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SARI
Annas, Muhammad Rifki. 2019. Pemetaan Zonasi dan Karakteristik Lahan Kritis
pada Morfometri Bentanglahan di Wilayah Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku
Hutan (BKPH) Kalibodri. Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Ir. Ananto Aji, M.S.
Kata Kunci : Zonasi Lahan Kritis, Morfometri Bentanglahan, Karakteristik Tanah
Kebutuhan produksi lahan hutan produksi di wilayah Perum Perhutani BKPH
Kalibodri terdapat permasalahan mulai dari penjarahan kayu hutan dan belum
dilakukannya penanaman tanaman keras yang mengakibatkan munculnya lahan
kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui (1) zonasi lahan kritis
berdasarkan bentanglahan di BKPH Kalibodri, dan (2) karakteristik sifat tanah pada
lahan kritis untuk tiap tipe morfometri bentanglahan di BKPH Kalibodri.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, bahan yang diperoleh
berdasarkan hasil pengolahan data sekunder yang telah divalidasi di lapangan.
Variabel penelitian antara lain morfometri bentanglahan, lahan kritis, sifat biologi
dan fisik tanah. Penentuan karakteristik tanah berdasarkan pengolahan data primer.
Penentuan data menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan sampel
dilakukan dengan perbedaan karakteristik. Jumlah populasi 37 morfometri
bentanglahan. Jumlah sampel 17 titik mewakili tipe morfometri bentanglahan yang
sama namun dengan kelas lahan kritis yang berbeda.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, (1) persebaran zonasi lahan kritis di
wilayah BKPH Kalibodri menjadi 4 kelas diantaranya kategori agak kritis
berjumlah 3 zonasi, kritis berjumlah 4 zonasi, dan sangat kritis berjumlah 30 zonasi
yang tersebar dibatasi pada satuan unit morfometri bentanglahan. (2) terdapat
beberapa perbedaan karakteristik lahan kritis yang mempunyai spesifikasi tipe
morfometri yang sama namun memiliki kategori lahan kritis yang berbeda
karakteristik tanah tersebut antara lain permeabilitas, tekstur, struktur dan bahan
organik.
Program penanggulangan lahan kritis untuk wilayah BKPH Kalibodri
merupakan program yang sangat penting (urgent) untuk dilakukan pada saat ini.
Tiap tipe morfometri mempunyai karakteristik dan ciri bentuklahan lahan yang
berbeda-beda yang berdampak pada perbedaan sifat tanah dalam pertumbuhan
tanaman hutan produksi.
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The production demand of production forest land in the Perum Perhutani
area of BKPH Kalibodri has some problems cause from looting forest wood and
not planting hardwoods that resulted in the emergence of critical land. The purpose
of this study were to find out (1) zoning of critical land based on landscape at BKPH
Kalibodri, and (2) characteristics of soil features on critical land for each types of
landscape morphometry at BKPH Kalibodri.
This research used a quantitative approach, the material obtained based on
the results of secondary data processing that has been validated in the field.
Determination of soil characteristics based on primary data processing.
Determination of point samples using purposive sampling technique. Sampling was
done with different characteristics. Total population were 37 types of landscape
morphometry. The number of samples were 17 points that represent the same
landscape morphometry but with different classes of critical land.
The results showed that, (1) the zoning dissemination of critical land in the
BKPH Kalibodri area into 4 classes including a rather critical category amounted
to 3 zoning, critically numbered 4 zoning, and very critical amounted to 30 zoning
were limited to landscape morphometry units. (2) There are several differences in
the critical land characteristics that have the same Morphoometric type
specifications but have a different area of critical land characteristics of the soil
such as permeability, texture, structure and organic materials.
The program of overcoming critical land for the BKPH Kalibodri area is an
urgent program to be carried out at this time. Each types of morphometry have
different characteristics and landforms characteristics which have an impact on
differences in soil features in the growth of production forest plants.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas nomor 3 di dunia
setelah Brazil dan Kongo dengan luas hutan sekitar 1.860.359,57 km² dan
menempati urutan kedua untuk tingkat keanekaragaman hayati setelah Brazil
(Forest Watch Indonesia, 2011). Hutan berfungsi menjaga tata air, menyerap
dan menyimpan karbondioksida, pencegah erosi, pencegah banjir, bentang
alam, mengatur iklim, menjaga suhu dan kelembaban udara, pemeliharaan
kesuburan tanah serta sumber material bagi kebutuhan makhluk hidup.
Keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di dalamnya sangat
bermanfaat bagi industri farmasi/kerajinan, pariwisata dan ilmu pengetahuan.
Lahan merupakan bagian dari lingkungan sebagai sumberdaya alam
yang mempunyai peranan sangat penting untuk berbagai kepentingan bagi
manusia. Secara umum, lahan kritis mengindikasikan adanya penurunan
kualitas

lingkungan

sebagai

dampak dari adanya bermacam-macam

pemanfaatan sumberdaya lahan yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan
aturan yang ada (Muta’ali, 2012:35). Lahan yang sedemikian rupa tersebut
pasti

tidak dapat berfungsi maksimal sesuai dengan apa yang menjadi

peruntukan lahan tersebut sebagai media tatanan air maupun sebagai
media produksi tanaman. Lahan kritis adalah lahan yang tidak mampu
secara efektif digunakan untuk lahan pertanian, sebagai media pengatur tata
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air, maupun sebagai pelindung alam lingkungan. Dapat juga didefinisikan
sebagai lahan yang tidak sesuai antara kemampuan tanah dan penggunaannya
akibat kerusakan secara fisik, kimia, dan biologis sehingga membahayakan
fungsi hidrologis, sosial-ekonomi, produksi pertanian ataupun bagi
pemukiman. Hal ini dapat menimbulkan bencana longsor dan erosi di daerah
hulu serta terjadi sedimentasi dan banjir di daerah hilir.
Wilayah Jawa Tengah sebagai daerah tropis, erosi oleh air merupakan
bentuk degradasi tanah yang sangat dominan. Belum dilakukannya
penanaman sesuai dengan manajemen plan Perhutani KPH Kendal (Rencana
Pengeolaan KPH Kendal, 2011), praktek penebangan hutan liar pada era
reformasi (1998-2002) yang pernah terjadi (Jatminingsih, 2009) dan
penanaman yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi akan
menyebabkan terjadinya kemerosotan sumberdaya lahan yang akan berakibat
semakin luasnya lahan kritis. Keadaan ini justru akan membawa dampak
lahan semakin kritis, seperti kekeringan panjang yang terjadi pada musim
kemarau dan banjir serta longsor pada musim hujan.
Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang berbatasan langsung
dengan Kota Semarang. Karakteristik Kabupaten Kendal mempunyai
berbagai variasi topografi yang memiliki cukup beragam dimana terdapat
perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah bagian tenggara
memiliki sebaran lahan kritis lebih banyak jika dibandingkan dengan
kawasan dataran dan pesisir (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal,
2018).
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Kebutuhan lahan dan produksi lahan kawasan hutan terdapat berbagai
macam permasalahan mulai dari penjarahan kayu hutan dan pelaksanaan
penanaman tanaman keras yang belum dilakukan yang mengakibatkan
munculnya perubahan ekosistem yan mengarah pada lahan kritis pada
kawasan di wilayah Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan
Kalibodri (BKPH) Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal. Data dari
Dinas Pertatnian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal (2014) pada
tahun 2013 luasan lahan kritis yang meliputi kelas “sangat kritis”, “kritis”,
dan “agak kritis” seluas 10.866,5 ha yang berada pada kawasan budidaya
pertanian adalah 8.927,5 ha, kawasan lindung di luar kawasan hutan 1.488,2
ha, kawasan hutan lindung 291,3 ha dan kawasan hutan produksi 159,5 ha.
Lahan kritis dapat dipetakan sesuai dengan pedoman Perdirjen BPDAS PS
No. P.4/V-Set/2013 yang menghitung parameter diantaranya penutup lahan,
kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, produktivitas dan manajemen.
Faktor dominan dalam setiap karakteristik lahan kritis tentu memiliki
kriteria yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan
disetiap morfologi bentanglahan yang ada dan dikarenakan karakteristik
tanah sebagai alat yang terkena limpasan air hujan secara langsung akan
berdampak langsung pada kriteria lahan kritis yang ada. Pada setiap kajian
bentanglahan, pemilihan wilayah didasarkan atas kesamaan morfologi
dimana hal tersebut dimaksudkan untuk pembatasan keseragaman morfologi
yang memiliki kesamaan fisik termasuk dalam pemilihan dalam evaluasi
sumber daya lahan untuk kajian lingkungan. Melalui pendekatan ini, baik
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melalui informasi peta satuan unit morfometri bentanglahan maupun peta
faset lahan, juga dapat dirancang untuk memberikan evaluasi terhadap
kemampuan penggunaan lahan dalam pengembangan karakteristik lahan
kritis. Menurut (Ameyan, 1986 dalam Wiguna, 2017) evaluasi ini kemudian
dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan daerah dengan skala yang
lebih luas. Pengambilan sampel daerah penelitian menggunakan data faset
lahan dan jenis tanah karena dalam satuan faset lahan mempunyai karakter
fisik lahan yang relatif seragam. Satuan pemetaan ini kemudian dapat dirinci
berdasarkan parameter yang dibutuhkan, sehingga data yang diperoleh untuk
keragaman analisis semakin kompleks dan dapat difokuskan dalam
penentuan lokasi berdasarkan satuan pemetaan (mapping unit).
Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah
badan usaha milik pemerintah yang mengelola kekayaan hayati dibidang
produksi kehutanan. Fungsi utama perusahaan dalam pengelolaan hutan
adalah sebagai hutan produksi, wilayah tersebut terbagi dalam beberapa
fungsi lain seperti kawasan untuk perlidungan dan kawasan penggunaan lain.
Kawasan perlindungan bertujuan untuk mengelola kawasan hutan dengan
menjaga aspek lingkungan agar lahan yang tersedia tidak terjadi kerusakan,
adapun yang termasuk kawasan perlindungan seperti sempadan sungai,
sempadan pantai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air,
sempadan jurang. Untuk kawasan penggunaan lain ialah kawasan yang masih
menjadi wilayah Perhutani tetapi tidak dijadikan wilayah tanam sebagai hutan
produksi namun difungsikan sebagai penggunaan non-teknis seperti jalan,
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alur, tempat penampungan kayu (TPK) / tempat penimbunan getah (TPG),
rumah dinas, wana wisata dan lapangan.
Pelaksanaan penelitian dimaksudkan agar hasil dari pemetaan zonasi
dilakukan untuk mengetahui karakteristik lahan kritis ditinjau dari segi
bentanglahan dalam cakupan skala pemetaan 1:50.000 sehingga dalam
penyelesaiaan dapat dilakukan suatu perencanaan pengelolaan hutan secara
berkelanjutan sesuai dengan hasil kriteria lahan kritis yang terpetakan.
Pengembangan kawasan hutan harus disesuaikan dengan hasil penentuan
bentanglahan dan kondisi karakteristik tanah. Penyesuaian tersebut
dimaksudkan untuk mengidentifikasi bahwa kawasan hutan di Bagian
Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Kalibodri Kesatuan Pemangku Hutan
(KPH) Kendal dapat dilakukan perbaikan dan pemantauan sesuai dengan
kondisi lahan yang ada.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
mengetahui wilayah yang menjadi daerah lahan kritis ditinjau dari
karakteristik pembatasan morfometri bentanglahan yang ada di daerah Perum
Perhutani BKPH Kalibodri. Maka, penelitian ini diberi judul “Pemetaan
Zonasi dan Karakteristik Lahan Kritis Pada Morfometri Bentanglahan di
Wilayah Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Kalibodri
Kabupaten Kendal”.
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kondisi persebaran tingkat lahan kritis di Kawasan Bagian
Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Kalibodri?
2. Bagaimana karakteristik sifat tanah pada lahan kritis kritis disetiap
morfometri bentanglahan yang akan terjadi pada Kawasan Bagian
Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Kalibodri?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui zonasi lahan kritis berdasarkan bentanglahan di kawasan
Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Kalibodri.
2. Mengetahui karakteristik sifat tanah pada lahan kritis untuk tiap tipe
morfometri bentanglahan di Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH)
Kalibodri.
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat
yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :
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1.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan untuk pengembangan pengolahan dibidang Geography
Infomation System (GIS) untuk kajian lingkungan dan pendekatan
morfometri

