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KATA PENGANTAR

Emisi karbon sebagai bagian dari gas rumah kaca (GRK) diyakini 
menjadi penyebab utama kenaikan suhu bumi atau pemanasan global 
yang selanjutnya menimbulkan fenomena perubahan iklim. Salah 
satu penyebab utama peningkatan emisi GRK adalah perubahan 
penggunaan lahan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari dinamika 
sosial, laju pertumbuhan ekonomi dan kebijakan. Berbagai faktor 
sosial ekonomi dan kebijakan dapat menjadi pendorong peningkatan 
kebutuhan pertumbuhan, termasuk lahan yang berdampak terhadap 
perubahan penggunaan lahan.

Untuk mengungkap berbagai fenomena perubahan penggunaan 
lahan yang disebabkan oleh faktor  sosial ekonomi dan kebijakan 
tersebut, dilakukan studi melalui pendanaan dari Forest Carbon 
Partnership Facility yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Hasil studi tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang proses perubahan 
penggunaan lahan dalam rangka menyusun strategi mitigasi GRK 
berbasis lahan.

Buku ini diharapkan dapat menjangkau berbagai khalayak 
secara lebih luas sehingga informasi yang terkandung di dalamnya 
dapat meningkatkan pemahaman kita bersama dalam menghadapi 
masalah perubahan penggunaan lahan khususnya yang terkait dengan 
deforestasi.

Akhir kata, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan 
kepada para penulis dan semua pihak yang telah mendukung dan 
membantu penerbitan buku ini.

KEPALA PUSAT,

Dr.	Ir.	Kirsfianti	Ginoga,	M.Sc.
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PENGANTAR DARI PENULIS

Buku ini merupakan hasil studi tentang faktor-faktor sosial 
ekonomi dan kebijakan yang berpengaruh terhadap perubahan 
penggunaan lahan yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2013 di 
Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan 
Papua.	Tujuan	utama	dari	 studi	 tersebut	 adalah	mengidentifikasi	dan	
menganalisis kecenderungan dan hubungan faktor-faktor sosial dan 
ekonomi dengan tutupan lahan. Dinamika tutupan dan penggunaan 
lahan	 diidentifikasi	 berdasarkan	 analisis	 data	 statistik	 dan	 tabular,	
analisis spasial dan model kausal. Tutupan hutan dan faktor yang 
mempengaruhinya menjadi perhatian khusus mengingat pengaruhnya 
terhadap lingkungan. 

Sebagai negara berkembang, kondisi sumberdaya hutan meng-
alami penurunan akibat dari proses dan laju pembangunan ekonomi. 
Untuk mendalami masalah ini maka konsep transisi hutan dan 
karakteristiknya perlu dipahami, agar solusi yang tepat untuk meng-
atasinya	 dapat	 diidentifikasi.	 Dari	 sisi	 penggunaan	 lahan,	 kegiatan	
ekonomi yang berbasis penggunaan lahan seperti kehutanan, pertanian 
dan perkebunan menjadi perhatian khusus dalam melihat dinamika 
tutupan dan penggunaan lahan dan interaksinya, serta faktor yang 
mempengaruhi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Pusat Pene-
litian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan atas ara-
han dan bimbingannya, serta Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 
yang telah mendukung pendanaan studi ini. Tak lupa penulis 
mengucapkan terimakasih kepada para kolega Ngaloken Gintings, 
Niken Sakuntaladewi, Retno Maryani, Virni Budi Arifanti, Lukas 
Rumboko, Tejo Damai Santoso, Achmad Pribadi, Bayu Subekti, 
Haryono atas saran, kritik dan dukungannya terhadap penerbitan buku 
ini, Prof. Herry Purnomo (CIFOR) dan Dr. Sonya Dewi (ICRAF) atas 
masukannya pada awal pelaksanaan studi.
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Akhir kata, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang 
dinamika faktor sosial ekonomi maupun pengaruhnya terhadap peru-
bahan penggunaan lahan. 
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I
PENDAHULUAN

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan dampak ling-
kungan telah lama diperdebatkan. Komisi Dunia Lingkungan dan 
Pembangunan (WCED) yang diketuai Brundtland pada tahun 1987 
dalam laporannya mengemukakan kekhawatiran atas kemampuan 
lingkungan hidup dan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan 
manusia saat ini dan masa depan. Tantangan yang paling penting bagi 
pengelola sumber daya alam adalah menciptakan keseimbangan antara 
kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dengan  mengusulkan 
memanifestasikan interaksi positif antara sumberdaya alam dan 
kegiatan manusia dalam bentuk penggunaan lahan atau perubahan 
penutupan lahan di suatu wilayah (Naiman , 1992).

Penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan 
yang dikenal dengan LULUCF (Land Use, Land Use Change and 
Forestry) mempunyai peran penting dalam siklus karbon global. 
Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan 
kurang lebih 1,6 milyar ton karbon diemisi setiap tahun oleh aktivitas 
perubahan penggunaan lahan, dimana bagian terbesar berasal dari 
deforestasi dan degradasi hutan (Köhl et al., 2009). Böttcher et al. (2009) 
mendefinsikan	 deforestasi	 seperti	 yang	 digunakan	 oleh	 UNFCCC	
sebagai kegiatan konversi lahan hutan ke non-hutan yang dilakukan 
secara langsung oleh aktivitas manusia. Sementara itu degradasi hutan 
adalah perubahan kelas tutupan hutan (misal dari hutan ke belukar) 
yang disertai dengan penurunan kapasitas produksi. Terkait dengan 
isu	 perubahan	 iklim,	 IPCC	 mendefinisikan	 degradasi	 hutan	 adalah	
berkurangnya stok karbon dari suatu areal hutan karena kegiatan 
manusia dalam jangka panjang. Beberapa penyebab dari degradasi 
hutan adalah pengambilan kayu bakar, penebangan kayu, kebakaran 
hutan, penggembalaan atau perladangan (Köhl et al., 2009).
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Akhir-akhir ini, isu yang berhubungan dengan penggunaan lahan 
dan perubahan penggunaan lahan (Land Use Land Use Change, LULC) 
telah menarik perhatian dari berbagai bidang penelitian. Industrialisasi, 
pertambahan penduduk, dan perpindahan penduduk ke kota telah 
disepakati sebagai komponen yang paling berkontribusi terhadap 
perubahan penggunaan lahan dalam skala global (Long et al., 2006). 
Walaupun demikian, belum ada kesepakatan yang konkret terkait 
dengan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan di Indonesia.

Naiman (1992) menyimpulkan bahwa pengelolaan sumberdaya 
hutan sangat kompleks dan penuh ketidakpastian karena perubahan 
dalam sistem demokrasi, kekuatan sosial politik dan harapan masya-
rakat. Selanjutnya, keputusan dan tekanan terhadap penggunaan 
lahan makin meningkat akibat faktor-faktor ekonomi dan sosial 
secara luas. Demikian juga di Indonesia, dimana keputusan ini juga 
sangat dipengaruhi faktor-faktor politik dan kebijakan pembangunan 
(Tukahirwa, 2002). 

Verburg & Veldkamp (2001) mengungkapkan bahwa pendekatan 
satu atau dua aspek penelitian saja tidak efektif untuk menjelaskan 
fenomena yang terjadi dalam sistem yang kompleks seperti halnya 
perubahan penggunaan lahan. Dengan demikian kombinasi 
pendekatan sistem diperlukan untuk penelitian perubahan penggunaan 
lahan. Analisis statistik seperti analisis korelasi, analisis multi-variate 
(Aspinall, 2004), dan model-model ekonometriks (Veldkamp & 
Verburg, 2004) dapat digunakan untuk mendiagnosa perubahan 
penggunaan lahan berdasarkan data sosial ekonomi yang berseri. 
Analisis	 berseri	 dari	 perubahan	 penggunaan	 lahan	 dan	 identifikasi	
dari faktor-faktor penyebab dari perubahan ini diperlukan, tidak hanya 
dalam pengelolaan yang lestari dari sumberdaya lahan, tapi juga untuk 
proyeksi penggunaan lahan yang akan datang (Alig et al., 2004). 

Penyajian data statistik yang tersedia seringkali kurang mampu 
menggambarkan penggunaan lahan yang riil. Kondisi ini dapat diatasi 
dengan penggunaan Geographic Information Systems (GIS) yang mampu 
menginterpretasi dan mengolah citra satelit atau media penginderaan 
jarak jauh lainnya. GIS telah digunakan secara luas dan dinyatakan 
sebagai alat yang berguna dan efektif dalam mendeteksi spatial-
temporal dynamics dari penggunaan lahan dan penutupan lahan (LULC). 
Teknik GIS dapat menganalisis dan melakukan pemetaan dari bentuk 
perubahan penggunaan lahan secara nyata (Zhang et al., 2002).
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Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi deforestasi sangat 
beragam. Perubahan hutan negara pada periode 1990-2000 dipengaruhi 
oleh pembangunan infrastruktur, subsidi, kesempatan kerja dan 
tekanan penduduk (Vanclay, 2005). Secara teori, instrumen ekonomi 
untuk mengatur sumberdaya alam menyebabkan terjadinya kegagalan 
pasar dan kegagalan kebijakan yang pada akhirnya akan mendorong 
terjadinya deforestasi (von Amsberg, 1998). Secara ekonomi, masya-
rakat yang ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain perlu 
mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diterima dibandingkan 
manfaat ekonomi yang diperoleh dari mempertahankan hutan. Kepu-
tusan ini dipengaruhi oleh harga input (sarana produksi) dan produk 
termasuk potensi biaya lain yang harus dikeluarkan (Angelsen et al., 
1999). Selain itu, tingkat upah dan risiko dalam pertanian juga akan 
menentukan keputusan tersebut (Upadhay et al., 2006).

