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ABSTRACT 
Land clearing and illegal logging that occured in production forest of Resort Semamung, Production 
Forest Management Unit of Batulanteh has impact on forest degradation. This study aims to determine 
classes of land degradation and land suitability for industrial plantation forest in research site. This 
study was conducted from March to April 2015. Analysis of land degradation was based on the 
percentage of soil organic C and evaluation of land suitability by overlaying and matching the quality 
and characteristics of the land. 
The results showed that land degradation in the study site was divided into five classes: very high 
degraded of 1.53 ha, high of 31.8 ha, moderate of 24.2 ha, sligh low and llow was 9.08 and 0.55 Ha . 
Land suitability of plantation forest spesies such as acacia, leucaena, cajuput was classified into five 
categories namely, S1 (1-2%), S2 (20-50%), S3 (20-30%), N1 (6-10%) and N2 (1-6%). Land suitability 
of jati, eucalyptus and calliandra was S2 (10-50%), S3 (45-75%) and N (<10%). Land suitability classes 
other crops namely maize was S2 (5%), S3 (30%), N1 (25%) and class N2 (20%). 
Keywords: Land degradation,  Evaluation of Land Suitability and Class of Land Suitability  

 
ABSTRAK 

Tindakan pembukaan lahan dan penebangan liar yang terjadi di kawasan hutan produksi Resort 
Semamung, KPHP Batulanteh berdampak terhadap terjadinya degradasi hutan di wilayah tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelas degradasi lahan dan kesesuaian lahan tanaman 
industri di wilayah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan mulai Maret sampai April 2015. AnalisIs 
degradasi lahan menggunakan pendekatan persentase C organic tanah dan evaluasi kesesuaian lahan 
dengan tumpang susun serta pencocokan kualitas dan karakteristik lahan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa degradasi lahan di lokasi penelitian terbagi kedalam 5 kelas 
yaitu degradasi sangat berat 1,53 Ha, berat 31,8 Ha, sedang 24,2 Ha, ringan 9,08 Ha dan sangat 
ringan 0,55 Ha. Kelas kesesuaian lahan tanaman industri seperti akasia, lamtoro, kayu putih terbagi 
kedalam 5  kelas yakni, S1 (1–2 %), S2 (20-50 %), S3 (20-30 %), N1 (6-10 %) dan  N2 (1-6 %) dari 
luasan lahan. Kelas kesesuaian tanaman jati,kaliandra dan eukaliptus terbagi kedalam kelas S2 (10-50 
%), S3 (45-75 %) dan N (< 10 %) luasan lahan. Kelas kesesuaian lahan tanaman lain yakni jagung 
berada pada kelas S2 (5 %), S3 (30 %), N1 (25 %) dan kelas N2 (20 %). 
Kata kunci : Degradasi lahan, Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Kelas Kesesuaian Lahan 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan umum kehutanan Indonesia adalah laju deforestasi dan tingkat degradasi 
kawasan hutan yang tinggi. Deforestasi umumnya terjadi akibat pengalih peruntukan lahan hutan baik 
untuk permukiman, perladangan, fasilitas publik dan lain-lain. Degradasi lahan umumnya disebabkan 
oleh pengelolaan kawasan hutan yang tidak lestari baik oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) ataupun karena penebangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki 
IUPHHK. 

 KPHP Batulanteh merupakan salah satu KPH yang terletak di Kabupaten Sumbawa. Sesuai 
dengan SK Menteri Kehutanan R.I nomor SK. 342/Menhut-II/2011 bahwa luas wilayah kelola KPHP 
Batulanteh adalah 32.776 Ha. Desa Marga Karya merupakan salah satu desa di Kecamatan Moyo Hulu 
yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Masyarakat mulai masuk kedalam kawasan 
semenjak ijin pengelolaan oleh Perum Perhutani habis. Kawasan yang sebelumnya merupakan 
tegakan hutan mulai berubah peruntukan menjadi perladangan dengan tanaman utama jagung. 
Dampak dari pengelolaan ini adalah terjadinya degradasi lahan. Penelitian ini dilaksanakan untuk 
menganalisis kelas degradasi lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan mengevaluasi kesesuaian lahan beberapa jenis tanaman untuk mengetahui jenis tanaman 
yang tepat untuk diusahakan wilayah tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan produksi Desa Marga Karya, Resort Semamung, 
KPHP Batulanteh dengan luasan areal studi 67 Ha. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
komputer untuk melakukan analisis data, GPS untuk mengetahui koordinat dan cangkul. Bahan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah citra udara, data kontur, peta batas wilayah kawasan hutan 
KPHP Batulanteh, data rekaman hujan selama 5 tahun dan kriteria kesesuaian lahan tanaman. 
Kegiatan penelitian diawali dengan menentukan titik pengamatan yang ditentukan secara bebas karena 
data dasar yang digunakan cukup lengkap (Beckett dan Burrough, 1978). Berikut adalah peta sebaran 
titik pengamatan. 