bentanglahan

yang

dapat

digunakan

sebagai

pertimbangan pokok dalam kajian lingkungan.
2.

Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat
Dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan kesadaran
lingkungan dan pengelolaan hutan demi kebermanfaatan kawasan
hutan Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan
b. Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan
lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Kendal. Pembelajaran
yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi
wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa.
c. Bagi Perusahaan :
Dapat

dijadikan

panduan

dalam

perencanaan

dan

pengelolaan wilayah lahan kritis dengan spesifikasi karakteristik
pada perbedaan satuan unit morfometri bentanglahan yang ada.
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1.5. Batasan Istilah
Batasan istilah dapat memberikan batasan secara khusus dari istilah
umum untuk mengkaji zonasi lahan kritis sehingga dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah, masyarakat dan perusahaan dalam
pengelolaan hutan di wilayah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH)
Kalibodri.
1. Zonasi Lahan Kritis
Menurut (Barnett, 1982 dalam Mayona, 2009 ) zonasi lahan
memiliki pengertian suatu proses pengelompokan wilayah yang sejenis
sehingga ada ciri, karakteristik, dan kondisi yang dimiliki suatu
kelompok (zona) tertentu. Zonasi muncul karena terdapat perbedaan nilai
lahan akibat munculnya pembagian lahan (zoning) sesuai dengan
kebutuhan dan fungsi lahan tersebut.
Zonasi lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil
pengklasifikasian lahan kritis dari hasil overlay dikategorikan dalam
bentuk zonasi lahan kritis mengacu berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan
Sosial Nomor : P.4/V-SET/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Data Spasial Lahan Kritis. Zonasi tersebut membagi dalam 5 kategori,
yakni sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis.
Penyusunan lahan kritis disusun berdasarkan satuan unit peta tipe
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morfometri bentanglahan dimana data yang diolah merupakan data
dominan tabulate pada setiap parameter.
2. Perhutani KPH Kendal
Menurut (Yuwono, 2008 dalam Pambudi, 2016) konsep Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) merupakan konsep pengelolaan kawasan
hutan dengan pembentukan Planning Unit (boschafdelling/bagian hutan)
dan manajemen organisasi pengelola hutan (Organisasi Teritorial) yang
efektif dan efisien. Setiap KPH memiliki kewenangan dalam mengelola
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH).
Untuk batasan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian yang mencakup daerah Bagian Kesatuan Pemangkuan
Hutan (BKPH) Kalibodri yang mempunyai 4 Resort Pemangkuan Hutan
(RPH) diantaranya adalah RPH Gemuh Singkalan, RPH Magangan, RPH
Pongangan dan RPH Tanjung.
3. Morfometri Bentanglahan dan Faset Lahan
Morfometri

bentanglahan

merupakan

bagian

dari

ilmu

geomorfologi yang lebih menekankan pada aspek morfologi permukaan
bumi secara kuantitatif. Konsep identifikasi dan klasifikasi bentuk lahan
dalam pemetaan morfometri lebih menekankan pada aspek morfologi
(Hengl, 2009).
Metode interpretasi morfologi yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan

dengan

klasifikasi

relief

yang

dikembangkan

oleh
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Dessaunettes yang kemudian dikembangkan sesuai dengan petunjuk
teknik pembuatan satuan peta morfometri bentanglahan oleh bidang
morfometri, bagian pemetaan darat, Pusat Pemetaan Integrasi Tematik
(PPIT), Badan Informasi Geospasial (BIG). Sistem klasifikasi relief oleh
Desaunettes menggunakan kelas lereng yang terbagi atas dataran,
perbukitan / pegunungan, pegunungan dan perbukitan. Untuk
penyesuaian lokasi yang diteliti, maka diperlukan pendetailan
karakteristik seperti lereng relief lokal, beda tinggi dan kelas lereng. Hal
tersebut dimaksudkan untuk pendalaman titik pengambilan sampel tanah
karena lahan kritis akan berpengaruh pada ciri khas tanah yang dibatasi
pada peta tingkat faset lahan.
4. Karakteristik Lahan Kritis
Karakteristik lahan kritis merupakan tingkat kemampuan lahan
terhadap produktivitas tanaman yang rendah karena sifat fisik tanah yang
memiliki ciri tidak subur, kandungan atau aliran air tidak ada pada lahan
ini. (Anifuddin dan Sunarminoto, 2005)
Karakteristik lahan kritis yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah lahan yang termasuk dalam kategori kritis yang berada pada
satuan unit tipe morfometri bentanglahan dan telah diuji tingkat
kesuburan tanah melalui empat parameter yakni struktur tanah, tekstur
tanah, permeabilitas dan bahan organik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
2.1. Deskripsi Teoritis
Deskripsi teoritis dalam penelitian ini meliputi lahan kritis,
karakteristik tanah, indeks kerapatan vegetasi, tingkat bahaya erosi,
manajemen hutan, kemiringan lereng, morfometri bentanglahan, dan
kehutanan.
2.1.1. Lahan dan Penggunaan Lahan
Lahan adalah suatu wilayah gabungan antara unsur – unsur permukaan
bumi yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa
untuk memenuhi kebutuhannya, manusia selalu mengolah dan mengelola
lahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan sebagai
luasan (area) artinya sama dengan tempat, daerah atau wilayah yang disebut
lahan (land). Membatasi arti lahan sebagai gabungan dari unsur – unsur
permukaan dan dekat permukaan bumi yang penting bagi kehidupan manusia.
Pengertian lahan meliputi seluruh kondisi lingkungan, dan tanah merupakan
salah satu bagiannya (Mabbut,1968 dalam Ritohardoyo,2013).
Lahan secara geografis merupakan suatu wilayah tertentu di atas
permukaan bumi, khususnya meliputi semua benda penyusun biosfer yang
dapat dianggap bersifat menetap atau berpindah berada di atas wilayah
meliputi atmosfer dan dibawah wilayah tersebut mencakup tanah, batuan,
(bahan) induk, topografi, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang dan berbagai
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akibat kegiatan manusia pada masa lalu maupun sekarang yang semuanya
memiliki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada masa
sekarang maupun masa datang (Vink, 1975 dalam Ritohardoyo, 2013). Lahan
merupakan sumberdaya alam fisik yang mempunyai peranan penting dalam
segala kehidupan manusia untuk tempat tinggal hidup. Melakukan kegiatan
pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya.
Dalam satu sisi lahan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia,
namun disisi lain ketersediaannya sangat terbatas. Segala macam bentuk
intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual berasal dari lahan
(Soerianegara, 1977 dalam Juhadi, 2010).
Ritohardoyo (2013:17) menjelaskan bahwa penggunaan lahan adalah
interaksi manusia dan lingkungannya, dimana fokus lingkungan adalah lahan,
sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan
menentukan langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan
bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan
secara umum (major kinds of land use) adalah penggolongan penggunaan
lahan secara umum, seperti pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi,
padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi. Penggunaan lahan secara
umum biasanya digunakan untuk evaluasi lahan secara kualitatif atau dalam
survei tinjau (reconnaissance).
Penggunaan lahan (landuse) diartikan sebagai segala macam campur
tangan manusia, baik secara menetap maupun berpindah-pindah terhadap
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suatu kelompok sumberdaya dan sumberdaya buatan, yang secara
keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan mencukupi kebutuhan material
maupun spiritual, atau kebutuhan kedua-duanya. Penggunaan lahan bukan
saja permukaan bumi yang berupa darat namun juga berupa perairan laut.
Unsur-unsur alami seperti tanah, air, iklim dan vegetasi; aktivitas manusia
sangat penting dikaji dari aspek kehidupannya baik secara individu maupun
kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, kajian penggunaan lahan perlu
memperhatikan pengambilan keputusan seseorang terhadap pilihan terbaik
dalam menggunakan lahan untuk tujuan tertentu. Penggunaan lahan pada
umumnya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini, karena
aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian seringkali
diarahkan pada perubahan-perubahan penggunaan lahan (baik secara
kualitatif maupun kuantitatif) atau segala sesuatu yang berpengaruh terhadap
lahan.
Perubahan-perubahan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktorfaktor manusia dalam memanfaatkan lahan. Menurut (Setiawan et al,2013)
faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan
biologis, faktor ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan
biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah,
air,

iklim,

tumbuh-tumbuhan,

hewan

dan

kependudukan.