Harga kayu dan hasil pertanian menjadi salah satu signal pasar 
yang secara langsung sangat berpengaruh dan mendorong terjadinya 
deforestasi. Perdagangan produk kehutanan, hasil pertanian, terutama  
perkebunan, baik di pasar internasional maupun domestik akan 
menentukan arah penggunaan lahan. Perdagangan kayu tropis di 
Indonesia mendorong terjadinya deforestasi (Barbier et al., 1995). Hal 
ini sejalan dengan Sunderlin et al. (2001) yang menyatakan bahwa 
pengurangan hambatan perdagangan oleh pemerintah menjadikan 
pasar domestik menjadi terintegrasi dengan pasar internasional. 
Peningkatan atau penurunan harga ekspor pertanian dapat mendorong 
pembukaan hutan.  

Dalam kerangka hubungan internasional khususnya menyangkut 
perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, terutama 
yang terkait dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, isu penggunaan 
lahan menjadi penting. Alokasi penggunaan lahan disajikan untuk 
perencanaan regional dalam rangka mengurangi kerusakan ekologi 
bertitik	 tolak	 dari	 identifikasi	 faktor-faktor	 sosial,	 ekonomi	 yang	
mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah merumuskan hubungan kausal serta survei lapangan 
yang diikuti dengan analisis hubungan dan interaksi setiap faktor 
dengan perubahan penggunaan lahan. Hubungan faktor-faktor tersebut 
dengan perubahan penggunaan lahan diaplikasikan untuk melihat 
perubahan penggunaan lahan dan bentuk hubungannya. 
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Analisis didasarkan pada data historis beberapa faktor sosial dan 
ekonomi dan pengaruhnya terhadap tutupan lahan. Kurun waktu 
analisis bervariasi tergantung ketersediaan data masing-masing 
wilayah, yang umumnya berkisar antara tahun 1990-2012. Pemilihan 
faktor sosial dan ekonomi didasarkan kepada ketersediaan data yang 
dicatat secara periodik pada sumber data di pusat dan daerah. Oleh 
sebab itu, periode data dan jumlah indikator sosial dan ekonomi yang 
digunakan menjadi agak beragam antar wilayah. Pemilihan wilayah/
lokasi yakni Provinsi Jawa Timur (Jatim), Provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Papua 
didasarkan pada karakteristik pengembangan sosial ekonomi dan 
tutupan	lahan,	biofisik	dan	sosial	ekonomi	masing-masing	wilayah.	

Jatim mewakili provinsi yang penduduknya padat dengan 
tingkat  perkembangan ekonomi yang relatif tinggi dan penutupan 
hutan meningkat secara sangat berarti. Provinsi Papua mempunyai 
kerapatan penduduk yang rendah dan kondisi hutan yang masih baik 
tapi perkembangan ekonominya masih lamban. Di Provinsi Sumsel, 
hutan sudah terdegradasi secara nyata sejalan dengan peningkatan 
aktivitas ekonominya. Di Provinsi Kaltim perubahan penggunaan 
lahan akibat permintaan akan lahan untuk kebun kelapa sawit dan 
karet. Pemekaran provinsi dan kabupaten juga diperkirakan akan 
mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Hasil tambang yang 
melimpah di Provinsi Kaltim merupakan faktor yang cukup penting 
dalam pengelolaan kawasan hutan.

Buku ini diawali dengan kerangka pikir dan konsep tentang 
penggunaan lahan, kepentingan ekonomi dan lingkungan, dan transisi 
hutan. Selanjutnya, konsep transisi hutan menggambarkan suatu 
evolusi kondisi hutan sejalan dengan pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi suatu negara atau wilayah. Konsep transisi hutan berasal 
dari kerangka lingkungan Kuznets yang mengemukakan teori proses 
sosial ekonomi, politik dan legislasi dimana terjadi transisi negara  
yang berkembang dari pra-industri ke industri, pada awalnya ditandai 
oleh meningkatnya ketidakmerataan pendapatan. Selanjutnya, diikuti 
dengan peningkatan pemerataan ekonomi disertai dengan peningkatan 
pendapatan per kapita secara keseluruhan. Konsep yang berbentuk 
non-linear diperluas ke arah arena lingkungan hidup dalam studi-studi 
berikutnya untuk mengungkapkan bagaimana polusi udara dan air 
meningkat sejalan dengan pertumbuhan awal GDP dan menurun pada 
tingkat pendapatan yang tinggi (Chowdhury & Moran, 2012). 
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Pada awalnya hutan berada dalam kondisi yang baik (utuh) 
namun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi diperlukan sumber pen-
danaan  antara lain dengan mengeksploitasi sumberdaya alam yang 
ada, khususnya hutan (kayu). Disamping itu lahan hutan dikonversi 
untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi seperti pertanian, 
perkebunan dan pemukiman. Oleh karena itu hipotesis yang digunakan 
adalah tutupan hutan dalam suatu wilayah kondisinya berangsur-
angsur berkurang hingga mencapai titik terendah. Pada titik tersebut 
karena membaiknya tingkat ekonomi dan kesadaran masyarakat terjadi 
pembalikan kondisi hutan dimana kondisi tutupan hutan berangsur-
angsur kembali membaik. 

Buku ini disusun untuk menyajikan dinamika sosial dan ekonomi 
dan pengaruhnya terhadap tutupan lahan maupun dalam menerangkan 
transisi hutan berdasarkan data dengan jumlah sampel provinsi 
maupun variabel yang digunakan sesuai dengan ketersediaan datanya.
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II
KERANGKA KONSEP DAN METODOLOGI

Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan A. 
Hutan 
Perubahan penggunaan lahan merupakan proses dinamis yang 

kompleks, yang saling berhubungan antara lingkungan alam dengan 
manusia yang memiliki dampak langsung terhadap tanah, air, atmosfer 
dan isu kepentingan lingkungan global lainnya (Koomen et al., 
2007).  Deforestasi dalam skala besar di daerah tropis bertransformasi 
menjadi lahan pertanian merupakan salah satu contoh dari 
perubahan penggunaan lahan yang memiliki dampak besar terhadap 
keanekaragaman hayati, tanah, degradasi dan kemampuan bumi untuk 
mendukung kebutuhan manusia (Lambin et al., 2003). Perubahan 
penggunaan lahan juga merupakan salah satu faktor penting dalam 
siklus perubahan iklim dan adanya saling ketergantungan antara 
keduanya: perubahan penggunaan lahan berpengaruh terhadap 
perubahan iklim, sementara perubahan iklim juga akan berpengaruh 
terhadap masa depan penggunaan lahan.  

Akhir-akhir ini, isu yang berhubungan dengan penggunaan lahan 
dan perubahan penggunaan lahan (Land Use Land Use Change, LULC) 
telah menarik perhatian dari berbagai bidang penelitian. Industrialisasi, 
pertambahan penduduk dan perpindahan penduduk ke kota dinilai 
sebagai faktor yang paling berkontribusi dalam perubahan penggunaan 
lahan dalam skala global (Long et al., 2006).  Hasil penelitian dari 
beberapa negara seperti Brazil, Guatemala, Kamerun, China dan 
Malaysia menunjukkan bahwa perubahan penutupan lahan pada 
umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan politik dan ekonomi 
(Barraclough dan Ghimire, 2000). Di China dan Malaysia pertumbuhan 
penduduk mempengaruhi perubahan penutupan lahan, terutama untuk 
dijadikan areal pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.  
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 Faktor penyebab ekspansi lahan pertanian dalam jangka panjang, 
antara lain adalah rendahnya pendapatan domestik kotor (GDP) per 
kapita,	 dan	 kegagalan	 kebijakan	 untuk	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	
pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (Barbier & Bugas, 2003).  
Jorgenson & Burns (2007) menyatakan bahwa secara teoritis terdapat 
interaksi antara pertumbuhan jumlah penduduk dan degradasi 
lingkungan, antara migrasi dan perambahan di pedesaan. Selain itu, 
pengaruh perkembangan ekonomi dalam deforestasi juga dikendalikan 
oleh politik dan variabel kesejahteraan sosial lainnya. Dinamika 
penduduk pedesaan-perkotaan yang berkombinasi dengan aspek 
lain dari pembangunan nasional, juga mempengaruhi lingkungan 
alam terutama penurunan atau peningkatan hubungan dengan sistem 
ekonomi dunia.  

Geist & Lambin (2002) mengemukakan bahwa salah satu pe-
nyebab utama terjadinya perubahan lingkungan secara global ada-
lah akibat deforestasi hutan tropis. Hasil analisis dari 152 studi 
kasus dalam studinya menunjukkan bahwa faktor yang mendorong 
terjadinya deforestasi hutan tropis antara lain adalah faktor ekonomi, 
kelembagaan, politik nasional, perkembangan pertanian, penebangan 
kayu, dan pengembangan infrastruktur.  Selain itu dinyatakan bahwa 
pertumbuhan penduduk dan perubahan pola pertanian adalah dua 
penyebab	utama	terjadinya	deforestasi	selain	aktifitas	manusia.	Menu-
rut von Amsberg (1994), parameter lain yang turut menyebabkan 
terjadinya deforestasi adalah faktor harga kayu.  Larangan ekspor kayu 
bulat yang diberlakukan di beberapa negara berkembang bertujuan 
untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu olahan domestik, turut 
mempengaruhi deforestasi. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan harga 
kayu domestik yang rendah menyebabkan keuntungan yang diterima 
dari komoditas hutan menjadi rendah dibandingkan dengan jika lahan 
tersebut digunakan sebagai peruntukan yang lain, seperti pertanian. 

