara tertinggi dan terendah 

selanjutnya diklasifikasi secara statitik menjadi menjadi beberapa kelompok yaitu 

tinggi, agak tinggi, sedang, agak rendah dan rendah dengan threshold. 

Analysis penutupan lahan permanen ditentukan dengan menggunakan index 

vegetasi 2014 tanggal 150 (30 mei) dan perbedaan index vegetasi citra landsat 

2014 (30 mei) dan 2014 tanggal 278 (5 Oktober). Penutupan lahan tinggi terjadi 

jika nilai index vegetasi citra tahun 2014 (30 mei) tinggi dan perbedaan index 

vegetasi 2014 (30 mei) dan 2014 (5 Oktober) rendah.  Dengan demikian 

identifikasi penutupan lahan permanen dalam penelitian ini ditentukan 

menggunakan dua threshold yaitu threshold pada index vegetasi 2014 (30 mei) 

dan threshold dari  perbedaan index vegetasi 2014 (30 mei) dan 2014 (5 Oktober). 

Threshold ditentukan dengan menggunakan analysis visual pada citra resolusi 

tinggi (google earth) dan verfikasi lapang. Hasil analysis penutupan lahan 

disajikan dalam bentuk peta penutupan lahan. Analysis data menggunakan 

sofware open sources QGIS 2.8 1. dan GRASS 6.4.4. 

 

3.4.  Analysis Faktor Penyebab Perbedaan Penutupan Lahan 

Data untuk analysis faktor yang menyebabkan perbedaan penutupan lahan 

di areal bekas kerusakan hutan tahun 2000 di hulu DAS Babak diukumpulkan 

melalui wawancara dan questioner kepada masyarakat pengelola hutan khususnya 

yang tergabung dalam kelompok Hutan kemasyarakatan (HKm).  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1.  Analysis Areal Deforestasi tahun 2000 

Analysis areal deforestasi tahun 2000 dilakukan menggunakan data 

penginderaan jauh citra landsat. Data penginderaan jauh atau citra Landsat saat ini 

bersifat bebas biaya (gratis) di didownload dari website USGS (www. 

http://earthexplorer.usgs.gov/).  Data landsat yang diunduh adalah data landsat 

sebelum tahun 2000, tahun 2000 dan tahun 2014 dan 2015.  Meskipun data 

landsat bersifat bebas beaya tetapi tidak semua data yang diingingkan tersedia.  

Berdasarkan ketersediaan, kualitas data (khususnya tingkat keawanan) yang 

tersedia, data yang digunakan dalam penelitian ini data tahun 1997 hari ke 231 

(julian day), data tahun 2000 hari ke 232, data tahun 2014 hari ke 150 (mei) dan 

hari ke 278 (oktober).  Data tersebut selanjutnya digeoreference ke sistem UTM 

WGS 84 zone 50 S.    

   

 

Gambar 1. Kenampakan areal deforestasi pada citra landat tahun 2000 (band 542) 
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Pada tahun 2000 telah terjadi deforestasi yang massiv di kawasan hutan 

hulu DAS babak.   Areal deforestasi pada tahun tersebut terlihat jelas dan dapat 

dilihat secara visual pada landsat tahun 2000, khususnya jika dilakukan 

penajaman image melalui penggabungan chanel atau band.   Gambar 1. 

menjukkan visual dari areal deforestasi tahun 2000. 

Dalam penelitian areal deforestasi ditentukan dengan cara mengurangi 

index vegetasi landsat tahun 2000 terhadap index vegetasi tahun 1997.  Index 

vegetasi yang digunakan dalam hal ini adalah normalized vegetation difference 

index yang lebih dikenal dengan NDVI.  Areal deforestasi dari NDVI 2000 minus 

NDVI 1997 ditentukan dengan menggunakan threshold.  Nilai threshold 

ditetapkan berdasarkan analysis visual pada areal deforestasi.  Gambar 2 

menujukkan nilai NDVI 2000 dikurangi NDVI 1997, dan Gambar 3 menjukkan 

areal deforestasi berdasarkan nilai threshold dari NDVI 2000 – NDVI 1997.   