Faktor

pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan
transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan
politik, keadaan sosial.
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Salah satu aspek dalam kajian penggunaan lahan adalah kaitannya
dengan klasifikasi bentuk hierarkis tipe penggunaan lahan, yang
membedakan antara jenis penggunaan lahan secara umum (major kind of land
use) bersifat kualitatis (contoh sawah irigasi, pertanian tanah kering dan
sebagainya); dan tipe pemanfaatan lahan (land utilization type) setingkat lebih
rinci daripada jenis penggunaan lahan secara umum (Beek, 1978 dalam
Ritohardoyo, 2013).
2.1.2. Kerusakan Tanah
Kerusakan tanah di Indonesia terutama disebabkan oleh hilangnya
lapisan permukaan (top soils) oleh kekuatan pukulan butir-butir hujan dan
kekuatan daya angkut aliran permukaan dari air hujan. Sebagai proses
selanjutnya akan terbentuk lahan kritis dan marjinal yang semakin bertambah
setiap tahunnya (Departemen Kehutanan, 1985).
Pada mulanya lahan-lahan di tanah air umumnya merupakan hutan
tropika yang subur dan lebat. Lahan hutan yang subur itu dapat kita jumpai
dimana-mana mulai dari di daerah pesisir hingga di areal pegunungan. Selain
sebagai sumber diperolehnya hasil hutan yang beraneka ragam jenisnya,
hutan merupakan habitat dari kehidupan baik tumbuhan maupun binatang
yang beraneka ragam. Bertambahnya penduduk menyebabkan bertambahnya
pula kebutuhan mereka akan barang pangan, sandang dan papan. Namun, di
beberapa tempat karena belum matangnya perencanaan tata ruang baik secara
nasional maupun regional, maka terjadilah penggunaan lahan yang
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sembarangan tanpa memperhatikan kelas kemampuan lahan dan tidak
dikelola secara baik.
Penggunaan lahan yang dilakukan secara asal-asalan mengakibatkan
tingginya laju erosi, sebaliknya penggunaan lahan secara baik menghasilkan
laju erosi yang rendah. Dengan demikian, persoalan lahan kritis tidak ditemui
di daerah yang terdapat pada tanaman yang dikelola dengan baik. Atas dasar
itu semakin nyata bahwa masalah lahan kritis sebetulnya tidak bisa
dipisahkan dengan kualitas pengelolaan lahan dan atau tanaman. Lahan yang
tidak dikelola sebagaimana mestinya akan mengalami pemunduran
kesuburan. Pemunduran itu selain melalui pengurasan unsur hara, juga sering
terjadi melalui erosi tanah oleh air hujan. Pemunduran oleh kedua penyebab
ini akan menurunkan produktivitas tanah. Indonesia merupakan salah satu
negara di dunia yang mempunyai laju erosi tinggi. Hal ini erat kaitannya
dengan iklim Indonesia yang merupakan tropika basah dengan curah hujan
berkisar antara 1500 mm di bagian timur Indonesia hingga 4500 mm di bagian
barat.
2.1.3. Lahan Kritis
Definisi mengenai lahan kritis berbeda-beda, beberapa definisi yang
digunakan diantaranya menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (1991),
lahan kritis adalah lahan yang tidak/kurang produktif lagi dari segi pertanian
karena pengelolaannya dan penggunaannya kurang atau tidak memperhatikan
persyaratan konservasi tanah. Pada tahun 1975 dalam acara simposium lahan
kritis, lahan kritis disepakati sebagai tanah yang karena tidak sesuainya
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penggunaan tanah dengan kemampuannya, telah mengalami proses
kerusakan fisik, kimia ataupun biologi yang akhirnya membahayakan fungsi
hidrologi, orologi, produksi pertanian, permukiman dan kehidupan sosial
ekonomi dari daerah lingkungan pengaruhnya. Lahan kritis sebagai lahan
yang telah mengalami kerusakan fisik tanah karena berkurangnya penutupan
vegetasi dan adanya gejala erosi (ditandai dengan banyaknya alur-alur
drainase/torehan) yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi dan derah
lingkungannya.
Menurut Departemen Kehutanan (1985) lahan kritis sebagai lahan
yang keadaan penutupan vegetasinya kurang dari 25 persen, topografi dengan
lereng 15 persen dan ditandai dengan adanya gejala erosi seperti sheet erosion
dan gully erosion.
1.

Faktor Penyebab Lahan Kritis
Menurut Notohadiprawiro (2006), lahan kering marginal yang

berstatus kritis dicirikan oleh solum tanah yang dangkal, lereng curam,
tingkat erosi telah mempengaruhi pertumbuhan vegetasi. Kondisi demikian
umumnya terdapat di wilayah desa tertinggal dan sebagian besar dikelola oleh
petani miskin yang tidak mampu melaksanakan upaya-upaya konservasi,
sehingga kondisinya makin lama makin memburuk. Kondisi tersebut lebih
diperparah lagi oleh pola usaha tani yang orientasinya subsisten, sehingga
terbentuknya lahan kritis.
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Dalam hubungannya dengan erosi yang menyebabkan degradasi lahan
serta langkah langkah penanganannya di lahan marginal telah banyak
dibahas. Pada prinsipnya, kejadian erosi erat kaitannya dengan erodibilitas
tanah, panjang lereng, tanah dan hujan. Sementara itu pendekatan yang
ditempuh untuk pengendalian erosi dapat dilakukan melalui berbagai macam
cara. Kriteria yang digunakan oleh Departemen Kehutanan dalam
menetapkan suatu lahan menjadi lahan kritis adalah tutupan vegetasi, lereng,
erosi, dan singkapan batuan atau kedalaman solum. Kombinasi dari berbagai
kondisi lahan tersebut sudah memenuhi daya dukungnya. Namun tidak semua
parameter tersebut secara sekaligus digunakan untuk menilai kekritisan lahan.
1) Tutupan Vegetasi
Faktor kondisi tutupan vegetasi sangat berpengaruh terhadap kondisi
hidrologis. Suatu lahan dengan tutupan vegetasi yang baik memiliki
kemampuan meredam energi kinetis hujan, sehingga memperkecil terjadinya
erosi percik (splash erosion), memperkecil koefisien aliran sehingga
mempertinggi kemungkinan penyerapan air hujan, khususnya pada lahan
dengan solum tebal (sponge effect). Kondisi tutupan vegetasi yang baik juga
memberikan serasah yang cukup banyak, sehingga bisa mempertahankan
kesuburan tanah.
Lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan
mengendalikan proses-proses pembentukan tanah. Lereng juga merupakan
suatu gejala perkembangan tanah akibat pengaruh lingkungan fisik dan
hayati. Selain itu lereng dapat mencirikan bentuk dan sifat tubuh tanahnya,
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sehingga lereng selalu digunakan untuk menyatakan kemampuan tanah
(Notohadiprawiro, 2006).
Tanah memiliki tingkat erosi yang besar pada lereng lebih dari 40 %.
Besarnya erosi dapat menyebabkan terjadinya parit-parit rosi yang rapat dan
dalam. Tanah lapisan bagian bawah lebih rendah daripada lapisan tanah
bagian atasnya. Tanah lapisan atas yang subur dibawa dan diendapkan pada
sejumlah aliran-aliran deras. Proses ini menyebabkan berkurangnya luas
tanah subur.
2) Bentuk Topografi
Lereng berkaitan erat dengan bentuk topografinya, karena topografi
alam dapat memperceoat atau memperlambat kegiatan iklim. Topografi juga
berpengaruh terhadap pembentukan tanah secara langsung sehingga
menyebabkan terbukanya permukaan bumi terhadap penaruh matahari dan
angin. Secara tidak langsung topografi mempengaruhi drainase run off dan
erosi. Hubungan antara lereng dengan fungsi hidro-orologis adalah bahwa
semakin kecil lereng akan semakin besar kemungkinan air hujan untuk
meresap ke dalam tanah, hal ini dikarenakan semakin kecilnya air hujan yang
menjadi air permukakan. Aliran air pada daerah datar, cenderung lebih lambat
dibandingkan dengan daerah curam, sehingga kemungkinan terjadinya erosi
akan semakin kecil. Dengan demikian pengaruh daerah dengan lereng datar
terhadap kemungkinan timbulnya lahan kritis juga semakin kecil. Topografi
yang memiliki bentuk miring mempercepat proses pelarutan tanah terhadap
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air atau erosi air, sehingga membatasi dalamnya solum (Notohadiprawiro,
2006).
Melihat pengaruh terhadap genesa tanah, pada garis besarnya
topografi dibagi menjadi :
a) Topografi datar, permukaan tanah yang datar atau hampir datar tanpa
kenampakan tanda-tanda run off dan erosi, tetapi juga tidak menjadi
tempat penimbunan bahan yang dihanyutkan.
b) Topografi miring, menampakkan tanda-tanda adanya run off yang
lambat dan adanya erosi kecil yang oleh vegetasi lebat biasanya
tersembunyi.
c) Topografi curam, permukaan tanah yang curam sudah jelas
menampakkan tanda-tanda run off dan erosi yang merusak. Hanya jika
tertutup hutan.
d) Topografi cekung, permukaan tanah yang merupakan tempat
tertimbunnya air dan bahan endapan dari semua arah.
e) Topografi cembung, aliran air di permukaan tanah mengalir ke semua
arah seolah-olah datang dari satu pusat
f) Topografi berbukit, menunjukkan permukaan tanah yang berbukitbukit.
Adapun arah lereng dalam hubungannya dengan terbukanya sinar
matahari dan tiupan angin sangat penting dalam membentuk jenis vegetasi
dan tanah yang berbeda.
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3) Kedalaman Efektif Tanah
Kedalaman efektif tanah merupakan lapisan tanah yang masih dapat
ditembus