Namun demikian, faktor-faktor pendorong terjadinya deforestasi 
di Indonesia hingga saat ini masih terus menjadi perdebatan dan belum 
ada kesepakatan terhadap faktor penyebab perubahan penggunaan 
lahan.  Diduga, pengelolaan pertanian dan permasalahan sosial 
menjadi faktor yang penting sebagai pendorong deforestasi seperti 
dinamika populasi manusia dan kebijakan dalam sektor pertanian. 
Naiman (1992) menyimpulkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan 
di Indonesia telah menjadi sangat kompleks dan penuh ketidakpastian 
karena perubahan dalam demokrasi, kekuatan politik dan harapan 
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masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh Tukahirwa (2002) yang menya-
takan bahwa keputusan penggunaan lahan memberi dampak yang luas 
yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial serta politik 
secara luas. 

Dalam buku ini konsep perubahan penggunaan lahan meng-
gunakan variabel yang berhubungan dengan masukan dan faktor-
faktor penyebab, proses dan hubungan-hubungan pengaruhnya seperti 
yang terlihat pada Gambar II.1 berikut.

Gambar II.1.  Konsep hubungan kausal perubahan penggunaan lahan di 
Indonesia	(Dimodifikasi	dari	Naiman,	1992	dan	Tukahirwa,	
2002)

Konsep ini pada dasarnya menggambarkan proses pertukaran 
(trade-off) antara upaya pengembangan perekonomian dengan tetap 
menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Di Indonesia, proses 
pembangunan ekonomi telah menyebabkan terjadinya perubahan 
penggunaan	 lahan	 secara	 signifikan.	 Proses	 perubahan	 penggunaan	
lahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial-ekonomi, proses-
proses ekologi dan faktor-faktor kebijakan. Di pihak lain, kesadaran 
lingkungan dan perkembangan ekonomi juga dapat mengubah faktor-
faktor penyebab. Degradasi hutan dan deforestasi terjadi melalui proses 
dan program yang terencana ataupun tidak direncanakan. Konversi 
hutan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh suatu kebijakan 
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pemerintah yang didorong oleh faktor sosial dan pembangunan 
ekonomi, sedangkan yang tidak direncanakan, sepenuhnya disebabkan 
oleh dorongan faktor-faktor sosial ekonomi.

Dalam satu pendekatan yang terkait dengan konsep perubahan 
lahan,	 deforestasi	 dapat	 didefinisikan	 sebagai	 konversi	 atas	 lahan	
hutan	untuk	lahan	non	hutan.	Definisi	deforestasi	juga	bisa	didasarkan	
pada menurunnya tutupan kanopi (tajuk) atau kepadatan karbon yang 
melewati salah satu dari serangkaian batas yang diijinkan dalam jumlah 
tertentu (IPCC, 2000).

Transisi HutanB. 
Konsep transisi hutan1. 

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan industrialisasi berkon-
tribusi besar terhadap penurunan luas hutan di beberapa daerah 
dan sebaliknya penambahan luas hutan di beberapa kawasan lain 
membentuk pola umum perubahan luas tutupan hutan seiring dengan 
pembangunan ekonomi (Mather, 1992, Rudel et al., 2005). Kurva 
lingkungan Kuznets menghipotesiskan suatu ben tuk non-linear, U 
terbalik yang menggambarkan hubungan pem bangunan ekonomi dan 
degradasi lingkungan dimana degradasi pada awalnya naik, kemudian 
menurun sejalan dengan meningkatnya tingkat pembangunan 
ekonomi. Pada bentuk lain dimana indikator lingkungan diwakili oleh 
luas hutan, pola transisi terjadi berkaitan dengan pembangunan sosial 
ekonomi, dimana pembangunan ekonomi cenderung menyebabkan 
penurunan luas hutan.  

Dengan semakin majunya pembangunan, penurunan luas hutan 
ini dapat dihentikan bahkan luas tutupan hutan dapat bertambah 
kembali. Titik balik pada transisi ini terjadi pada saat laju tingkat 
reforestasi lebih tinggi dibandingkan dengan laju deforestasi (Mather, 
1992). Masalah lingkungan hidup memiliki banyak dimensi sehingga 
pemilihan indikatornya sendiri merupakan suatu tantangan. Beberapa 
indikatornya, antara lain, kualitas udara, stok hutan dan tingkat 
pemulihannya, tingkat keragaman hayati, emisi karbon. Dalam buku ini 
digunakan indikator tutupan hutan sehingga digunakan istilah transisi 
hutan. 

Pemahaman terhadap proses transisi hutan menjadi suatu media 
pembelajaran course of action dari pembangunan yang akan dilakukan 
serta konsekuensinya, dapat lebih dipahami untuk mencegah kerusakan 
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lingkungan yang lebih besar melalui upaya yang bersifat  preventif 
maupun kuratif.

Sebagai negara berkembang yang kaya dengan sumberdaya 
hutan, Indonesia mempunyai modal pembangunan yang sangat besar, 
namun seiring dengan proses dan tuntutan pembangunan ekonomi, 
beberapa kebijakan pembangunan perlu dan harus dilakukan melalui 
perubahan penggunaan lahan. Oleh sebab itu, transisi hutan atau forest 
transition terjadi pada saat pembangunan sosial ekonomi menggiring 
pola pengelolaan hutan dari deforestasi ke reforestasi. 

Dalam tiga dekade terakhir, pola perubahan tutupan hutan di 
Indonesia sangat terkait dengan laju pertumbuhan pembangunan 
sosial dan ekonomi, semakin tinggi laju pertumbuhan sosial ekonomi 
akan mendorong penurunan tutupan hutan. Meskipun demikian di 
sejumlah wilayah, justru dengan semakin tingginya laju pertumbuhan 
pembangunan ekonomi cenderung mengurangi laju kehilangan tutupan 
hutan akibat deforestasi dan bahkan bisa meningkatkan tutupan hutan 
(Yackulic et al., 2011). 

Sumberdaya hutan Indonesia kaya dengan produk hasil hutan, 
baik kayu maupun bukan kayu serta memiliki berbagai fungsi, baik 
tangible maupun intangble, seperti  potensi jasa lingkungan dengan nilai 
ekonomi yang sangat besar, seperti halnya jasa air dan jasa karbon. 
Titik berat pemanfaatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan ke 
depan adalah untuk meningkatkan kualitas dan luas tutupan hutan 
yang tersisa. Situasi ini mendorong terjadinya dinamika tutupan hutan 
(Zhang, 2000). 

Sejalan dengan proses pembangunan, perubahan tutupan hutan 
menunjukkan suatu proses transisi yang menggambarkan dinamika 
perubahan tutupan hutan dalam jangka panjang. Berbagai literatur 
terkait dengan teori transisi hutan menggunakan pendekatan spasial 
pada satu titik waktu tertentu (cross section approach). Sementara itu 
proses transisi hutan juga sangat tergantung pada waktu (Rudel 
et al., 2010). Bagaimanapun juga pola perubahan tutupan hutan 
sangat beragam antar daerah terkait dengan perubahan/dinamika 
kebijakan lokal atau terkait dengan perubahan nilai lahan. Lebih jauh 
proses pembangunan dan transisi sosial dari lingkungan pedesaan 
ke perkotaan, dapat menjadi penyebab pertambahan luas tutupan 
hutan sangat rendah (levelling-off) bahkan turun. Pada kondisi yang 
lain, dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi yang disertai 
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dengan peningkatan kualitas lingkungan akan mendorong terjadinya 
peningkatan tutupan hutan. 

Dinamika sosial ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan 
perlu menjadi dasar di dalam penyusunan kebijakan terkait dengan 
pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, di samping tujuan 
pengelolaan sumberdaya hutan di lokasi yang bersangkutan. 
Pencegahan penurunan tutupan hutan dapat dilakukan melalui 
kebijakan politik dan/atau penyediaan insentif yang layak (Angelsen & 
Rudel, 2013). 

Teori transisi hutan difokuskan pada pemahaman terkait dengan 
faktor-faktor yang mendorong terjadinya transisi tersebut. Secara teori, 
peningkatan tutupan hutan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 
ekonomi	 dan	 biofisik	 seperti	 pembangunan	 industri,	 peningkatan	
efisiensi	 pertanian,	 perdagangan	 internasional,	 urbanisasi,	 perubahan	
sumber energi dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan 
semakin majunya pembangunan, penurunan luas hutan ini dapat 
dihentikan bahkan luas tutupan hutan dapat bertambah kembali. Titik 
balik pada transisi ini terjadi pada saat laju tingkat reforestasi lebih 
tinggi dibandingkan dengan laju deforestasi (Mather, 1992).

Dinamika transisi hutan dan faktor pendorong2. 

Untuk mempelajari perubahan tutupan hutan di Indonesia, harus 
dilakukan	 berdasarkan	 identifikasi	 faktor	 penyebab	 dan	 dinamika	
transisi hutan. Dari berbagai literatur disarankan untuk melakukan 
analisis hubungan kausalitas antara kondisi sosial ekonomi dengan 
sumberdaya hutan. Secara umum faktor-faktor digunakan adalah 
seperti	 pembangunan	 ekonomi,	 kondisi	 demografi,	 kelembagaan,	 dan	
faktor	 geografis	 (Zhang,	 2000)	 yang	 diduga	 berpengaruh	 terhadap	
sumberdaya hutan. 

Gambar II.2. Kurva forest transition  (Robertsen, 2011)
Tahapan

Tutupan 
hutan

I

II

III IV
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Dalam hipotesis transisi hutan (Gambar II.2) terdapat pola umum 
dalam perubahan tutupan hutan yang terdiri dari 4 tahap proses 
transisi hutan (Mather, 1992) tersebut, yaitu:

Tahap 1 (core forest). Sumberdaya hutan yang belum terganggu 
dengan stok hutan yang sangat banyak, dicirikan oleh laju deforestasi 
yang rendah. Pemanfaatan sumberdaya hutan cenderung belum 
mempertimbangkan konsekuensi di masa yang akan datang, tetapi 
pada tahap ini juga dimungkinkan adanya pembatasan untuk produksi 
yang komersial melalui perlindungan. Seiring dengan perubahan 
waktu, perbaikan infrastruktur dan pembangunan ekonomi akan 
berpengaruh terhadap aksesibilitas terhadap sumberdaya hutan.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan baru atau perbaikan 
kualitas jalan akan membuka akses masyarakat untuk migrasi ataupun 
pasar yang mendorong terjadinya proses deforestasi. Hal ini sesuai 
dengan model von Thünen, dimana nilai sewa lahan ditentukan oleh 
jarak ke pusat bisnis atau pemerintahan. Pada saat jarak tersebut 
menurun melalui perbaikan akses, nilai lahan pertanian akan meningkat 
dan nilai lahan hutan akan menurun dan mendorong konversi hutan.