 

 

Gambar 2.  Distribusi nilai NDVI 2000 dikurangi NDVI 1997 
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 Berdasarkan Gambar 3 dan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa areal 

deforestasi tahun 2000 dihulu DAS babak adalah seluas 1250 ha atau sekitar 

10,5% dari totla kawasan hutan di hulu DAS Babak.  Luasan ini diperoleh dengan 

menggunakan threshold yang diperoleh dari hasil analysis visual pada areal 

deforestasi.  Lu, et all (2004) menunjukkan bahwa identifikasi perubahan 

penutupan lahan dengan metode pngurangan memiliki kelebihan mudah dan 

sederhana tetapi memiliki kelemahan dan kesulitan dalam menentukan treshold 

dalam mengelompokkan satu data (pixel) menjadi berubah atau sebaliknya tidak 

berubah. 

 

Gambar 3.  Areal Deforestrasi yang ditentukan dari nilai NDVI 2000 dikurangi 

NDVI 1997 menggunakan threshold 

 

Tabel 1.  Luas Areal deforestasi tahun 2000 dalam kawasan di hulu DAS Babak 

No Kawasan Hutan Hulu DAS Babak Luas (ha) % luas 

1 Non Deforestasi 10660.94 89.47 

2 Areal Deforestasi  1254.76 10.53 

Total 11915.70 100.00 
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4.2.  Analysis Penutupan Permanen pada Areal Deforestasi th 2000 

 Dalam penelitian ini, tingkat tutupan lahan permanen dimaknai sebagai 

lahan yang memiliki tutupan menyerupai hutan.  Dengan kata lain, bagaimana 

kondisi tutupan lahan saat ini pada areal bekas deforestasi tahun 2000.  Lahan 

dengan populasi pohon menyerupai hutan didefiniskan sebagai areal yang 

memiliki tutupan lahan permanen, sedangkan lahan dengan populasi pohon per 

satuan luas yang relatif sedikit atau ditanaman tanaman semusim memiliki tutupan 

lahan tidak permanen.  Dengan definisi ini ada beberapa tingkat penutupan lahan 

yang dimungkinkan pada areal bekas deforestasi tersebut.  

 Hasil analysis menggunakan NDVI tahun 2014 (30 mei) dan NDVI 2014 

(5 Oktober) menunjukkan adanya perbedaan tingkat penutupan pada areal bekas 

deforestasi pada akhir musim hujan dan akhir musim kemarau.  Secara teoritis, 

lahan bervegetasi pohon memiliki NDVI yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

lahan bervegetasi tanaman semusin terlebih jika tanah terbuka tanpa vegetasi.  

Variasi temporal NDVI di daerah tropik moonson untuk penggunaan lahan hutan, 

semak, tegalan, sawah tadah hujan umumnya masih tinggi. Namun demikian pada 

akhir musim kemarau semua NDVI dari penggunaan lahan tersebut turun tetapi 

dengan tingkat yang berbeda.  Hutan mengalami penuruan relatif kecil sedangkan 

sawah tadah hujan dan tegalan menunjukkan penurunan  yang cukup nyata (Idris 

et al, 2000). 

Berdasarkan pada karakteristik diatas maka pada penelitian ini, tingkat 

penutupan lahan permanen pada areal deforestasi dianalysis dengan menggunakan 

NDVI 2014 (30 mei) dan perbedaan NDVI 2014 (30 mei) dikurangi NDVI 2014 

(5 Oktober).  NDVI 2014 > 0.4 didefinisikan sebagai lahan penutupan seperti 

hutan.  Nilai threshold 0.4 diperoleh dari hasil analysis nilai NDVI dari hutan di 

sekitar yang menunjukkan nilai NDVI hutan umumnya diatas diatas 0.4. NDVI 

2014 (mei) > 0.4 yang dikombinasikan dengan penurunan yang relatif kecil berarti 

memiliki penutupan lahan permanen sebaliknya jika NDVI 2000 (mei) > 0.4 

tetapi mengalami penurunan yang tajam pada oktober maka lahan ini 

dikelompokkan dalam penutupan lahan belum permanen. Tabel 2 menujukkan 

threshold dalam pengelompokan penutupan lahan bekas areal deforestasi. Gambar 
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4 menunjukkan hasil analysis penutupan lahan permanen pada areal bekas 

deforestasi tahun 2000 kawasan hutan di hulu DAS Babak.  