oleh

perakaran

tanaman

sehingga

ketebalannya

akan

mempengaruhi perakaran tanaman (Kartono, 1989 dalam Hermanto, 2015).
Kedalaman efektif minimal yang dibutuhkan oleh tanaman budidaya
adalah 30 cm. Bila kedalamannya kurang dari angka tersebut maka perakaran
tanaman akan menjadi terganggu dan akibatnya tanaman akan sukar tumbuh.
Kedalaman efektif yang dangkal dapat terjadi akibat proses pencucian
(leaching) yang merusak morfogenesa tanah. Pencucian terjadi akibat aliran
suspensi yang diendapkan oleh suatu penghalang atau pemadatan bagi aliran
suspensi berikutnya, sehingga endapan suspensi bertambah tebal. Akibatnya
ruang perakaran tanaman atau lapisan kedalaman efektif menipis
(Notohadiprawiro, 2006).
Erosi yang terjadi pada suatu lahan mengindikasikan terjadinya
penurunan daya dukung lahan tersebut. Hal ini dikarenakan material tanah
dangkal yang pada umumnya memiliki unsur hara yang tinggi (misalnya hasil
pelapukan serasah), sedikit demi sedikit terkikis dan terhanyutkan oleh tenaga
air. Erosi didefinisikan sebagai suatu proses penghanyutan tanah oleh
kekuatan air dan angin, baik yang terjadi secara alamiah maupun sebagai
akibat tindakan/perbuatan manusia. Erosi yang dipercepat seringkali
menimbulkan dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia. Erosi yang
dipercepat menimbulkan ketidakseimbangan, dimana bagian-bagian tanah
yang terhanyutkan atau terpindahkan, jumlahnya jauh lebih besar
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dibandingkan dengan pembentukan tanah di tempat-tempat yang lebih
rendah. Pengikisan lapisan tanah yang terus menerus terjadi hal terbesar yang
berpengaruh adalah tekstur tanah, tekstur tanah yang sangat halus akan lebih
mudah hanyut dibandingkan dengan tekstur tanah yang kasar. Kandungan
bahan organik yang tinggi akan berdampak pada nilai erodibilitas yang tinggi.
Asdak (2004) berpendapat bahwa iklim menentukkan indeks
erosivitas hujan, sedangkan tanah dengan sifat-sifatnya dapat menentukan
besar-kecilnya laju pengikisan (erosi) tanah, yang dinyatakan sebagai faktor
erodibilitas tanah, dimana kekuatan tanah terhadap kerentanan erosi.
2. Klasifikasi Lahan Kritis
Menurut (Balai Penelitian Tanah, 2014) lahan kritis diklasifikasikan
berdasarkan tingkatannya, yakni :
1) Lahan sangat kritis, Mempunyai ciri-ciri :
a) Lahan mengalami erosi berat, selain erosi parit (gully erosion) juga
banyak dijumpai tanah longsor (landslide/slumping), tanah merayap
(land creeping) dengan dinding longsoran yang sangat terjal.
b) Kedalaman tanah dangkal sampai sangat dangkal (lebih dari 30 sm)
atau tanpa horizon A dan atau bahan induk, sebagian horizon B telah
tererosi.
c) Persentase tutupan (vegetasi permanen) sangat rendah (kurang dari 5
persen) bahkan gundul/tandus.
d) Lereng umumnya lebih dari 45 persen, tetapi banyak juga lahan kritis
yang mempunyai lereng kurang dari 30 persen.
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2) Lahan kritis, mempunyai ciri-ciri :
a) Lahan telah mengalami erosi berat, dimana tingkat erosi umumnya
erosi parit (gully erosion).
b) Persentase tutupan lahan (vegetasi permanen) antara 25-60 persen.
c) Lereng antara 15-30 persen. Kesuburan tanah rendah
3) Lahan semi kritis, mempunyai ciri-ciri :
a) Lahan telah mengalami erosi ringan sampai sedang, antara erosi
permukaan (sheet erosion) dan erosi alur (rill erosion), tetapi
produktivitasnya sudah rendah karena tingkat kesuburannya rendah.
Lahan masih produktif, tetapi tingkat bahaya erosi tinggi, sehingga
fungsi hidrologinya telah menurun. Bila tidak ada usaha perbaikan,,
maka dalam waktu singkat akan menjadi kritis.
b) Kedalaman tanah sedang (60-90 cm) dengan ketebalan horizon A
umumnya kurang dari 15 cm
c) Persentase vegetasi permanen (penutup lahan) 50-70 persen, vegetasi
dominan biasanya alang-alang, rumput, semak belukar dan hutan
jarang.
4) Lahan potensial kritis
a) Lahan masih tertutup vegetasi cukup tinggi (vegetasi permanen) lebih
dari 75 persen dengan ketebalan horizon A lebih dari 15 cm. Namun,
jika kegiatan konservasi tidak dilakukan dan tanah dibiarkan terbuka
erosi dapat terjadi.
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b) Lahan masih mempunyai fungsi produksi, hidrologi, hidroorologi
cukup baik, tetapi bahaya untuk menjadi kritis sangat besar. Jika lahan
tersebut tidak segera dilakukan tindakan konservasi
c) Lahan masih tertutup vegetasi, tetapi karena kondisi topografi atau
keadaan lereng sedemikian curam (lebih dari 45 persen), sangat
tertoreh dan kondisi tanah yang mudah longsor, maka bila vegetsi
dibuka akan terjadi erosi yang cukup kuat
d) Lahan karena keadaan topografi dan bahan induknya, bila terbuka atau
vegetasi rusak akan cepat menjadi rusak karena erosi atau longsor,
misalnua tanah berbahan induk sedimen, bahan vulkan dan bahan
kapur lunak.
2.1.4. Karakteristik Tanah dalam Kesuburan Tanaman
Tanah tersusun atas bahan padatan, air dan udara. Bahan padatan
tersebut dapat berupa bahan mineral dan bahan organik. Bahan mineral
terdiri dari partikel pasir, debu dan liat. Ketiga partikel tersebut menyusun
atas tekstur tanah. Dari total bobot keseluruhan tanah tersebut 5% merupakan
bahan penyusun organik dan tanah mineral, walaupun kandungan bahan
organik tanah mineral berkisar antara 5% tetapi hal tersebut memegang
peranan yang penting dalam penentuan kesuburan tanah. Bahan organik
merupakan kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang
sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil
humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi mikroba
di dalam tanah.
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Sumber dari bahan organik tanah berasal dari beberapa sumber,
diantaranya adalah sumber primer yaitu jaringan organik flora daun, batang,
ranting, buah dan akar, sumber sekunder yaitu jaringan organik fauna seperti
kotoran dan jasad renik, sumber lain yaitu pupuk kendang, pupuk hijau,
pupuk kompos dan pupuk hayati. Selanjutnya proses tersebut melalui proses
dekomposisi yang melalui 3 reaksi, diantaranya adalah reaksi enzimatik
dimana reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang terjadi menghasilkan
produk akhir berupa karbon dioksida (CO2), air (H2O), energi dan panas.
Selanjutnya adalah reaksi spesifik berupa mineralisasi unsur hara essensial
berupa hara nitrogen (N), fosfor (P) dan belerang (S). Selanjutnya adalah
pembetukan senyawa-senyawa baru atau turunan yang sangat resisten berupa
humus tanah.
Hasil dari proses dekomposisi tersebut, menghasilkan produk akhir
bahan organik berupa proses mineralisasi dan proses humifikasi. Proses
mineralisasi terjadi terutama terhadap bahan organik dari senyawa-senyawa
yang tidak resisten, seperti selulosa, gula dan protein. Proses akhir tersebut
menghasilkan ion atau hara yang tersedia bagi tanaman. Proses humifikasi
terjadi terhadap bahan organik dari senyawa-senyawa yang resisten seperti
lignin, resin, minyak dan lemak. Proses akhir dari humifikasi dihasilkan
humus yang lebih resisten terhadap proses dekomposisi.
Pemilihan bahan organik dalam penentuan karakterisitik lahan kritis
memiliki peranan penting pada sifat fisik tanah seperti stimulan terhadap
granulasi tanah, perbaikan struktur tanah menjadi lebih remah, menurunkan
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plastisitas dan kohesi tanah, meningkatkan daya tanah menahan air sehingga
drainase tidak berlebihan, kelembaban dan temperature tanah menjadi stabil,
mempengaruhi warna tanah menjadi coklat sampai hitam menetralisir daya
rusak butir-butir hujan, menghambat erosi dan mengurangi pelindian
(pencucian).
Adapun peranan bahan organik dalam perubahan sifat kimia tanah
adalah meningkatkan hara tersedia dari proses mineralisasi bagian bahan
organik yang mudah terurai, menghasilkan humus tanah yang berperanan
secara kolodial dari senyawa sisa mineralisasi dan senyawa sulit terurai
dalam proses humifikasi, meningkatkan kapasistas tukar kation (KTK) tanah
30 kali lebih besar daripada koloid anorganik, menurunkan muatan positif
tanah melalui proses pengkelatan terhadap mineral oksida dan kation Al dan
Fe yang reaktif sehingga menurunkan fiksasi dalam tanah dan meningkatkan
ketersediaan dan efisiensi pemupukan serta melalui peningkatan pelarutan
oleh asam-asam organik hasil dekomposisi bahan organik. Secara sifat
biologi tanah, bahan organik memiliki peranan dalam perubahan sifat biologi
tanah diantaranya adalah meningkatkan keragaman organisme yang dapat
hidup dalam tanah (makroba dan mikroba) tanah dan meningkatkan populasi
organisme tanah (makroba dan mikroba) dalam tanah.
Permeabilitas