Tahap 2 (frontier forests). Tahap ini ditandai dengan laju eksploi-
tasi hutan dan deforestasi yang cepat sehingga mengarah pada 
kelangkaan sumberdaya hutan. Kecenderungan untuk membuka 
hutan terus berlangsung sampai dengan luas tutupan hutan mencapai 
titik terendah, dan sumberdaya hutan sudah sangat terbatas dan 
dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang mendorong kegiatan refores-
tasi. Kondisi ini akan memberikan dampak yang lebih besar, seperti 
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Kedua faktor 
tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan pada akhirnya akan 
menekan pada sumberdaya hutan yang sudah langka.

Tahap 3 (forest-agricultural mosaics). Dalam tahap ini laju defo-
restasi mengalami pelambatan dan tutupan hutan menuju stabilisasi 
luasan. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat telah menyadari 
bahwa sumberdaya hutan sudah terbatas dan didukung oleh kebijakan 
reforestasi yang menjamin pengelolaan yang optimal, baik secara 
ekonomi maupun sosial dan lingkungan. Forest transition dapat terjadi 
karena	 adanya	 penyesuaian	 teknologi	 pertanian	 (intensifikasi)	 dan	
hanya difokuskan pada lahan-lahan yang subur saja. Pada tahap 2 dan 3 
ini ditandai dengan adanya penetapan kebijakan untuk mengendalikan 
tingkat deforestasi, perbaikan sistem tenurial, dan penetapan kawasan 
lindung yang mendorong penurunan tingkat deforestasi. Pada tahap ini 
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kekuatan politik dan sosial ekonomi akan membatasi peningkatan laju 
deforestasi dan mengarah pada kondisi stabilisasi tutupan hutan. 

Tahap 4, merupakan tahapan dimana kebijakan reforestasi  sudah 
diimple men ta si kan seperti penanaman pohon dan penerapan penge-
lolaan sumberdaya hutan lestari. Pada tahap ini kegiatan penana m-
an dan perbaikan teknologi pertanian merupakan cara yang efektif 
untuk  membalikkan tren deforestasi. Peningkatan kegiatan-kegiatan 
penanaman atau larangan penebangan merupakan alternatif untuk 
mem percepat terjadinya pemulihan lahan hutan.

Pengaruh tutupan hutan terhadap transisi hutan3. 

Seperti telah diuraikan bahwa tingkat deforestasi sangat dipenga-
ruhi oleh berbagai faktor. Dalam teori transisi hutan disimpulkan 
bahwa terjadinya deforestasi akan semakin tinggi jika potensi 
sumberdaya hutan yang ada masih tinggi dan sebagian tutupan hutan 
akan direstorasi. Salah satu cara untuk mempelajari proses transisi 
adalah dengan mengukur pengaruh tutupan hutan terhadap deforestasi 
dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tutupan hutan semakin tinggi 
laju deforestasi.

Gambar II.3. Hubungan deforestasi dan tutupan hutan

Gambar II.3 menunjukkan proses transisi hutan yang meng-
gambar kan hubungan antara tutupan hutan dengan laju deforestasi 
dengan asumsi bahwa semua faktor sosial dan ekonomi tidak berubah 
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(ceteris paribus). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lokasi dengan 
laju deforestasi yang rendah akan mempunyai tutupan hutan yang 
tinggi (Tahap I).  Pada saat tutupan hutan berkurang, diperkirakan 
tahapan transisi akan bergeser ke kanan dengan tingkat deforestasi 
yang meningkat (lihat Gambar II.2). Hubungan antara deforestasi dan 
tutupan hutan digambarkan pada Gambar II.3. Panel bawah pada 
gambar tersebut menunjukkan hubungan antara tutupan hutan dan 
tingkat deforestasi, sementara panel atas menggambarkan proses 
transisi hutan berdasarkan waktu. Pada saat tutupan hutan masih luas 
dengan tingkat deforestasi yang rendah. Kemudian bergerak ke kiri, 
dimana laju deforestasi yang meningkat dan tutupan hutan semakin 
berkurang. Bergerak terus ke kiri sampai mencapai titik puncak 
deforestasi maksimum kemudian terus bergerak ke kiri dengan tingkat 
deforestasi yang semakin menurun sampai mencapai tingkat yang 
sama dengan nol. Apabila terus bergerak ke kiri, maka akan terjadi 
deforestasi negatif atau terjadi titik balik sehingga terjadi transisi hutan.

Untuk membuktikan proses transisi tersebut, secara matematis 
hubungan antara deforestasi (def) dan tutupan hutan (FC) tersebut 
dapat dinyatakan sebagai berikut:

Def = a + b1 FC + b2 FC2 dengan a > 0; b1 > 0 ; b2 < 0

Untuk mendapatkan tingkat deforestasi tertinggi, didekati dengan 
menggunakan fungsi turunan pertama dari persamaan tersebut.  
Dengan demikian akan diperoleh titik maksimum tingkat deforestasi. 
Berdasarkan teori, titik terjadinya transisi hutan akan terjadi, baik 
secara natural (tanpa perlakuan) atau dengan intervensi pe me rin tah 
atau bisnis. Pengelolaan hutan dan hutan tanaman dapat diimple men-
ta sikan untuk mengurangi degradasi hutan, atau untuk meningkatkan 
permintaan produk hutan. 

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap laju deforestasi4. 

Berdasarkan teori transisi hutan, tutupan hutan di suatu 
wilayah merupakan fungsi dari waktu dan tingkat perkembangan 
perekonomian (pendapatan) sehingga terjadinya transisi hutan sangat 
erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator 
yang dapat digunakan adalah GDP per kapita.
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Secara	 grafis,	 hubungan	 antara	 deforestasi	 dan	 pendapatan	 per	
kapita disajikan pada Gambar II.4.  Pada gambar tersebut terlihat 
bahwa tahap pertama dalam proses transisi hutan dicirikan dengan 
pendapatan (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) per kapita yang 
rendah, deforestasi juga rendah dengan tutupan hutan yang tinggi. 
Namun untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, misalnya 
melalui pengembangan sektor pertanian, secara langsung akan 
menyebabkan terjadinya deforestasi. Deforestasi tersebut akan terus 
meningkat sampai mencapai titik balik deforestasi yang dicirikan oleh 
laju deforestasi yang menurun. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan 
adanya fenomena perubahan dari fokus pembangunan dengan prioritas 
pertanian beralih ke industri dan atau adanya kebijakan pemerintah 
untuk mengurangi eksploitasi hutan. 

Setelah mencapai tingkat pendapatan per kapita tertentu, titik 
terjadinya transisi hutan atau terjadinya deforestasi yang negatif, 
diharapkan kesejahteraan terus meningkat sehingga lebih dapat 
mengelola sumberdaya hutannya lebih berkelanjutan. Tingkat 
deforestasi akan negatif dan daerah tersebut akan mengalami 
peningkatan tutupan hutan. Proses transisi hutan akibat pendapatan 
per kapita ini akan mengikuti bentuk kuadratik seperti berikut: 

Def = a + b1 INC + b2 INC2 dengan a > 0; b1 > 0 ; b2 < 0

Peningkatan pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai 
peningkatan terhadap permintaan produk hutan dan pertanian yang 
secara langsung mendorong terjadinya deforestasi. Dengan demikian 
pada kondisi ini pengaruh pendapatan per kapita adalah positif 
terhadap laju deforestasi sampai batas tertentu atau negatif terhadap 
tutupan hutan. 
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Gambar II.4.  Hubungan PDRB per kapita dengan deforestasi dan 
tutupan hutan

Dinamika tutupan hutan Indonesia berbeda-beda di tiap wilayah 
seiring dengan proses pembangunan, dan pemanfaatan sumberdaya 
hutan Indonesia tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, tergantung 
pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah mempunyai 
karakteristik yang berbeda tergantung pada potensi sumberdaya 
hutan/alam dan teknologi pemanfaatannya. Terkait dengan pem-
buktian hipotesis di atas, maka untuk kasus di 4 provinsi di Indonesia 
(Jatim, Sumsel, Kaltim dan Papua) dikembangkan persamaan kuadratik 
sebagai berikut:

Defi,t = a +  b1 FCi,t + b2 FC2i,t + b3 Incapi,t + b4 Incap2
i,t + b5 Ti,t +

         b6 T2
i,t + b7D1 + b8D2 + b9D3	+	εi,t

Dengan harapan: a, b1, b3, b5 > 0;  b2, b4, b6 < 0

Dimana
Def  =  laju deforestasi 
FC  =  tutupan hutan
FC2  =  tutupan hutan kuadrat
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T   =  waktu
T2  =  waktu kuadrat
Incap  =  PDRB per kapita
Incap2  =  PDRB per kapita kuadrat
i  = provinsi (Kaltim, Sumsel, Jatim dan Papua)
t  =  tahun
D1 = peubah dummy Provinsi (1: Kaltim, 0 selainnya)
D2  = peubah dummy Provinsi (1: Jatim, 0 selainnya)
D3  = peubah dummy Provinsi (1: Sumsel, 0 selainnya)

Tingkat deforestasi tertinggi pada saat:
FC  = -b1/(2b2)
T   = -b5/(2b6)
Incap  = -b3/(2b4)

Untuk mendapatkan hasil transisi hutan tersebut, maka digunakan 
data panel, dengan lokasi sebanyak 4 provinsi dan deret waktu 
sepanjang 22 tahun. Dengan demikian jumlah data yang digunakan 
dalam pendugaan sebanyak 88 buah. Metode pendugaan yang digu-
nakan	 untuk	 mengestimasi	 koefisien	 regresi	 di	 atas	 adalah	 dengan	
regresi data panel.