Berdasarkan Tabel 3 jelas bahwa tingkat penutupan lahan di areal bekas 

deforestasi dengan kategori penutupan lahan tinggi adalah seluas 560,4 ha atau 

sekitar 44,6%, sedangkan penutupan sedang dan rendah masing-masing dan 525,6 

ha dan 168,8 ha atau 41,9 % dan 13,5% dari total luas area deforetasi di hulu DAS 

Babak.  

 

Tabel 2. Threshold yang digunakan untuk menentukan tingkat tutupan lahan pada 

areal bekas deforestasi tahuan 2000 di hulua DAS Babak 

 

NDVI 2014 (30 

Mei)* 

Perbedaan NDVI 2014 )(30 Mei) 

dengan NDVI 2014 (5 Oktober)* 

Keterangan 

Penutupan Lahan 

>0,4 > 0.05 rendah 

>0.4  0.05 - 0.015 sedang 

>0.4 <0.015 Tinggi 

0.4 – 0.2 > 0.05 rendah 

0.4 – 0.2  0.05 - 0.015 rendah 

0.4 – 0.2 <0.015 sedang 

< 0.2  rendah 

*Threshold ditentukan dengan analysis visual tutupan lahan pada google earth 
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Gambar 4.  Penutupan lahan pada bekas areal deforestasi tahun 2000 kawasan 

hutan di hulu DAS Babak  

 

Tabel 3. Penutupan Lahan pada areal bekas deforestasi tahun 2000 dalam kawasan 

hutan di hulu DAS Babak 

No Penutupan Lahan Luas (ha) % 

1  Rendah 168,8 13,5 

2 Sedang 525,6 41,9 

3  Tinggi 560,4 44,6 

  Total 1254,8 100,00 

 

4.3. Analysis Faktor Penyebab Perbedaan Penutupan Lahan 

  Tabel 4 menunjukkan data yang berhubungan dengan perbedaan 

penutupan lahan pada lokasi studi.  Dari tabel tersebut jelas bahwa kepadatan 

pohon dari 167 pohon/ha sampai dengan 707 pohon/ha.  Jumlah pohon yang 

dimaksud merupakan kombinasi dari Dadap, Nangka, Bajur, Durian, Maggis, 

Duku, Alpukat, Kapuk, Jeruk, Sengon, Kemiri, Mangga, Mahoni, Sentul, 

Sonokling, Jambu batu, Ceruring, Kopi dan Coklat.  Dari Tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa perbedaan penutupan lahan dapat terjadi sebagai akibat dari 
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perbedaan jenis dan populasi pohon yang diusahakan per satuan luas oleh masing-

masing petani. Sebagai gambaran populasi 100 pohon/ha berarti terdapat pohon 

dengan jarak tanam 10 m x 10 m. Untuk populasi 200 pohon/ha, 300 pohon/ha, 

400 pohon/ha, 500 pohon/ha dan 700 pohon/ha memiliki jarak tanam masing-

masing 7,1 x7,1m, 5,8x5,8m,  5x5m dan 4,5x4,5m dan 3,8x3,8m.   Dengan data 

ini maka populasi 100 pohon/ha untuk kawasan hutan mungkin masih tergolong 

rendah, dan 300-500 pohon per ha dapat dikelompokkan sedang dan diatasnya 

dapat dikelompokkan dalam populasi padat.   