tanah

menunjukkan

kemampuan

tanah

dalam

meloloskan air, hal tersebut tidak jauh dari sifat struktur dan tekstur serta
organik tanah. tanah dengan permeabilitas yang tinggi dapat menaikkan laju
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infiltasi tanah yang memberi dampak pada penurunan laju air
lairan/limpasan.
Koefisien permeabilias bergantung pada ukuran rata-rata pori tanah
yang dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel, bentuk partikel dan struktur
tanah. Secara garis besar, semakin kecil ukuran partikel tanah, semakin kecil
pula ukuran pori tanah dan semakin rendah koefisien permeabilitasnya. Hal
tersebut memberi dampak pada suatu lapisan tanah berbutir kasar yang
mengandung butiran-butiran halus memiliki nilai koefisien permeabilitas
yang rendah.
Pengaruh struktur dan tekstur tanah terhadap pertumbuhan tanaman
terjadi secara langsung. Keadaan tanah yang memiliki tekstur tanah yang
memiliki dominan pasir, maka daya ikat tanah terhadap air serta bahan
organik lainnya akan menjadi kecil. Tanah dengan tektur dominan pasir ini
cenderung mudah melepas unsur-unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman.
Keadaan tanah seperti ini, pertumbuhan akar tanaman akar berkembang
dengan baik. Akar mudah untuk melakukan penetrasi kedalam tanah, serta
drasinase dan aerasi pada tekstur tanah dominan berpasir ini cukup baik,
namun tekstur tanah ini cenderung mudah melepas unsur-unsur hara yang
dibutuhkan tanaman yang berdampak pada pertumbuhan tanaman.
Kategori tanah yang dominan liat, akar tanaman pada tanaman akan
sulit untuk melakukan penetrasi karena keadaan lingkungan tanah yang
lengket pada saat basah dan mengeras pada saat kering. Drainase dan aerasi
yang buruk dan berdampak pada pertukaran udara maupun masuknya unsur
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hara pada akar tanaman yang akan terganggu. Pada saat tanah dalam keadaan
basah, tanaman sulit mengikat gas-gas yang berguna bagi proses
pertumbuhan tanaman karena pori-pori tanah yang kecil tergenang oleh air.
Air pada tanah dominan liat ini tidak akan mudah hilang. Tanaman dapat
mengalami kesulitan berkembang karena kurangnya unsur-unsur yang
dibutuhkan dalam proses perkembangan tanaman. Pertumbuhan tanaman
yang baik harusnya memiliki komponen antara pasir, debu dan liat yang
seimbang sehingga tanaman mampu tumbuh dalam keadaan yang optimal.
Pada pertumbuhan tanaman juga tidak lepas dari pengaruh struktur
tanah. Struktur tanah yang remah (ringan) pada umumnya menghasilkan laju
pertumbuhan tanaman dan produksi persatuan waktu yang lebih besar
dibandingkan dengan struktur tanah yang lebih padat. Jumlah dan Panjang
akar pada tanaman yang hidup pada tanah yang berstruktur remah akan lebih
banyak dan panjang dibandingkan dengan tanah yang berstruktur berat. Hal
tersebut disebabkan karena perkembangan akar pada tanah berstruktur remah
akar tanaman akar kompak dalam mencari sumber makanan yang dibutuhkan
sebagai akibat mudahnya intersepsi akar pada setiap pori-pori tanah yang
memang tersedia banyak pada tanah remah. Selain itu tanah akan memiliki
pernafasan pada akar tanaman yang cukup baik dibandingkan dengan tanah
yang berstuktur padat.
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2.1.5. Indeks Kerapatan Vegetasi
Pada penelitian ini menggunakan data citra multispectral dari citra
sentinel-2A, citra tersebut dirancang untuk mendukung lahan Global
Monitoring for Environment and Security (GMES), darurat dan aplikasi
keamanan, Geoland2, SAFER dan G-MOSAIC. Citra Sentinel-2A
merupakan citra satelit multispektral yang beresolusi tinggi yang akan
memastikan tingkat perkembangan dari kegiatan observasi multispektral dari
citra SPOT dan Landsat untuk memperbaiki area cakupan, band spektral,
lebar petak, kualitas gambar radiometrik dan geometrik.
Sentinel-2A Multi-Spectral Instrument (MSI) memiliki 13 band
spektral yang membentang dari yang terlihat dan Visible and Near Infrared
(VNIR) ke Short-Wave Infrared (SWIR), dimana citra ini menampilkan
empat band spektral di 10 m yaitu biru klasik (490 nm), hijau (560 nm),
merah (665 nm) dan inframerah dekat (842 nm), enam band di 20 m yaitu
empat band di vegetasi spektral (705 nm, 740 nm, 783 nm dan 865 nm) dan
dua band SWIR besar (1.610 nm dan 2190 nm) dan tiga band pada resolusi
spasial 60 m yaitu difungsikan untuk koreksi atmosfer dan screening awan
(443 nm untuk pengambilan aerosol, 945 nm untuk pengambilan uap air dan
1380 nm untuk deteksi awan cirrus). Selain itu satelit ini memiliki waktu
pengamatan rata-rata per orbit adalah 17 menit (ESA, 2012). Adapun
klasifikasi spektral tiap band sentinel 2 dapat dilihat pada tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Spektral Tiap Band Pada Citra Sentinel-2A

1

Panjang
Gelombang
(nm)
443

Costal Aerosol

Resolusi
Spasial
(m)
60

2

490

Blue

10

3

560

Green

10

4

665

Red

10

5

705

6

740

7

783

8

842

8b

865

9

945

Vegetation Red
Edge
Water Vapour

10

1380

SWIR-Cirrus

60

11

1610

SWIR

20

12

2190

SWIR

20

Nomor
Band

Kategori

Vegetation Red
Edge
Vegetation Red
Edge
Vegetation Red
Edge
NIR

20
20
20
10
20
60

Kegunaan
Studi Pesisir dan Aerosol
Melihat fitur Permukaan air,
batimetri
Studi vegetasi di laut & darat,
serta sedimen
Pembeda mineral dan tanah
(geologi & vegetasi)
Vegetasi Spektral untuk
menilai status vegetasi
Vegetasi Spektral untuk
menilai status vegetasi
Vegetasi Spektral untuk
menilai status vegetasi
Studi konten biomassa dan
garis pantai
Vegetasi Spektral untuk
menilai status vegetasi
Studi deteksi uap air
peningkatan deteksi
kontaminasi awan cirrus
Studi deteksi kandungan air
dan vegetasi
Studi deteksi kandungan air
dan vegetasi

Sumber : ESA, 2012
Pengolahan citra indeks vegetasi dapat dilakukan dengan menerapkan
parameter Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), yang
memanfaatkan band 3 (band merah) dan band 4 (band inframerah dekat),
kisaran nilai NDVI adalah -1,00 sampai 1,00 dan yang mengindikasikan
kenampakan nvegetasu jika nilai NDVI lebih dari 0,00.
Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :
NDVI = ( band NIR – band merah) / (band NIR + band merah)
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Berdasarkan hasil penelitian dari Sobrin (2001), analisis korelasi
antara persentase tutupan vegetasi dengan nilai NDVI, ternyata
menghasilkan koefisien korelasi r = 0,50 pada tingkat kepercayaan 95%.
Ketiga veriabel karakteristik vegetasi tersebut, persentase tutupan vegetasi
mempunyai andil yang lebih besar dibanding variabel kerapatan vegetasi
maupun ketebalan vegetasi. Sedangkan analisis korelasi indeks vegetasi
(NDVI) dengan persentase tutupan dan vegetasi bawah, memperlihatkan
hasil korelasi positif kuat dengan r = 0,82 signifikan pada a = 0,01. Adapun
hasil klasifikasi indeks kerapatan vegetasi dapat dilihat pada tabel 2.2
Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks Kerapatan Vegetasi

Kelas

Tutupan

Rentang

(%)

Klasifikasi

Sangat Baik

<80%

Baik

Vegetasi

-1 -0

Awan, Badan Air, Non Vegetasi

61-80%

0,1 - 0,25

Vegetasi Jarang

Sedang

41-60%

0,26 - 0,55

Cukup Rapat

Buruk

21-40%

0,56 - 0,78

Rapat

Sangat Buruk

<20%

0,79 - 1

Sangat Rapat

Sumber : Perhutanan Sosial Nomor : P.4/V-SET/2013
2.1.6. Hutan dan Kehutanan
Menurut (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999) hutan adalah
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya dalam
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan
adalah sistem kepengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan
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hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan
dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum
pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,
yaitu sebagai berikut :
1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999)
Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang
didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau
institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan
terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam,
yaitu hutan negara dan hutan hak.
Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas
tanah (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Hutan
negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas
tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan
kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan
pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap). Hutan
desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan hutan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang
pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
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2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999)
Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang
didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga
macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.
a)

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya.

b)

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi
(penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c)

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

3. Hutan berdasarkan tujuan khusus
Hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu penggunaan hutan untuk
keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latigan, serta untuk
kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro,estetika dan resapan air
Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro,estetika dan resapan air
adalah hutan dimana disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan
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kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro,
estetika dan resapan air (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan
yang sangat luas. Menurut Walhi dalam Lewoema (2008), Indonesia masih
memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung
berkurang jika kerusakan hutan tidak segera dikendalikan. Produk hukum
yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang sudah cukup banyak, namun
penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus pengerusakan hutan
masih kurang serius dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para
pelaku pengerusakan hutan untuk mencari pembenaran diri.
Berdasarkan aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia menyumbang
devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini sebenarnya perlu
dipertahankan tanpa harus merusak hutan. Sebaliknya, dengan semakin
tinggi kerusakan hutan, devisa negara dari sektor ini akan mengalami
penyusutan. Di samping itu, hutan adalah pemasok oksigen. Populasi
tanaman yang tumbuh di hutan mampu memasok oksigen untuk keperluan
manusia serta hewan, maka tidak heran jika hutan dijuluki paru-paru dunia.
Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman
dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh
diabaikan (Lewoema, 2008).
Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada umumnya
mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu
berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Hasil dari definisi tersebut,
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Lewoema (2008) menjelaskan bahwa suistainable forest management atau
pengelolaan