Pengertian Tutupan dan Penggunaan Lahan  C. 
Banyak penulis membedakan istilah tutupan lahan (land cover) dan 

penggunaan lahan (land-use).  Menurut Lambin et al. (2001), tutupan 
lahan	adalah	atribut	biofisik	dari	permukaan	bumi	pada	suatu	wilayah	
(seperti rumput, tanaman, bangunan) sedangkan penggunaan lahan 
adalah pemanfaatan lahan yang aktual oleh manusia (misalnya padang 
rumput untuk penggembalaan ternak, wilayah untuk perumahan). 
Sedangkan Dewi (2011) menyatakan bahwa istilah tutupan lahan lebih 
mengacu pada tipe vegetasi yang ada pada lahan tertentu, sementara 
penggunaan lahan mengacu kepada aktivitas manusia pada lahan 
tersebut. Selanjutnya sistem penggunaan lahan adalah penggabungan 
keduanya termasuk siklus perubahan vegetasi dan aktivitas penge-
lolaan (penanaman, pemanenan). 

Istilah penggunaan lahan sering digunakan untuk tujuan for-
mal tertentu seperti pada bidang pertanian dan perkebunan yang 
dinyatakan dalam bentuk luas areal penanaman dan pemanenan 



Kerangka Konsep Dan Metodologi 19

(produksi) komoditas tertentu. Sedangkan dalam bidang kehutanan 
dikenal istilah kawasan hutan sebagai bentuk penggunaan lahan, 
meskipun dalam kenyataanya tidak seluruhnya merupakan tutupan 
hutan (berhutan).

Dalam buku ini khusus untuk pemodelan dinamika tutupan 
lahan digunakan data yang diperoleh dari analisis citra satelit (satellite 
imagery) dari pengambilan selama beberapa tahun pada periode-
periode tertentu, sementara untuk mengambarkan penggunaan lahan 
digunakan data statistik time-series dari Biro Pusat Statistik (Pusat dan 
Provinsi) dan sumber lainnya. Data citra satelit dan data statistik untuk 
tujuan studi digunakan secara terintegrasi untuk saling melengkapi.

Analisis Tutupan LahanD. 
Penghitungan perubahan tutupan lahan dilakukan dengan meng-

gunakan Geographic Information Systems (GIS) dengan tahapan metode 
dan analisis sebagai berikut:

Koreksi geometrik dan radiometrik citra satelita. 

Citra satelit biasanya mempunyai distorsi atau error yang bisa 
disebabkan oleh kondisi kelengkungan bumi, pergerakan platform 
sensor perekam citra dan rotasi bumi, sehingga dibutuhkan koreksi 
secara geometrik dan radiometrik. Koreksi geometrik citra satelit adalah 
proses untuk menghilangkan distorsi dari suatu citra satelit sehingga 
gambaran pada citra satelit mempunyai posisi yang sebenarnya, 
sesuai dengan di lapangan. Koreksi geometrik dilakukan dengan 
menggunakan titik-titik kontrol di lapangan (ground check) yang telah 
mempunyai sistem koordinat. 

Selain koreksi geometrik dilakukan pula koreksi radiometrik 
se hingga citra dapat dilihat dan diinterpretasi secara baik. Koreksi 
radiometrik adalah koreksi gambaran citra dari pengaruh kondisi 
atmosfer yang mengakibatkan terganggunya penerimaan gelombang 
cahaya.

Interpretasi citra satelitb. 

Interpretasi	 citra	 satelit	 adalah	 proses	 identifikasi	 jenis	 tutupan	
lahan yang ada dalam suatu citra satelit. Interpretasi dilakukan secara 
visual	 mengacu	 pada	 klasifikasi	 tutupan	 lahan	 Direktorat	 Jenderal	
(Ditjen) Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan yang membagi 
tutupan lahan ke dalam 23 kelas. Kegiatan koreksi geometrik dan 



DINAMIKA TUTUPAN LAHAN: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi20

interpretasi citra satelit dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kehutanan, 
Kementerian Kehutanan, selaku wali data peta tutupan lahan di 
Indonesia. Untuk kebutuhan analisis perubahan lahan pada penelitian 
ini, 23 kelas penutupan lahan dari Ditjen Planologi Kehutanan 
dikelaskan kembali menjadi 17 kelas. Hal ini bertujuan agar analisis 
perubahan lahan menjadi lebih terarah. 

Analisis perubahan tutupan lahanc. 

Analisis perubahan tutupan lahan dilakukan dengan membuat 
matriks perubahan tutupan lahan berdasarkan hasil analisis GIS dari 
tahun 1990, 2000, 2003, 2006, 2009 dan 2011. Dari matriks perubahan 
tutupan lahan dapat diketahui perubahan yang terjadi dari setiap 
tutupan lahan dan berapa luasannya.    

Diagram alir analisis GIS terhadap perubahan tutupan lahan 
digambarkan pada Gambar II.5.

Gambar II.5. Alur proses analisis perubahan tutupan lahan
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Model Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi dan E. 
Tutupan Lahan   
Model yang dikembangkan untuk mempelajari dampak faktor 

sosial dan ekonomi terhadap dinamika tutupan lahan adalah model 
persamaan simultan dengan menggunakan metode pendugaan 
Seemingly Unrelated Regression (SUR). Perubahan alokasi penggunaan 
lahan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah 
faktor ekonomi (Kaimowitz & Angelsen, 1998). Untuk melihat pengaruh 
faktor ekonomi digunakan beberapa peubah pasar seperti peubah harga 
kayu, harga tandan buah segar (TBS) dan harga beras. Kelapa sawit 
merupakan produk perkebunan yang utama di Indonesia dan demikian 
juga halnya dengan padi sebagai produk utama pangan di Indonesia. 
Untuk faktor ekonomi lainnya digunakan peubah pendapatan per 
kapita yang mencerminkan tingkat pertumbuhan perekonomian di 
provinsi bersangkutan. Sementara untuk faktor sosial digunakan 
kepadatan penduduk dan gini rasio untuk melihat tingkat kemiskinan.

Untuk itu dalam bagian ini dikembangkan model ekonometrika 
untuk melihat pola persaingan tutupan lahan sebagai akibat dari 
adanya dinamika sosial dan ekonomi dalam proses pembangunan.

Dari kerangka teoritis tersebut, kemudian dibuat model operasio-
nal sebagai berikut:

Shut  = a0 + b11lpkayu + b12 lptbs + b13 lpgkg  + b41 density + 
b51 gr + b61 linccap + e1;

Sbun = a1 + b21lpkayu + b22 lptbs + b23 lpgkg  + b42 density + 
b52 gr + b62 linccap + e2;

Sagr =  a2 + b11lpkayu + b12 lptbs + b13 lpgkg  + b43 density + 
b53 gr + b63 linccap + e3;

Soth =  1 – Shut-Sbun-Sagr

Dengan restriksi:
b11 + b21 + b31 = 0,
b12 + b22 + b32 = 0,
b13 + b23 + b33 = 0,
b12 = b21; b13 = b31; b23 = b32

Dimana 
Shut  = pangsa luas tutupan hutan (%)
Sbun  = pangsa luas tutupan perkebunan (%)
Sagr  = pangsa luas tutupan pertanian tanaman pangan (%)



DINAMIKA TUTUPAN LAHAN: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi22

Lpkayu = logaritma natural dari harga kayu (Rp/m3)
Lptbs  = logaritma natural dari harga TBS kelapa sawit (Rp/

m3)
Lpgkg = logaritma natural dari harga gabah kering giling (Rp/

kg)
Density = kepadatan penduduk (jiwa/km2)
Gr = gini rasio (-)
Linnccap  = logaritma natural dari PDRB per kapita (Rp/jiwa)
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III
DINAMIKA TUTUPAN LAHAN

Hasil penafsiran tutupan lahan dari citra satelit dengan meng-
gunakan GIS menampilkan dinamika tutupan lahan yang berbeda di 
Provinsi Jatim, Sumsel, Kaltim dan Papua. Bab ini dimaksudkan untuk 
menguraikan serangkaian potret kondisi tutupan lahan yang terjadi 
pada waktu yang berbeda di masing-masing lokasi. 

Provinsi Jawa TimurA. 
Dinamika perubahan tutupan lahan1. 

Dinamika perubahan tutupan lahan di Provinsi Jatim dapat dilihat 
pada Gambar III.1. Selama periode 1990-2011, tutupan lahan terbesar 
adalah berupa tutupan Sawah, Hutan Tanaman dan Pertanian Lahan 
Kering, diikuti oleh tutupan Pertanian Lahan Kering Campur Semak 
dan Pemukiman.

Tutupan lahan berupa Hutan Primer cenderung menurun dari luas 
sekitar 400 ribu ha pada tahun 1990 menjadi hanya sekitar 300 ribu ha 
pada tahun 2011. Demikian juga, tutupan Hutan Sekunder cenderung 
menurun  dari luas 250 ribu pada tahun 1990 menjadi 200 ribu ha pada 
tahun 2003, namun  mengalami peningkatan kembali menjadi 250 
ribu pada tahun 2011. Tren yang berbeda terlihat pada tutupan Hutan 
Tanaman dengan tren peningkatan dari tahun 1990 hingga tahun 2011, 
dari sekitar 800 ribu ha menjadi sekitar 950 ribu ha.
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Gambar III.1.  Perubahan tutupan lahan Provinsi Jatim tahun 1990 sampai 
2011

Luas tutupan Sawah pada tahun 1990 hampir mencapai sekitar 
1,5 juta ha mengalami tren penurunan menjadi sekitar 1,3 juta ha pada 
tahun 2011. Sedangkan tutupan Pertanian Lahan Kering memiliki tren 
peningkatan dari tahun 1990 dengan luas sekitar 600 ribu ha, pada 
tahun 2011 naik menjadi sekitar 700 ribu ha. Tutupan Pertanian Lahan 
Kering Campur Semak memilki tren penurunan dari tahun 1990 seluas 
sekitar 550 ribu ha dan pada tahun 2003 menjadi hanya sekitar 450 ribu 
ha, kemudian cenderung stabil hingga tahun 2011.