 
Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah suhu udara, curah hujan, kedalaman efektif 

tanah, tekstur tanah, persentase C organic tanah, persentase batuan dan kelerengnan. Analisis 
degradasi hutan dilaksanakan dengan mengklasifikasikan persentase C organic tanah menurut Balai 
Penelitian Tanah (1993) dalam Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007). Berikut tabel persentase C 
organic tanah. 
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No Interval Kelas C organik Kelas Degradasi Lahan 

1 < 1 % Sangat Rendah Sangat Berat 

2 1 – 2 % Rendah Berat 

3 2.01 – 3 % Sedang Sedang 

4 3.01 – 5 % Tinggi Ringan 

5 > 5 % Sangat Tinggi Sangat Ringan 

Evaluasi kesesuaian lahan dilaksanakan dengan menumpang susunkan peta tematik suhu, 
curah hujan, tekstur tanah, kedalaman efektif tanah, C organik, batuan permukaan, batuan tersingkap 
dan kelerengan. Kemudian, dilakukan pencocokan antara kriteria tumbuh tanaman dengan 
kualitas/karakteristik lahan. Kriteria tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria 
berdasarkan Pusat Penelitian Tanah (PPT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas dan Karakteristik Lahan 

  

    

    

Suhu Udara Kedalaman Efektif tanah 

Tekstur Tanah Lereng 

Batuan Permukaan 
Batuan Tersingkap 
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Karakteristik tekstur tanah dilokasi penelitian terbagi kedalam tekstur Lempung Berpasir (SL) pada 
luasan 49 Ha, Pasir Berlempung (LS) 8 Ha, Lempung (L) 3 Ha dan Liat Lempung Berpasir (SCL) 6 Ha. 
Kedalaman efektif tanah di lokasi penelitian tersebar dari 7.537 cm sampai dengan 88.092 cm. 
Curah hujan di daerah penelitian di tentukan dengan menggunakan data rekaman dari satelit TRMM 
(Tropical Rainfall Measurement Mission). Penelitian ini menggunakan data rata-rata rekaman hujan 
selama 5 tahun. Curah hujan di lokasi penelitian adalah 1497.6 mm/tahun. Data suhu udara lokasi 
penelitian diperoleh dari kegiatan pengukuran langsung dilapangan dengan menggunakan alat 
pencatat suhu Termometer. Suhu tertinggi di lokasi penelitian adalah 30.998oC dan terendah adalah 
26oC.
Persen batuan permukaan di lokasi penelitian terbagi kedalam interval < 3% dengan luas 31 Ha, 3-15% 
19 Ha, 15-40% 15 Ha dan >40-44.198 0.6 Ha. Sementara itu, persen batuan tersingkap terbagi atas 
1.35-2% dengan luas 25 Ha, >2-10% 17 Ha, >10-25% 9 Ha, >25-40% 6 Ha dan >40-71.39% 8 Ha
Degradasi pada Tutupan Lahan 

Terdapat 3 (tiga) tipe tutupan lahan di lokasi 
penelitian yakni lahan hutan, lahan bekas 
penebangan dan lahan perladangan. Berikut 
gambar fluktuasi persentase C organik tanah 
pada tiap penutup lahan. 

 
Berdasarkan gambar diatas maka diketahui 
bahwa tipe lahan hutan di kategorikan sebagai 
wilayah dengan tingkat degradasi  ringan. 
Sedangkan , lahan bekas penebangan dan 
lahan perladangan berturut dikategorikan 
kedalam kelas degradasi  sedang dan berat. 
Konversi lahan hutan menjadi lahan 
perladangan menyebabkan penurunan 
persentase C organic tanah 1,94 %. 
 

Degradasi pada Kelas Kelerengan 

Terdapat 6 kelas kelerengan di lokasi 
penelitian. Pada lahan dengan kelas 
kelerengan > 15 %, kondisi vegetasi masih 
cenderung baik terutama pada lahan hutan. 
Hal ini dicirikan dari persentase C organic 
tanah yang masih sedang sampai tinggi. 
Sedangkan, pada kelas kelerengan < 15 % 
yang umumnya di dominasi lahan bekas 
penebangangan dan perladangan, persentase 
c organic tanah dikategorikan sedang sampai 
sangat rendah. 
Berikut tabel persentase C organic pada kelas 
kelerengan. 

No 
Kelerengan 

Hutan 
(%) 

Lahan 
Bekas 

Penebangan 
(%) 

Perladangan 
(%) 

1 < 3 % - 2.31 0.66 

2 3 – 8 % - 1.02 1.37 

3 > 8 -15 % - 2.06 1.48 

4 > 15 – 30 % 3.61 1.99 1.89 

5 > 30 – 50 % 3.46 - - 

6 > 50 % 2.31 - - 

 

C Organik 
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Sebaran Kelas Degradasi Lahan 

 
Degradasi hutan di lokasi penelitian terbagi kedalam 5 kelas yaitu degradasi sangat berat 1,53 Ha, 
berat 31,8 Ha, sedang 24,2 Ha, ringan 9,08 Ha dan sangat 0,55 Ha. 
Kesesuaian Lahan Tanaman 