hutan

berkelanjutan

yang

semula

difokuskan

untuk

menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata,
meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan
merehabilitasi lingkungan yang rusak baik karena faktor internal maupun
faktor eksternal.
Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok
kehutanan. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dalam Pasal 10 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakikatnya tujuan
pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang
sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak
langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.
Kegiatan kehutanan yang mendasar adalah silvikultur, silvikultur
merupakan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kelestarian hutan.
Definisi sistem silvikultur (Permenhut No. P.03/Menhut-V/2004) adalah
rangkaian kehiatan berencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi
kegiatan persemaian, pemeliharaan, penebangan, peremajaan tegakan hutan
guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya.
Silvikultur berkaitan dengan kontrol pembentukan, pertumbuhan,
komposisi dan kualitas vegetasi hutan. Praktek silvikultur dimaksudkan
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untuk mengarahkan upaya pembentukan hutan dan memelihara berbagai
bentuk hutan untuk memenuhi tujuan dari pemiliknya.
a. Permudaan dan Pemeliharaan Hutan
Pada hakekatnya hutan rakyat merupakan cerminan dari keadaan sosial
budaya dan ekonomi pemiliknya. Intensif atau tidaknya tanaman tergantung
dari kondisi pemiliknya. Hutan yang cukup rapat tanamannya memberikan
ketersediaan produktivitas yang tinggi pada unit luas tertentu di samping
hasil yang kontinyu.
1) Permudaan
Jenis-jenis tanaman berkayu di hutan rakyat sebagian terdiri dari
tanaman buatan dan sebagian lagi terdiri dari permudaan alam. Ada pula
jenis-jenis yang semula ditanam secara buatan tetapi selanjutnya akan
mempermuda diri scara alami. Permudaan menurut (Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah 2003) adalah suatu tindakan untuk melestarikan hutan.
Tegakan hutan diupayakan secara lestari untuk memenuhi kebutuhan hasil
hutan. Untuk menjamin kelestarian ini tindakan mempermuda hutan
dilakukan bersama-sama antara permudaan alam dan permudaan buatan.
Permudaan alam biasanya dilaksanakan untuk jenis-jenis yang tidak
mengalami periode kritis pada saat muda.
Permudaan hutan ditentukan oleh banyak faktor, faktor yang sangat
erat kaitannya yaitu adanya jumlah batang dan jenis bibit dalam tegakan serta
banyak sedikitnya sapihan dalam tegakan. Masyarakat tidak hanya
menggantungkan hanya pada satu macam cara saja. Pilihan pertama adalah
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menggunakan permudaan alam. Kemudian bila belum cukup, akan ditambah
dengan permudaan buatan dengan cara memilih jenis. Biasanya yang
memiliki nilai ekonomis tinggi.
2) Pemeliharaan Hutan
Pemeliharaan hutan pertamanan merupakan langkah penting untuk
menunjang keberhasilan pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan hutan terdiri
dari pemeliharaan pada tanaman muda dengan penyiangan dan pendangiran,
sementara untuk tanaman dewasa adalah dengan penjarangan dan
pemangkasan.
Penjarangan tanaman sering diasumsikan sebagai tindakan silvikultur
untuk mengontrol kerapatan, komposisi dan struktur tegakan agar diperoleh
lngkungan yang optimal bagi pertumbuhan diameter pohon. Penjarangan
yang dilakukan pada prinsipnya hampir sama dengan praktek silvikultur
pada tegakan hutan. Sementara pemangkasan dilakukan dari cabang
terbawah dari tajuk.
Penjarangan yang dilakukan pada tanaman hutan rakyat pada
hakekatnya merupakan penjarangan produksi. Suatu pohon akan ditebang
penjarangan apabila pohon tersebut telah menghasilkan. Jarang sekali terjadi
tebangan penjarangan yang dilakukan tanpa maksud sekaligus memanen.
Praktek silvikultur penjarangan semacam ini termasuk dalam metode
penjarangan tinggi atau crown thinning.
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Keanekaragaman dalam memanen atau memungut hasil tanaman
pohon hutan yang berbasis rakyat. Menurut (Fandeli, 1985 dalam Sitanggang
2009) keanekaragaman ini terjadi sedemikian rupa sehingga :
a. Waktu panen dimungkinkan untuk dilakukan dapat dilaksanakan baik
pada musim hujan maupun kemarau.
b. Pelaksanaan panen dapat dilakukan terus menerus sepanjang waktu.
Sebab pada suatu saat hanya bagian-bagian tertentu saja yang dipungut,
sedangkan pada waktu yang lain, bagian-bagian yang lainnya yang dapat
dipungut.
c. Bagian tanaman yang dipungut juga bervariasi baik variasi dalam
bagiannya maupun variasi dalam tingkat pertumbuhan pohon.
Pertumbuhan tanaman mengalami berbagai tingkat yaitu bibit (seedling),
sapihan (sapling), tiang (poles) dan pohon (tree).
2.1.7. Perum Perhutani
Perum Perhutani merupakan pengelola hutan di Jawa sejak zaman
penjajahan Belanda hingga saat ini. Secara kelembagaan tingkat direksi
hingga tingkat tapak telah mantap, walaupun dari masa ke masa mengalami
persoalan yang berbeda-beda, hal ini bisa dicermati dari perubahan
organisasi, aturan-aturan atau kebijakan yang dikeluarkan serta dinamika
sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
merupakakan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang akan beroperasi di
seluruh Indonesia, dengan beragam variasi lingkungan tempat tumbuh
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kembang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) (kondisi ekologis, sosial,
ekonomi, politik dan budaya) namun tidak ada salahnya mencermati dan
mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani
dalam rangka mendukung operasionalisasi Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH).
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dipimpin oleh seorang
administratur (Kepala KPH), dibantu oleh tiga orang staf yang terdiri dari
Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Produksi), Wakil
Administratur (Kewilayahan KPH) dan Kepala Tata Usaha (Aktivitas
pendukung).
Setiap kantor Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) yang
membantu administrasi/pelaporan dalam wilayah

Bagian Kesatuan

Pemangku Hutan (BKPH). Setiap kepala Resort Pemangku Hutan (RPH) di
Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) memiliki tenaga teknis di
lapangan (mandor) yang terdiri dari : mandor persemaian, mandor tanam,
mandor pemeliharaan, mandor tebangan, mandor polter (polisi teritorial).
Selain hal tersebut mandor di Resort Pemangku Hutan (RPH) juga
melaksanakan

fasilitasi

pengelolaan

sosial

seperti

survei

potensi

biodiversitas, data-data iklim dan lain-lain.
1. Aspek Pengelolaan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal mempunyai tujuan utama
produksi, dimana KPH Kendal menjalankan pengelolaan berdasarkan aspekaspek sebagai berikut :
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a) Pengelolaan Hutan berdasarkan Aspek Produksi
1) Mengelola sumber daya hutan berdasarkan prinsip dan kriteria
pengelolaan hutan lestari guna memproduksi hasil hutan secara
lestari. Secara spesifik tujuan dijabarkan menjadi :
a. Melestarikan dan meningkatkan potensi sumber daya hutan
b. Meningkatkan produktivitas lahan dan tegakan hutan
c. Meningkatkan kualitas tegakan hutan
2) Mengkonservasi, melindungi dan mengelola hutan berdasarkan
prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yang didesain sedemikian
rupa sehingga memperhatikan kepentingan keanekaragaman hayati,
tanah, sumber air dan masyarakat desa hutan secara professional.
3) Mengembangkan sistem pemanenan hasil hutan yang memiliki
dampak negatif minimal terhadap lingkungan.
b) Pengelolaan Hutan Berdasarkan Aspek Lingkungan.
1) Menjamin dilakukannya pengelolaan lingkungan yang benar dan
tanggung jawab.
2) Mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologi hutan.
3) Mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati hutan
baik vegetasi maupun satwa liar.
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c) Pengelolaan Hutan Berdasarkan Aspek Sosial
1) Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

desa

hutan

secara

proporsional.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat hutan dalam pengelolaan
hutan.
3) Meningkatkan kesejahteraan karyawan serta menjamin perlindungan
kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.
2. Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Aspek Produksi)
Mengelola sumber daya hutan berdasarkan prinsip dan kriteria yang
secara internasional diakui untuk memproduksi hasil hutan secara lestari.
Pengelolaan sumber daya hutan meliputi : persemaian, penanaman,
pemeliharaan, teresan, tebangan dan keamanan.
a) Persemaian
Benih tanaman hutan adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan
untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman dan tumbuhan
muda yang berasal dari benih yang merupakan calon pohon. Adapun jumlah
dan jenis bibit didasarkan dari rencana tanaman.
b) Tanaman
Tanaman rutin adalah tanaman pada tanah kosong yang merupakan
bekas tebangan A (tebang habis biasa) baik dari tebangan AI (jangka lalu)
maupun A2 (jangka berjalan). Tanaman pembangunan adalah penanaman
kembali tanah-tanah kosong / hutan tidak produktif dan bekas tebangan B3.
Tanaman pembangunan berasal dari bekas tebangan B1, B2 dan B3.
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c) Pemeliharaan
Pemeliharaan hutan untuk menjamin keberhasilan tanaman sampai
dengan mendapatkan hasil dari tebangan pada akhir daur yang berkualitas
dan kuantitas yang maksimal. Kegiatan pemeliharaan hutan terdiri dari :
1) Pemeliharaan tanaman tahun ketiga
2) Pemeliharaan lanjutan
3) Penjarangan
d) Teresan
Teresan adalah mematikan pohon pada tegakan jati yang sudah
berumur menjelang ditebang. Teresan dilaksanakan pada saat dua tahun
sebelum ditebang habis berdasarkan umur sesuai dengan daur yang
diterapkan.
e) Tebangan
Tebangan (tebang habis biasa) adalah penebangan habis hutan
produktif dari kelas perusahaan tebang habis yang pada umumnya digunakan
sebagai dasar untuk perhitungan etat tebangan.
f) Keamanan
Pengamanan Hutan Lestari adalah upaya yang dilaksanakan untuk
mempertahankan eksistensi sumber daya hutan yang dilaksanakan secara
terpadu, berkesinambungan dengan mempertimbangkan aspek ekologi,
ekonomi dan sosial politik.
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3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Aspek Lingkungan)
Kegiatan pengelolaan lingkungan merupakan langkah yang dilakukan
untuk menganggulangi dampat terhadap lingkungan akibat aktivitas aktivitas yang terdapat di kawasan hutan. Kegiatan pengelolaan lingkungan
dilaksanakan pada kawasan perlindungan dan kawasan produksi yang
meliputi komponen fisik kimia (hidrologi, debit, sedimentasi, tanah dan
curah hujan) dan komponen biologi (satwa, vegetasi dan biodiversity).
Tindakan-tindakan aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dapat
dilakukan di areal hutan jadi antara lain :
1) Mempertahankan tegakan hutan alami yang tersisa
2) Melakukan restorasi dan perlindungan.
3) Melakukan penghijauan (revegetasi) dan rehabilitasi
4. Pengelolaan Sosial (Aspek Sosial)
a) Pemberdayaan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)
Lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama
pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya
berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa
tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.
Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain :
1) Sosialisasi, pembentukan dan pembinaan LMDH
2) Bagi Hasil (Production Sharing)
3) SDS (Studi Dampak Sosial)
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b) PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
Program penguatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana
bergulir dan pendampingan (disebut program kemitraan) serta program
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina
Lingkungan).
Kegiatan pengembangan masyarkat yang dilakukan secara sistematis,
terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna
mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik
apabila dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya. Pengembangannya
dengan dilakukan kegiatan antara lain :
1) Pendidikan
2) Pelatihan dan Studi Banding
3) Pengembangan Usaha Produktif
c) Bantuan Sosial Lainnya
Bantuan sosial lainnya dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat
yang berada di sekitar hutan, antara lain :
1) Kesehatan (pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah dan bantuan
air bersih).
2) Pendidikan (bantuan buku tulis, alat sekolah, tas sekolah, uang tunai
dan spanduk promosi pendidikan)
3) Bantuan lainnya (bantuan bibit, pupuk, hand tractor, rehabilitasi
rumah layak huni dan rehabilitasi bangunan situs).
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d) Penyerapan Tenaga Kerja dan Penyediaan Cadangan Pangan
Kegiatan pengelolaan hutan diperlukan tenaga kerja lokal dan
tersediannya cadangan pangan untuk masyarakat sekitar hutan, antara lain :
1) Tenaga karyawan
2) Tenaga non karyawan
3) HHNK (rencek, daun, HMT, palawija, empon-empon, buah-buahan
dan tanaman perkebunan).
2.1.8. Morfometri Bentanglahan
Morfometri bentanglahan merupakan bagian dari ilmu geomorfologi
yang lebih menekankan pada aspek morfologi permukaan bumi secara
kuantitatif. Morfometri bentanglahan yang pada dasarnya merupakan kajian
interdisipliner dari ilmu kebumian (geomorfologi, hidrologi, geologi
struktur), matematika (geometri, topologi, geostatistik) dan computer
(Sistem

Informasi

Geografi,

image

processing).