Tutupan Perkebunan memiliki tren luas yang tetap dari tahun 
ke tahun yaitu sekitar 150 ribu ha, sedangkan tutupan Pemukiman 
menunjukkan tren peningkatan yaitu sekitar 400 ribu ha pada tahun 
1990 menjadi sekitar 450 ribu ha pada tahun 2011.

Peta perubahan tutupan lahan2. 

Kelas tutupan lahan sebanyak 17 kelas yang diindikasikan oleh 
warna-warna tertentu pada peta perubahan tutupa lahan. Sebagai 
contoh warna hijau muda mewakili kelas tutupan Hutan Sekunder 
dan warna kuning mewakili kelas tutupan Pertanian Lahan Kering. 
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Perbedaan warna pada tahun yang berbeda di area/wilayah yang sama 
menunjukkan terjadinya perubahan tutupan lahan dari satu tutupan 
lahan menjadi tutupan lahan lain. Sebagai contoh, pada Gambar III.2 
(dan Lampiran Peta Jatim halaman 114 dan 115) tahun 1990 terdapat 
area dengan warna hijau muda yang menunjukkan tutupan Hutan 
Sekunder di daerah pantai bagian Selatan Jawa Timur, kemudian 
pada tahun 2011 area tersebut menjadi warna merah muda yang 
menunjukkan tutupan Semak Belukar. Hal ini menunjukkan terdapat 
perubahan tutupan lahan pada area tersebut dari tutupan Hutan 
Sekunder menjadi tutupan Semak Belukar.

Perubahan tutupan lahan berlangsung secara gradual sehingga 
tidak mudah melihat perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang 
pendek. Pada bagian ini disajikan hasil analisis tutupan lahan Provinsi 
Jatim pada tahun 1990 dan 2011 untuk melihat perubahannya secara 
kontras sebagaimana terlihat pada Gambar III.2.

Gambar III.2 menunjukkan bahwa dari tahun 1990 hingga tahun 
2011, tutupan lahan di Provinsi Jatim didominasi oleh area dengan 
tutupan Pertanian Lahan Kering yang diwakili warna kuning, area 
dengan tutupan Sawah yang diwakili warna abu-abu dan area 
Pemukiman yang diwakili warna hitam. Sedangkan tutupan Hutan 
yang diwakili warna hijau tidak terlihat mendominasi. Tutupan Hutan 
pada umumnya terdapat wilayah pegunungan. Di wilayah bagian 
Selatan, sebagian tutupan Hutan berubah menjadi tutupan Perkebunan, 
Semak Belukar dan Pertanian Lahan Kering. Namun demikian,  secara 
umum, tutupan hutan di Provinsi Jatim selama periode 1990-2011 
memiliki kecenderungan  menurun khususnya di wilayah bagian 
tengah.



DINAMIKA TUTUPAN LAHAN: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi26

(b)
Gambar III.2. Hasil analisis tutupan lahan Provinsi Jatim tahun 1990 

(a) dan 2011 (b) (Sumber: Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan, 2012)
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Provinsi Sumatera SelatanB. 
Dinamika perubahan tutupan lahan1. 

Dinamika perubahan tutupan lahan Provinsi Sumsel dapat dilihat 
pada Gambar III.3. Tutupan lahan yang terbesar dari tahun 1990 hingga 
tahun 2011 adalah Pertanian Lahan Kering Campur Semak yang 
mencapai sekitar 2,7 juta ha pada tahun 1990 dan mencapai hampir 3 
juta ha pada tahun 2011. 

Gambar III.3.  Diagram batang perubahan tutupan lahan Provinsi Sumsel 
tahun 1990 sampai 2011

Tutupan Hutan Primer terindikasi mengalami penurunan luas dari 
sekitar 500 ribu ha pada tahun 1990 menjadi sekitar 400 ribu ha pada 
tahun 2011. Tren yang sama terlihat pada tutupan Hutan Sekunder. 
Tutupan Hutan Sekunder juga mengalami penurunan luas yang sangat 
signifikan,	 antara	 tahun	 1990	 dan	 2000,	 yaitu	 1,6	 juta	 ha,	 pada	 tahun	
1990 turun drastis menjadi 600 ribu ha pada tahun 2000, kemudian 
terus menurun sampai mendekati 50 ribu ha pada tahun 2011. Tren 
yang berbeda terlihat pada tutupan Hutan Tanaman yang mengalami 
peningkatan luas dari 100 ribu ha pada tahun 1990 menjadi sekitar 400 
ribu ha pada tahun 2011. Luas tutupan Pertanian Lahan Kering terlihat 
mengalami peningkatan pada tahun 2000 yang mencapai sekitar 600 
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ribu ha dari luas sekitar 400 ribu ha pada tahun 1990. Tren luas tutupan 
Pertanian Lahan Kering terlihat tetap sampai tahun 2011. Tren yang 
sama juga terlihat pada tutupan Sawah. Tren peningkatan luas juga 
terlihat pada tutupan Perkebunan, yang terlihat terus mengalami 
peningkatan luas dari tahun 1990 yang mencapai di bawah 500 ribu ha 
menjadi sekitar 700 ribu ha pada tahun 2011.

Peta perubahan tutupan lahan2. 

Peta tutupan lahan Provinsi Sumsel tahun 1990 dan 2011 
(Gambar III.4 dan Lampiran Peta Sumsel halaman 116 dan 117) yang 
menunjukkan pola perubahan visual nyata selama periode 20 tahunan. 
Selama periode tersebut tutupan lahan di Provinsi Sumatera Selatan 
didominasi oleh tutupan Pertanian Lahan Kering Campur Semak 
yang diwakili warna krem dan area dengan tutupan Semak Belukar 
yang diwakili warna merah muda mengalami perluasan secara nyata. 
Sedangkan tutupan hutan yang diwakili warna hijau terlihat terus 
mengalami penurunan sejak tahun 1990 sampai tahun 2011.
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Gambar III.4.  Hasil analisis tutupan lahan Provinsi Sumsel tahun 1990 
(a) dan 2011 (b). (Sumber, Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan, 2012)

Provinsi Kalimantan TimurC. 
Dinamika perubahan tutupan lahan1. 

Gambar III.5 menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan 
di Provinsi Kaltim dalam periode 1990-2011. Sebagian besar tutupan 
lahan terdiri dari tutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Semak 
Belukar.
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Gambar III.5.  Diagram batang perubahan tutupan lahan Provinsi Kaltim 
tahun 1990 sampai 2011

Tutupan Hutan Primer memiliki tren penurunan dari tahun 1990 
hingga tahun 2011, yaitu dari luas lebih dari 8,0 juta ha terus mengalami 
penurunan hingga mencapai sekitar 6,2 juta ha. Sedangkan tutupan 
Hutan Sekunder memiliki tren peningkatan selama periode tahun 1990 
hingga 2003 dan kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2011. 
Pada tahun 1990 tutupan Hutan Sekunder mencapai luas mendekati 7 
juta ha dan kemudian naik menjadi 7,5 juta ha pada tahun 2003, lalu 
mengalami penurunan hingga tahun 2011 mencapai sekitar 6,8 juta ha 
pada 2011. Tutupan Hutan Tanaman memiliki luas yang lebih kecil 
dibandingkan luas tutupan Hutan Primer dan Hutan Sekunder dengan 
tren meningkat dari sektar 200 ribu ha pada tahun 1990 meningkat 
menjadi lebih dari 500 ribu ha pada tahun 2006 dan selanjutnya hampir 
stabil hingga tahun 2011.

Tutupan Pertanian Lahan Kering dan Sawah memiliki luas yang 
terbatas dibandingkan dengan luas jenis tutupan lainnya, sedangkan 
tutupan Pertanian Lahan Kering Campur Semak memiliki tren 
pening katan luas dari 500 ribu ha pada tahun 1990 meningkat hingga 
mencapai sekitar 1,2 juta ha pada tahun 2009 hingga tahun 2011.  
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Tutupan Perkebunan memiliki tren peningkatan luas dari tahun 1990 
yang mencapai sekitar 400 ribu ha hingga mencapai sekitar 800 ribu ha 
pada tahun 2011.

Peta perubahan tutupan lahan 2. 

Peta tutupan lahan Provinsi Kaltim periode 1990-2011 menunjuk-
kan perubahan yang kontras sebagaimana terlihat pada Gambar III.6 
(dan Lampiran Peta Kaltim halaman 118 dan 119).

Gambar III.6 mengindikasikan bahwa pada tahun 1990 tutupan 
lahan di Provinsi Kaltim didominasi oleh tutupan hutan yang berwarna 
hijau tua, kemudian pada tahun 2011 sebagian di antaranya berubah 
menjadi warna hijau muda. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya 
perubahan Hutan Primer menjadi Hutan Sekunder dari tahun 1990 
hingga tahun 2011. Tutupan yang juga mendominasi adalah tutupan 
Semak Belukar yang diwakili oleh warna merah muda yang sebagian 
bergeser ke warna krem. Ini menunjukkan terjadinya perubahan 
tutupan Semak belukar menjadi tutupan Pertanian Lahan Kering 
Campur Semak yang sebagian mengambil alih warna hijau muda 
(Hutan Sekunder).
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(b)

Gambar III.6.  Peta tutupan lahan Provinsi Kaltim tahun 1990 (a) dan 2011 
(b) (Sumber: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 
2012)
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Provinsi PapuaD. 
Dinamika perubahan tutupan lahan1. 