      

      

Degradasi Lahan 

Jati Akasia 

Jagung 
Johar 
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No Jenis 
Tanaman 

Ordo dan Kelas Kesesuaian Lahan 

S (Ha) S1 (Ha) S2 (Ha) S3 (Ha) N (Ha) N1 (Ha) N2 Ha) 

1 Jati 58   11 47 7 6 1 

2 Akasia 59 2 30 27 7 6 1 

3 Jagung 29  3 26 36 21 15 

4 Johar 61 - - - 5 - - 

5 Ketimus 66 - - - 1 - - 

6 Talok 38 - - - 28 - - 

7 Lamtoro 53 1 28 24 13 12 1 

8 Kaliandra 53 - 24 29 13 - - 

9 Kayu Putih 53 1 28 24 13 12 1 

10 Eukaliptus 53 - 29 24 13 12 1 

Ketimus Talok 

Lamtoro Kaliandra 

Kayu Putih Eukaliptus 
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Tanaman dengan luasan tertinggi adalah akasia, johar dan ketimus yang sesuai pada 61 - 66 Ha dari 
total luas 67 Hai lokasi penelitian. Sedangkan akasia, jati, ketimus, lamtoro, kaliandra, kayu putih dan 
eukaliptus terbagi kedalam luasan 53 – 59 Ha. Sementara itu, talok dan jagung sesuai untuk 
diusahakan berturut pada 38 dan 29 Ha.  

KESIMPULAN 

Degradasi Lahan 

Kelas degradasi lahan di Kawasan Hutan Produksi, Desa Marga Karya terbagi kedalam 5 kelas yaitu 
degradasi sangat berat 1,53 Ha, berat 31,8 Ha, sedang 24,2 Ha, ringan 9,08 Ha dan sangat ringan 
0,55 Ha.  Sementara itu, lahan hutan dengan rata-rata persentase C organik 3,43 % di kategorikan 
sebagai wilayah dengan kelas degradasi ringan. Lahan bekas penebangan dengan rata-rata 
persentase C organik 2,01 % dikategorikan sebagai wilayah dengan kelas degradasi sedang. 
Sedangkan, lahan perladangan dengan rata-rata persentase C organik 1,42 % dikategorikan sebagai 
wilayah dengan kelas degradasi berat. 
Kesesuaian Lahan Tanaman 

Kelas kesesuaian lahan tanaman industri seperti akasia, lamtoro, kayu putih terbagi kedalam 5  kelas 
yakni, S1 (1–2 %), S2 (20-50 %), S3 (20-30 %), N1 (6-10 %) dan  N2 (1-6 %) dari luasan lahan. Kelas 
kesesuaian tanaman jati, kaliandra dan eukaliptus terbagi kedalam kelas S2 (10-50 %), S3 (45-75 %) 
dan N (< 10 %) luasan lahan. Kelas kesesuaian lahan tanaman lain yakni jagung berada pada kelas S2 
(5 %), S3 (30 %), N1 (25 %) dan N2 (20 %).  

SARAN 

Degradasi Lahan 
Hasil dari analisis degradasi lahan menunjukan bahwa lokasi penelitian telah terbagi kedalam kelas 
degradasi lahan sangat ringan sampai dengan sangat berat. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan 
pembukaan lahan untuk perladangan ataupun tindak illegal loging dapat dihentikan. Mengingat kondisi 
wilayah yang telah terdegradasi, maka perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan di wilayah tersebut 
terutama dari aspek pengelolaan lahan. Bentuk perbaikan yang dapat diterapkan seperti menggunakan 
kombinasi tanaman pertanian-kehutanan (Agroforesty) atau pengkayaan tanaman (Enrichment 
Planting) pada wilayah-wilayah bekas tebangan. 
Kesesuaian Lahan Tanaman 

Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi Desa Marga Karya diantaranya 1) Perlunya untuk 
mempertahankan kondisi tutupan lahan hutan yang terletak pada kelas kemiringan > 30 %. kehidupan. 
2) Pada wilayah dengan tipe lahan bekas tebangan, agar dilakukan penanaman pengkayaan dan 
pengaturan ruang tumbuh. Dalam hal ini, tanaman utama adalah johar (Cassia siamea) dan tanaman 
akasia (Acacia auricaliformis) sebagai tanaman pendukung. 3) Pola pengelolaan lahan monokultur 
pada tipe lahan perladangan harus dirubah menjadi pola pengelolaan lahan kombinasi. Tanaman 
kehutanan dapat digunakan sebagai penguat teras sejajar kontur dengan memilih jenis kaliandra 
(Calliandra calothrysus) dan di kombinasi dengan tanaman jagung. Selain itu, dapat juga menggunakan 
tanaman kayu putih (Melaleuca leucadendron) yang di kombinasi dengan jagung menggunakan jarak 
tanam tertentu. Tanaman kayu putih menggunakan jarak tanam 5 x 3 meter dan tanaman jagung 
sebagai pengisi. 
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