Seiring

dengan

berkembangnya teknologi fotogrametri dan citra satelit, kajian morfometri
bentanglahan dapat lebih mudah dilakukan dengan cara mengekstraksi
informasi Digital Elevation Model (DEM)(Hengl, 2009).
Data tersebut menghasilkan dua jenis data yakni parameter
permukaan lahan (land surface parameter) dan objek permukaan lahan (land
surface object). Parameter permukaan lahan adalah deskripsi secara
kuantitatif bentukan permukaan bumi seperti sudut lereng, bentuk lereng
(curvature), arah hadap lereng (aspect).
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1. Satuan Analisis Pemetaan Morfometri Bentanglahan
Peta morfometri merupakan peta tematik, sehingga lebih dicirikan pada
basis data yang ada pada setiap satuan deliniasi. Satuan unit analisis peta
morfometri bentanglahan skala 1:50.000 adalah faset lahan pada hirarki peta
sistem lahan. Konsep morfologi sebagai delineator peta morfometri akan
membagi bentuklahan berdasarkan perbedaan dimensi (panjang, lebar,
tinggi) dan nilai/frekuensi statistik dari parameter dan objek permukaan bumi
seperti : 1) sudut panjang, bentuk dan distribusi lereng; 2) amplitudo relief
atau kekasaran permukaan; 3) magnitudo beda tinggi; 4) pola dan kerapatan
aliran; 5) serta faktor arrangement susunan bentuk lahan yang dalam hal ini
adalah faset lahan terkait dengan satuan bentuk lahan yang lebih global
(satuan sistem lahan) yang melingkupinya. Adapun letak cabang morfometri
bentanglahandapat dilihat pada gambar 2.1.
Geomorfologi

Morfoaransemen

Morfogenesa

Morfometri
Sistem Lahan

Morfokronologi

Morfologi

Morfografi

Bentanglahan

Gambar 2.1 Cabang Ilmu Morfometri Bentanglahan
Menurut (Doornkamp dan King, 1971 dalam BIG 2017) morfologi
dalam kajian morfometri dapat direpresentasikan menggunakan nilai

46

(numerical value) yang diperoleh melalui teknik komputasi. Morfologi
sebagai unit analisis morfometri akan menghasilkan nilai kelerengan, nilai
bentuk lereng, plan curvature, profile curvature, elevasi dan basis data
morfometri yang lainnya.
2. Hirarki dalam Pemetaan Mormetri Bentanglahan
Deliniasi dan informasi atribut dalam peta morfometri bentanglahan
didasarkan oleh konsep hirarki pemetaan sistem lahan yang telah sedang
dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Hirarki pemetaan sistem
lahan membagi bentuk lahan secara global pada skala kecil dan membagi
secara lebih detil pada skala besar. Konsep acuan pemetaan sistem lahan
didasarkan pada hirarki geomorfologi yang diutarakan oleh Lobeck (1939)
dan Verstappen (1983), dimana keduanya membagi bentuk lahan pada
setiap skala pemetaan berdasarkan pada proses yang bekerja di permukaan
bumi (genesis).
Pada pemetaan skala sedang, konsep hirarki geomorfologi yang
diutarakan oleh Verstappen maupun Lobeck sama-sama membagi
bentuklahan berdasarkan pada proses destruksional yang bekerja pada masa
sekarang. Proses destruksional yang meliputi erosi, deposisional dan
residual oleh tenaga alami (air, angin dan es) akan menghasilkan bentuk
lahan dengan karakteristik morfologi yang unik dan dijadikan dasar
deliniasi peta morfometri bentanglahan skala sedang (1:50.000). Hirarki
pemetaan bentanglahan menitik beratkan pada skala yang dihasilkan, obyek
yang akan dipetakan, luasan maksimum dan minimum area yang bias
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dipetakan, skala maupun resolusi data input dan informasi yang akan
dihasilkan.
2.2

Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan diambil dari penelitian terdahulu yang sudah
diuji kebenaran. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan terkait
penelitian tentang pemetaan lahan kritis dengan bantuan Sistem Informasi
Geografis (GIS) dan Penginderaan Jauh (Remote Sensing). Penelitian yang
relevan dengan penelitian ini sebagai berikut.
Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah D. A. (2014) yang
berjudul “Pemanfaatan Citra Satelit Untuk Penentuan Lahan Kritis Mangrove
di Kecamatan Tugu, Kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memetakan

tingkat

kekritisan

lahan

di

hutan

mangrove

dengan

membandingkan hasil antara Citra Landsat 7 ETM+ tahun 2009 dan Citra
ALOS AVNIR-2 tahun 2009 dimana dalam penentuan lahan kritis
menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan
Jauh (PJ) dengan bantuan analisis pada 3 (tiga) parameter yakni jenis
penggunaan lahan, kerapatan tajuk dan ketahanan tanah. Metode penelitian
yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan
kuantitatif yang dibantu dengan tabel skoring dimana dilakukannya
kemampuan kedua citra dalam mendapatkan klasifikasi citra terbimbing.
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Citra ALOS dan Citra Landsat sudah
baik untuk menentukan lahan kritis hutan mangrove khususnya dalam
identifikasi luasan dan sebaran hutan mangrove di suatu kawasan. Terdapat
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catatan peta lahan kritis mangrove yang dihasilkan oleh citra Landsat kurang
mempresentasikan secara detal pengklasifikasian kondisi lahan kritis
mangrove di Kecamatan Tugu. Rincian penelitian ini terdapat pada tabel 2.3.
Penelitian yang dilakukan oleh Hesekiel Leo Calvin (2018) yang
berjudul “Identifikasi Tingkat Kekritisan Lahan Menggunakan Sistem
Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera
Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui luas dan
persentase lahan kritis di Kabupaten Pakpak Bharat menggunakan Sistem
Informasi Geografis (SIG) yang dilakukan pada periode Mei-Juli 2017,
dengan bantuan dari hasil skoring yang menggunakan 6 parameter
diantaranya adalah tutupan lahan, kemiringan lereng, Tingkat Bahaya Erosi
(TBE), manajemen lahan, produktivitas lahan dan sebaran luas singkapan
batuan. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan
diklarifikasi lapangan dimana pengambilan data primer dilakukan dengan
teknik random sampling. Hasil dari penelitian yang digunakan menunjukkan
bahwa tingkat kekritisan lahan di Kabupaten Pakpak Bharat sebagian besar
termasuk dalam kriteria kawasan potensial kritis yang dihitung dari total
keseluruhan kawasan yang diteliti. rincian penelitian ini terdapat pada tabel
2.3.
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Hasan (2016) yang
berjudul “Sebaran Spasial Lahan Kritis Untuk Prioritas Rehabilitasi Berbasis
Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh di DAS Juwana Hulu
Muria”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran spasial
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lahan kritis, wilayah prioritas rehabilitasi dan menyajikan informasi wilayah
prioritas rehabilitasi lahan kritis. Metode penelitian tersebut menggunakan
pendekatan diskriptif kuantitatif dengan menggunakan bantuan teknik
overlay dan skoring dari 4 parameter yakni tutupan lahan dari Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI), kemiringan lereng, Tingkat Bahaya
Erosi (TBE) dan manajemen. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa
dalam penentuan lahan kritis dapat membantu menyajikan sistem informasi
prioritas lahan kritis untuk membantu proses monitoring keberadaan lahan
kritis dan arahan wilayah prioritas rehabilitasi di setiap tingkat kekritisan
lahan. Rincian penelitian ini terdapat pada tabel 2.3.
Penelitian yang dilakukan oleh Heri Setiawan (2013) yang berjudul
“Identifikasi Daerah Prioritas Rehabilitasi Lahan Kritis Kawasan Hutan
dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus :
Kabupaten Pati)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui
persebaran lahan kritis kawasan hutan dan luas daerah prioritas
rehabilitasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut
menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif dimana hasi overlay dari 4
parameter, yakni kelas kerapatan vegetasi, kemiringan lereng, kelas erosi dan
kelas manajemen. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kawasan
hutan Kabupaten Pati secara umum bervegetasi sedang, laju lahan sangat
kritis pada tahun 2004-2012 mengalami penurunan sebesar 12,50%, lahan
kritis mengalami penurunan 75,11%, agak kritis mengalami kenaikan sebesar
39,45% dan potensial 23,40%. Penyebab lahan kritis lahan kritis salah satu
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diantaranya disebabkan adanya pembukaan ladang berpindah kawasan hutan
di Kecamatan Margorejo, aktivitas penambangan karst liar di kawasan hutan
Kecamatan Sukolilo, dan reboisasi yang kurang berhasil di beberapa kawasan
tertentu. Rincian penelitian ini terdapat pada tabel 2.3.
Penelitian yang dilakukan oleh Eva Rupaidah (2008) yang berjudul
Tungkat Kekritisan Lahan di Wilayah Pengembangan Selatan Kabupaten
Tasikmalaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi
secara spasial persebaran dan luas tingkat kekritisan lahan di wilayah
pengemmbangan

selatan

Kabupaten

Tasikmalaya

serta

mengetahui

hubungannya dengan produktivitas lahan. Metode penelitian tersebut
menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel
dan diskripsi adapun pengambilan data primer dilakukan dengan cara survei
lapangan dan kuisioner. Adapun untuk menilai kekritisan lahan menggunakan
teknik skoring dengan menggunakan empat parameter, yakni curah hujan,
jenis tanah, land use untuk mengolah manajemen lahan, dan topografi untuk
menilai kelas kemiringan dan panjang lereng. Adapun hasil dari penelitian
tersebut ialah wilayah lahan kritis di Kabupaten Tasikmalaya selatan
menunjukkan adanya perbedaan luas menurut tingkatannya sesuai dengan
wilayah ketinggian. Adapun lahan kritis tersebut memiliki asosiasi terhadap
produktivitas lahan pertanian dimana nilai produktivitasnya semakin
menurun bersamaan dengan tingginya tingkat kekritisan lahan yang terjadi.
Rincian penelitian ini terdapat pada tabel 2.3.
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Tabel 2.3. Kajian Hasil – Hasil Penelitian yang Relevan
No

Penulis, Tahun,

Variabel

dan Judul
1.