Gambar III.7 menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan di 
Provinsi Papua. Dapat diperhatikan bahwa tutupan lahan yang terbesar 
dari tahun 1990 hingga tahun 2011 adalah tutupan Hutan Primer dan 
Hutan Sekunder.

Gambar III.7.  Diagram batang perubahan tutupan lahan Provinsi Papua 
tahun 1990 sampai 2011

Tutupan Hutan Primer memiliki tren penurunan dari sekitar 23 
juta ha pada tahun 1990 menjadi sekitar 20 juta ha pada tahun 2011. 
Sebaliknya tutupan Hutan Sekunder memiliki tren peningkatan dari 
sekitar 4 juta ha pada tahun 1990 menjadi lebih dari 5 juta ha pada 
tahun 2011.

Tutupan Hutan Tanaman, Sawah, Pertanian Lahan Kering dan 
Perkebunan memiliki luas yang kecil jika dibandingkan dengan luas 
tutupan hutan, sehingga tidak terlihat pada Gambar III.7. Sedangkan 
tutupan Pertanian Lahan Kering Campur Semak memiliki tren 
meningkat dari tahun 1990 hingga tahun 2011 yang mencapai sekitar 1 
juta ha.
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Peta perubahan tutupan lahan 2. 

Hasil analisis tutupan lahan Provinsi Papua memperlihatkan 
perbedaan visual tutupan lahan pada tahun 1990 dan 2011 sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar III.8 (dan Lampiran Peta Papua halaman 120 
dan 121).

Gambar III.8 menunjukkan bahwa dari tahun 1990 sampai tahun 
2011 tutupan lahan yang mendominasi di Provinsi Papua adalah area 
dengan tutupan Hutan yang diwakili oleh warna hijau. Terlihat bahwa 
pada berbagai area yang sama terdapat perubahan dari warna hijau tua 
yang mewakili kelas Hutan Primer menjadi warna hijau muda yang 
mewakili kelas Hutan Sekunder dari tahun 1990 hingga tahun 2011.
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(b)

Gambar III.8. Hasil analisis tutupan lahan Provinsi Papua tahun 1990 
(a) dan 2011 (b) (Sumber: Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan, 2012)
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IV

KECENDERUNGAN BEBERAPA FAKTOR SOSIAL 
EKONOMI DAN PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan Lahan pada Tingkat ProvinsiA. 
Fenomena kebutuhan terhadap lahan cenderung terus meningkat 

sebagai salah suatu dampak dari perkembangan atau pertumbuhan 
ekonomi dan penduduk. Hal tersebut mendorong terjadinya persaingan 
penggunaan lahan serta sebagai manifestasi dari hukum permintaan 
(demand) dan penawaran (supply). Fenomena tersebut adalah suatu 
keniscayaan dan wajar mengingat lahan adalah sumberdaya alam yang 
sangat penting bagi berbagai aspek kehidupan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana 
mengatasi atau memenuhi kebutuhan lahan yang terus meningkat 
sementara ketersediaan lahan memiliki sifat yang terbatas (Utoyo, 
2012).  

Penggunaan lahan akibat berbagai aktivitas manusia di permu-
kaan bumi sangat ditentukan oleh keadaan alam serta kegiatan 
sosial ekonomi dan budaya masyarakat suatu wilayah (Sandy, 1995). 
Sebelumnya Barlowe (1978) dalam Utoyo (2012) juga menyatakan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembangunan lahan 
adalah	 faktor	 fisik-biologis,	 faktor	 pertimbangan	 ekonomi,	 dan	 faktor	
institusi (kelembagaan). Penggunaan lahan juga ditentukan oleh kea-
daan	 topografi,	 relief	 dan	 ketinggian,	 aksesibilitas,	 kemampuan	 dan	
kesesuaian lahan serta tekanan penduduk.  

Penggunaan lahan pada suatu wilayah bersifat dinamis dari 
waktu ke waktu karena merupakan pencerminan dari tindakan 
dan interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam di 
sekitarnya.  Perubahan struktur penggunaan lahan tidak semata-mata 
menyebabkan berkurangnya luasan penggunaan lahan tertentu dan 
meningkatkan penggunaan lainnya, namun juga berkaitan dengan 
perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat 
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(Nasution dan Winoto, 1996). Berdasarkan kondisi tersebut, maka 
perubahan penggunaan lahan yang dilakukan di suatu wilayah akan 
saling berbeda tergantung pada kondisi dan kebijakan pembangunan 
wilayah tersebut. Dari beberapa penelitian di luar negeri seperti 
Brazil memperlihatkan kebijakan pemerintah dapat mengakibatkan 
perubahan penggunaan lahan (Pfaff,1999; Naughton-Tereves, 2004). 
Brown et al., (2006), menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan 
adalah	akibat	 faktor	biofisik,	 sosial	dan	ekonomi.	Peningkatan	 jumlah	
penduduk akan menambah jumlah bahan makanan yang diperlukan 
maka terjadi deforestasi (Jorgenson & Burns, 2007).

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan lahan di beberapa 
provinsi di Indonesia:

Provinsi Jawa Timur1. 

Provinsi Jatim dengan luas wilayah 157,922 km2 terdiri atas 
daratan seluas 47.042,17 km2 dan lautan seluas 110.000 km2.  Proporsi 
penggunaan lahan untuk hutan adalah yang terbesar, yaitu sekitar 
29,74%, diikuti oleh pertanian tanaman pangan (sawah 29,23% dan 
pertanian lahan kering 28,20%) dan perkebunan seluas 3,69%. Secara 
rinci luas daratan berdasarkan penggunaannya disajikan pada Tabel 
IV.1.

Tabel IV.1. Sebaran penggunaan lahan Provinsi Jatim tahun 2010

Penggunaan Lahan Luas (Km2) Proporsi (%)
Persawahan 12.042,17 29,23
Pertanian tanah kering 11.619,32 28,20
Kebun campuran 613,36 1,49
Perkebunan 1.518,39 3,69
Hutan 12.251,24 29,74
Padang rumput/lahan kosong 236,82 0,57
Rawa/danau/waduk 88,75 0,22
Tambak/kolam 705,82 1,71
Tanah tandus/rusak/alang-alang 1.323,53 3,21
Lain-lain 798,14 1,94
Total 2932.753 100,00

Sumber:  BPS Provinsi Jatim, 2011 
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Di wilayah ini, hutan dibedakan menjadi hutan produksi, 
hutan lindung, hutan wisata/suaka alam, dan hutan rakyat. Perkem-
bangannya selama periode tahun 1992-2010, kawasan hutan di Provinsi 
Jatim	 tidak	 menunjukkan	 perubahan	 yang	 fluktuatif,	 kecuali	 selama	
periode tahun 1992-1997 terjadi peningkatan luas kawasan hutan 
produksi secara tajam, dari 700.000 ha pada tahun 1992 menjadi sekitar 
800.000 ha pada tahun 1998. Pada periode yang sama, perkembangan 
luas hutan lindung menciut dari sekitar 450.000 ha pada tahun 1992 
menjadi 300.000 ha pada tahun 1997, sedangkan hutan wisata dan 
suaka alam tidak mengalami perubahan yang berarti.  Sejak tahun 1998 
luas hutan cenderung tetap, baik hutan produksi, hutan lindung dan 
hutan wisata/suaka alam (Gambar IV.1).

Gambar IV.1. Perkembangan luas hutan di Provinsi Jatim

Hal yang menarik terjadi pada perkembangan hutan rakyat. Ber-
dasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, hutan rakyat mulai 
diusahakan pada tahun 1994 dan ini terlihat dari luas hutan rakyat 
yang terus meningkat selama periode 1994-2004. Setelah itu terjadi 
peningkatan yang sangat tajam selama periode tahun 2005-2010, dari 
100.000 ha pada tahun 2005 menjadi sekitar 650.000 ha pada tahun 2010 
(Gambar IV.1) dan justru perkembangan kenaikan luas hutan rakyat 
terjadi di luar kawasan hutan.

Luas lahan perkebunan di Provinsi Jatim pada tahun 2011 secara 
keseluruhan mencapai 1.028.708 ha dengan laju pertumbuhan rata-rata 
sebesar 1,10% sejak tahun 2007 (Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, 2012). 
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Terjadinya peningkatan tersebut diduga karena adanya pengembangan 
luas perkebunan oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar.  Secara 
rinci peningkatan luasan perebunan di Provinsi Jatim disajikan pada 
Tabel IV.2.

Tabel IV.2.  Perkembangan luas perkebunan berdasarkan pengelolaannya 
(Ha)

Pengelola 2007 2008 2009 2010 2011
Perkebunan 
Rakyat

853.708 851.054 843.368 853.914 895.329

Perkebunan 
besar negara

86.598 91.814 87.289 86.088 88.347

Perkebunan 
besar swasta

44.258 46.504 45.233 44.112 45.032

Total 2991.564 2997.372 2984.89 2994.114 1028.708
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, 2012

Perkembangan luas tutupan lahan berdasarkan komoditas ung-
gulan di Provinsi Jatim menunjukkan bahwa luas perkebunan kela-
pa dan kopi mendominasi perkebunan di Provinsi Jatim. Secara 
umum luas perkebunan tersebut menunjukkan kecenderungan yang 
meningkat sebagaimana tersaji pada Gambar IV.2 berikut: 

Gambar IV.2. Perkembangan luas perkebunan andalan di Provinsi Jatim

Provinsi Jatim juga merupakan salah satu provinsi penghasil 
padi utama di Indonesia.  Seiring dengan pertumbuhan penduduk 
dan upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Provinsi Jatim, 
pemerintah mendorong peningkatan alokasi penggunaan lahan untuk 
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tanaman pangan khususnya pada lahan sawah. Seperti disajikan pada 
Gambar IV.3 perluasan sawah ini terus meningkat dari waktu ke 
waktu.