 Perbedaan jenis dan populasi tanaman yang diusahakan petani 

pengelola HKm yang menjadi lokasi penelitian berkaitan dengan alasan pemilihan 

jenis.  Dari Tabel 4 terlihat jelas bahwa seluruh responden menyebutkan alasan 

pemilihan jenis pohon adalah alasan ekonomi disamping alasan ketersediaan bibit 

dan sebagian kecil responden menambahkan alasan pemilihan jenis dengan aspek 

lingkungan seperti erosi.  Hal lain yang menarik bahwa jika petani pengelola 

HKm diberi kebebasan memilih jenis tanaman yang ditaman dalam kawasan maka 

seluruh responden memilih tanaman buah-buahan, dan tidak ada responden yang 

ingin menanam pohon kayu.  Selain itu dari wawancara juga tersirat jelas adanya 

kehawatiran jika pohon sudah besar maka tanaman semusim tidak dapat 

diusahakan lagi akibat naungan.  Semua ini dapat menjadi faktor yang dapat 

memperngaruhi perbedan penutupan lahan di lokasi penelitian. 

 

Tabel 4. Jumlah pohon, tingkat kepadatan dan alasan pemilihan jenis pohon yang 

bersumber dari wawancara responden 

No 

Petani  

Luas 

(ha) 

Jumlah 

Pohon*/ha) 

Kepadatan 

(wawancara) 

Alasan Pemilihan 

Jenis 

Pilihan Jenis 

Pohon jika 

dibebaskan 

1 0.30 707 sedang 

ekonomi, ketersediaan 

bibit, erosi Buah-buahan 

2 0.36 167 sedang 

ekonomi, ketersediaan 

bibit Buah-buahan 

3 0.25 276 sedang 

ekonomi, ketersediaan 

bibit, erosi Buah-buahan 

4 1.00 235 sedang ekonomi Buah-buahan 

5 0.80 269 sedang ekonomi, ketersediaan Buah-buahan 
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bibit 

6 0.50 216 cukup padat 

ekonomi, ketersediaan 

bibit Buah-buahan 

7 1.00 196 

padat bawah 

tegakan ekonomi, erosi Buah-buahan 

8 0.60 365 sedang ekonomi Buah-buahan 

9 1.50 514 sedang ekonomi, bibit erosi Buah-buahan 

10 0.60 692 padat ekonomi, bibit Buah-buahan 

11 0.20 325 sedang ekonomi Buah-buahan 

12 0.25 456 sedang 

ekonomi, motivasi 

keluarga Buah-buahan 

13 0.50 304 sedang ekonomi, bibit Buah-buahan 

14 0.30 207 sedang ekonomi Buah-buahan 

*Kombinasi dari Dadap, Nangka, Bajur, Durian, Maggis, Duku, Alpukat, Kapuk, 

Jeruk, Sengon, Kemiri, Mangga, Mahoni, Sentul, Sonokling, Jambu batu, 

Ceruring, Kopi danCoklat 
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BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil analysis dan pembahasan diatas dapat disumpulkan beberapa hal 

sebagai berikut 

1. Area yang teridentifasi sebagai massive defoestasi tahun 2000 adalah seluas 

1254,8 ha atau sekitar 10% dari luas kawasan hutan di hulu DAS Babak 

2. Penutupan lahan tinggi atau tutupan yang menyerupai hutan pada lahan bekas 

deforestasi tahun 2000 adalah seluas 560,4 ha, penutupan sedang 525,6 ha 

dan penutupan rendah 168,8 ha, atau masing 44,6%, 41,9% dan 13,5% dari 

total areal deforestasi tahun 2000.  

3. Faktor yang mempengaruhi perbedaan penutupan lahan (jenis dan 

populasi/ha) pada bekas areal deforestasi tahun 2000 diantaranya adalah 

karena alasan ekonomi, ketersediaan bibit pada saat penanaman awal 

dimulainya ijin HKm, dan kepentingan petani HKm untuk memperoleh 

produk pertanian tanaman semusim. 
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