I.

Buchori Lahan

(Dalam

Hasil Penelitian

Penelitian

D. A. Ardiansyah, Penentuan
dan

Metode

Penelitian

ini Kondisi mangrove di

Kritis menggunakan

Geo Mangrove

pendekatan

Kecamatan Tugu sangat
memprihatinkan. Tidak

Planning E-ISSN

kuantitatif dengan ada satu lokasi pun di

2355-6544) 2014

menggunakan

“Pemanfaatan

tabel

Citra Satelit Untuk

dengan

Penentuan Lahan

perbandingan

Kritis

jenis

Mangrove

di

Kecamatan Tugu yang

skoring memiliki

klasifikasi

hutan dalam mangrove
2 yang tergolong dalam

citra kategori

rusak

Kecamatan

multispectral

Terdapat

Kota

yang berbeda

perbandingan

Tugu,
Semarang ”

berat.

perbedaan

kondisi

antara

lahan

kritis

dengan kategori rusak
dan rusak berat untuk
Citra ALOS dan Citra
Landsat.
2.

Calvin,
Leo

Hesekiel Identifikasi

dan

Slamet.

Bejo Tingkat
2018. Kekritisan

“Identifikasi

Lahan

Penelitian

ini Tingkat kekritisan lahan

menggunakan

di Kabupaten Pakpak

pendekatan

Bharat

sebagian besar

kuantitatif dengan termasuk dalam kriteria

Tingkat Kekritisan

pengambilan data kawasan potensial kritis.

Lahan

primer

dengan Adapun luas potensial

Menggunakan

teknik

random kritis yakni 55.856,38

Sistem Informasi

sampling

Ha atau sekitar 42,30%,

Geografis (SIG) di

sangat

Kabupaten Pakpak

12.851,33

kritis

luas

Ha

atau
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Bharat

Provinsi

9,71% dan jenis kritis

Sumatera Utara”

luas 2.795,36 Ha atau
2,12%

dari

total

keseluruhan kawasan
3.

Hasan,

Muh. Sebaran

Fuad,

Penelitian

dan Spasisal Lahan menggunakan

Satyanta Parman, Kritis

untuk pendekatan

DAS

diskriptif

Dalam Geo Image Rehabilitasi

kuantitatif dengan lahan

ISSN 2252- 6285)

menggunakan

2016

tabel

“Sebaran

Spasial

Lahan

Kritis

Untuk

deskripsi.

Juwana

terdapat

dan Ananto Aji ( Prioritas

5

Hulu
kriteria

kekritisan lahan dengan
paling

kritis

adalah dengan tingkat
dan Agak Kritis dengan luas
47% dari luas DAS
Secara

keseluruhan.

Prioritas

Terdapat 3 Klasifikasi

Rehabilitasi

rehabilitasi

Berbasis

lahan

Sistem

Informasi

prioritas

kritis

dengan

prioritas terbesar adalah

Geografis

4.

ini Seabran lahan kritis di

dan

prioritas

3

(tidak

Penginderaan Jauh

prioritas)

di DAS Juwana

besaran 49,9% dari Luas

Hulu Muria”

DAS.

Setiawan,
dan

Heri, Prioritas

Penelitian

Bambang Rehabilitasi

Sudarsono,

dan Lahan

Mochammad

menggunakan

Kritis pendekatan

Kawasan Hutan

diskriptif

ini Laju lahan sangat kritis
hutan Kabupaten Pati
tahun

kuantitatif dengan 12,50%

“Identifikasi

menggunakan

Daerah

tabel

Rehabilitasi Lahan

deskripsi.

2002-2012

mengalami penurunan -

Awaluddin. 2013.

Prioritas

dengan

per

tahun.

Lahan kritis mengalami
dan penurunan -75,11% per
tahun karena memang
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Kritis

Kawasan

Hutan

dengan

usaha reboisasi cukup
bagus.

Namun

lahan

Penginderaan Jauh

agak kritis dan potensial

dan

kritis justru meningkat

Sistem

Informasi

39,86% dan 23,40%.

Geografis”

Lahan tidak kritis turun
11,24% per tahun. Hal
tersebut

disebabkan

adanya

pembukaan

berpindah

kawasan

hutan

aktivitas

dan

penambangan karst
5.

Rupaidah, Eva dan Tingkat

Penelitian

Tarsoen Waryono, kekritisan lahan

menggunakan

Kabupaten Tasikmalaya

dan Hari Kartono.

pendekatan

selatan

2008.

diskriptif

adanya perbedaan luas

“Tingkat

ini Wilayah lahan kritis di

menunjukkan

Kekritisan Lahan

kuantitatif dengan menurut

di

menggunakan

Wilayah

tingkatnnya

sesuai dengan wilayah

Pengembangan

tabel

dan ketinggian. Lahan kritis

Selatan Kabupaten

deskripsi

dan memiliki

asosiasi

Tasikmalaya”

dengan

survei terhadap

produktivitas

lapangan

lahan pertanian dimana
nilai

produktivitasnya

semakin
bersamaan
tingginya

menurun
dengan
kekritisan

lahan yang terjadi.
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2.3

Kerangka Berpikir
Pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG) dan
Penginderaan Jauh akan memudahkan dalam melakukan analisis kebutuhan
dan tindakan untuk pemetaan sebaran lahan kritis di daerah hutan sesuai
dengan kebutuhan yang sedang menjadi permasalahan. Analisa data
dilakukan secara deskriptif dilakukan terhadap data dan informasi yang
bersifat deskriptif, seperti pada penelitian yang sedang dilakukan tentang
lahan kritis yang dapat dihitung luasannya dan distribusi penggunaan lahan
melalui pemanfaatan Penginderaan Jauh. Sedangkan analisa dan sintesis data
kuantitatif dilakukan dengan : a) pengkelasan, skoring pembobotan dengan
skala dan kriteria, b) melakukan overlay peta-peta tematik, seperti peta kelas
lereng, peta penutupan lahan, peta tingkatan erosi, peta manajemen dan peta
produktivitas, sehingga dihasilkan klasifikasi lahan kritis sesuai dengan
masalah yang diteliti (Nugroho dan Prayogo, 2008).
Bentuk lahan (landform) adalah bentuk permukaan bumi yang
dihasilkan oleh proses geomorfik tertentu atau gabungan dari berbagai proses
sehingga menghasilkan morfologi yang spesifik, seperti dataran, bukit,
lembah atau yang lainnya. Bentuklahan yang diklasifikasikan pada skala
≥1:50.000 atau skala semi-detail oleh Oxford-MEXE yang dinamakan faset
lahan (Van Zuidam 1985). Bentuk lahan yang ada mempunyai ciri khas
karakteristik tanah yang mempunyai kerentanan masing-masing terhadap
persebaran lahan kritis yang terpetakan. Hasil tersebut menjadi penentu
tindakan konservasi lahan yang ada sehingga dapat menghasilkan tindakan
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yang dapat menanggulangi lahan kritis yang telah terklasifikasikan. Adapun
skema yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu
pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Skema kerangka
berfikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut.
Kondisi Tingkat
Persebaran Lahan Kritis

Karakteristik Sifat Tanah Lahan Kritis
Pada Morfometri Bentanglahan

Pembatasan Morfologi Secara
Kuantitatif (Morfometri)

Hasil Karakteristik Dominan Tiap
Klasifikasi Morfometri Bentanglahan

Tiap Morfometri Bentanglahan
Mempunyai Kelas Lahan Kritis Berbeda

Reaksi Tanah Kelas Lahan Kritis Didiskripsikan
melalui Sifat Tanah

Analisis Karakteristik Tanah
Terhadap Lahan Kritis

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir Penelitian
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat
diperoleh simpulan sebagai berikut :
1.

Pada tiap tipe morfometri mempunyai karakteristik dan ciri bentuklahan
lahan yang berbeda-beda hal tersebut berdampak pada sifat tanah yang
berada pada lahan kritis untuk pertumbuhan tanaman hutan produksi di
Perum Perhutani wilayah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH)
Kalibodri. Daerah penelitian tersusun atas 4 satuan morfologi mayor
yang dapat dirinci menjadi 37 jenis satuan unit morfometri minor dimana
proses

vulkanik

dan

denudasional

mendominasi

morfogenesis

bentuklahan.
2.

Hasil identifikasi persebaran lahan kritis menunjukkan bahwa terdapat
wilayah yang memiliki kategori lahan kritis yang cenderung berada pada
wilayah yang cenderung berbukit dengan tipe tanah grumusol, tutupan
lahan antara buruk hingga sangat buruk sehingga mengakibatkan
tingginya tingkat bahaya erosi.
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5.2 Saran
1.

Program penanggulangan lahan kritis untuk wilayah BKPH Kalibodri
merupakan program yang sangat penting (urgent) untuk dilakukan pada
saat ini. Untuk itu, dalam pengelolaan lahan di wilayah BKPH Kalibodri
diperlukan adanya pendampingan untuk masyarakat desa hutan maupun
kerjasama dari pemerintah. Apabila ada penelitian lanjutan terkait
dengan skripsi ini maka disarankan perlu adanya tambahan parameter
sifat kimia, sifat biologi dan sifat fisik tanah yang lain agar memperoleh
hasil yang lebih baik.

2.

Setelah dilakukannya kegiatan lapangan, faktor terbesar pembentuk
lahan kritis adalah faktor masyarakat desa hutan, maka dari itu perlu
diadakannya penelitian lanjutan mengenai pengaruh lahan kritis dengan
parameter dominan adalah masyarakat desa hutan terhadap stabilitas
produksi kawasan hutan produksi di wilayah kerja Perum Perhutani KPH
Kendal terutama di wilayah BKPH Kalibodri.

3.

Penelitian mengenai lahan kritis yang mengacu pada pedoman teknis
Perdirjen BPDAS PS No. P.4/V-Set/2013 yang dibatasi pada satuan unit
peta berdasarkan juknis Badan Informasi Geospasial (BIG) morfometri
bentanglahan pada tingkat faset lahan skala 1:50.000 yang menghasilkan
data dominan untuk pengerucutan karakteristik tanah. Penelitian ini
merupakan kegiatanyang baru dilakukan. Besar harapan dapat diperbaiki
pada penelitian-penelitian selanjutnya.
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