Gambar IV.3. Perkembangan luas sawah di Provinsi Jatim

Dinamika penggunaan lahan antar waktu tidak terlepas dari 
perubahan atau konversi lahan dari satu peruntukan ke peruntukan 
lain. Gambaran tersebut terlihat jelas pada contoh kecenderungan 
konversi yang terjadi di Provinsi Jatim (Gambar IV.4).

Sumber:  Bappeda Provinsi Jatim, 2012

Gambar IV.4. Tren alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di 
Provinsi Jatim selama periode 2002 – 2011
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Meskipun terjadi perubahan penggunaan (alih fungsi) lahan 
namun ada kecenderungan laju tersebut menurun. Hal tersebut 
diakibatkan adanya kecenderungan penurunan peran sektor pertanian 
dalam perekonomian daerah, sebaliknya sektor industri, perdagangan 
dan jasa meningkat. Disamping itu meningkatnya pertumbuhan 
penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk 
pemukiman baru dan infrastruktur. Kecenderungan alih fungsi yang 
semakin mengecil antara lain juga disebabkan adanya upaya-upaya 
pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya alih fungsi tersebut 
melalui kebijakan dan atau peraturan daerah. Apalagi, mengingat 
Jawa Timur sebagai salah satu provinsi penghasil atau lumbung beras 
utama di tingkat nasional mendorong tekanan bagi pemerintah daerah 
untuk mengurangi alih fungsi, meskipun sangat mustahil untuk 
menghentikannya.

Provinsi Sumatera Selatan2. 

Provinsi Sumsel memiliki luas wilayah 87.017,41 km2 dengan 
penggunaan lahan terbesar adalah hutan, yaitu sebesar 53,22% dari 
total wilayah, kemudian diikuti oleh perkebunan sebesar 25,92%, dan 
sawah dan ladang sebesar 10,48% seperti yang tertera pada Tabel IV.3 
berikut: 

Tabel IV.3. Sebaran penggunaan lahan di Provinsi Sumsel

Penggunaan lahan Luas (Ha) Proporsi (%)
Pemukiman 142.064 1,63
Sawah 659.748 7,58
Ladang 252.338 2,90
Kebun campuran 297.984 2,28
Perkebunan rakyat 1.866.228 21,45
Perkebunan besar 388.948 4,47
Tanggul 5.846 0,07
Pertambangan 9.619 0,11
Ilalang 109.236 1,26
Hutan 4.630.717 53,22
Rawa 293.569 3,37
Lainnya (sungai, jalan, dll) 145.445 1,67
Total 8.701.742 100,00

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2011
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Luas lahan hutan sebagai jenis penggunaan wilayah dengan 
proporsi terbesar,  didominasi oleh kawasan hutan produksi sebesar 
60%, sisanya seluas 40% merupakan kawasan hutan lindung dan 
hutan konservasi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, 
luas	 kawasan	 hutan	 menunjukkan	 fluktuasi	 yang	 sangat	 besar.	
Perkembangan luas kawasan tersebut menunjukkan kecenderungan 
menurun selama periode tahun 1986-2010 terutama untuk hutan 
lindung (Gambar IV.5). Sementara luas hutan konservasi menunjukkan 
kecenderungan yang relatif tetap, sedangkan luas hutan produksi 
terindikasi terjadi penurunan.   

Gambar IV.5.  Perkembangan luas kawasan hutan di Provinsi Sumsel

Penggunaan lahan untuk perkebunan di wilayah ini dengan 
proporsi 25,92% dengan empat komoditas andalan yang berkontribusi 
besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani, yaitu karet, kelapa 
sawit, kopi dan kelapa. Luas areal empat komoditas perkebunan 
andalan di Provinsi Sumsel pada tahun 2010 mencapai total sekitar 
2,3 juta ha.  Dari Gambar IV.6 dapat dilihat bahwa perkembangan 
luas perkebunan untuk empat komoditas andalan ini mengalami 
peningkatan yang sangat tajam terutama untuk perkebunan karet. 
Hal yang menarik adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit 
yang sangat pesat terutama setelah tahun 2005. Namun demikian, 
berdasarkan data Dinas Perkebunan, dari total luas areal perkebunan 
itu terdapat sekitar 1,2 juta ha di antaranya adalah perkebunan karet, 
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disusul kelapa sawit mencapai 800 ribu ha lebih dan sisanya adalah 
kopi dan kelapa sekitar 0,3 juta ha (Gambar IV.6).

Gambar IV.6. Perkembangan luas perkebunan andalan Provinsi Sumsel

Provinsi Sumsel juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan 
khususnya padi yang ditanam pada lahan yang cukup variatif, mulai 
dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan 
lahan kering. Tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah ini 
mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan tanaman pangan cenderung 
meningkat.  Konsumsi beras di Provinsi Sumsel adalah sebesar 124 kg 
per kapita/tahun. Perkembangan luas tanaman pangan (lahan sawah) 
disajikan pada Gambar IV.7.  Terlihat bahwa perkembangan lahan 
sawah cenderung meningkat dengan pertumbuhan yang relatif tinggi. 
Sementara itu untuk perkembangan lahan kering (umbi-umbian dan 
palawija) menunjukkan perkembangan yang relatif menurun.

Gambar IV.7. Perkembangan luas tanaman pangan
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Provinsi Kalimantan Timur3. 

Provinsi Kaltim dengan total luas wilayah 20.865.774 ha meliputi 
wilayah daratan seluas 19.8441,117 ha (95,1%) dan wilayah lautan 
seluas 1.021.657 ha (4,9%). Dengan adanya perkembangan dan 
pemekaran wilayah, provinsi terluas kedua setelah Provinsi Papua ini 
dibagi menjadi 10 kabupaten, 4 kota, 140 kecamatan dan 1.445 desa/
kelurahan. Provinsi ini merupakan salah satu pelopor pembangunan 
di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah ini dikenal sebagai sumber 
kayu dan hasil pertambangan yang mempunyai ratusan sungai yang 
tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana 
angkutan utama disamping angkutan darat. Daerah ini merupakan 
provinsi yang memiliki hutan alam terluas di Indonesia yang meliputi 
lebih dari dua pertiga luas daratannya. Luas kawasan hutan di wilayah 
Provinsi Kaltim menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-
II/2001, dan usulan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Revisi RTRWP 
Provinsi Kaltim secara rinci disajikan pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Kaltim

No.
Fungsi/Peruntukan 

Kawasan

SK Menhut No. 79/
Kpts-II/2001

Usulan Pemerintah 
Provinsi Kaltim

Luas (Ha)
% Luas 
Provinsi

Luas (Ha)
% Luas 
Provinsi

1 Kawasan Konservasi 2.165.198 10,88 1.610.746 8,14
2 Hutan Lindung 2.751.702 13,83 3.350.939 16,94
3 Hutan Produksi 

Terbatas
4.612.965 23,19 4.238.393 21,42

4 Hutan Produksi 5.121.688 25,74 2.758.669 13,94
5 Kawasan Budidaya 

Non-Kehutanan/APL
5.243.300 26,36 7.567.893 38,25

6 Tubuh Air - - 259.537 1,31
Total 19.894.853 100,00 19.786.177 100

Tabel IV.4 menunjukkan bahwa apabila usulan revisi RTRW 
Provinsi Kaltim disetujui, maka akan terjadi penurunan luas Kawasan 
Budidaya Kehutanan (KBK) sebanyak 2.692.806 Ha dari luas KBK 
menurut SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 sekitar 14.651.553 Ha (73,64% 
dari luas wilayah Provinsi Kaltim). Alih fungsi KBK tersebut akan 
menambah luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal 
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Penggunaan Lain (APL) yang sebelumnya seluas 5.243.300 Ha atau 
26,36% menjadi 7.936.106 Ha atau 39,56% dari luas wilayah Provinsi 
Kaltim. Berdasarkan data statistik terlihat bahwa luas kawasan hutan di 
Provinsi Kaltim mengalami tren yang menurun (Gambar IV.8).

Sumber:  Data BPS Provinsi Kaltim (2013)

Gambar IV.8. Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Kaltim

Pengurangan luasan KBK menjadi KBNK/APL sebagaimana 
pada Tabel IV.4 dan terjadinya penurunan kawasan hutan seperti 
yang terlihat pada Gambar IV.8 akan menyebabkan luas deforestasi 
di Provinsi Kaltim mengalami peningkatan yang akan berdampak 
terhadap pengurangan potensi penyerapan dan sequestrasi karbon 
(CO2) yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap implementasi 
pengurangan emisi di Provinsi Kaltim (RAD-GRK). Selain itu, 
meningkatnya laju deforestasi ini akan menyebabkan berbagai jenis 
flora	fauna	endemik	dan	langka	menjadi	punah	dan	tidak	terpenuhinya	
kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan mendorong terjadinya 
pencurian kayu.

Perkembangan produksi kayu bulat di Provinsi Kaltim dapat 
dilihat pada Gambar IV.9 dimana terlihat bahwa sejak tahun 2006 
produksi kayu terus mengalami penurunan dari 1.923.90,59 m3 menjadi 
911.150,92 m3 pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan penurunan 
potensi hutan sebagai akibat dari deforestasi dan degradasi.
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Gambar IV.9. Perkembangan produksi kayu bulat di Provinsi Kaltim

Terkait dengan kerusakan hutan, total luas lahan kritis di Provinsi 
Kaltim berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim tahun 2010 
tercatat sebesar 7.928.749 Ha (39,95% dari total luas wilayah Provinsi 
Kaltim 19.844.117 Ha).  Sedangkan luas lahan kritis di dalam kawasan 
hutan sekitar 5.746.485 Ha (40,09% dari total kawasan hutan di wilayah 
Provinsi Kaltim sekitar 14.332.508 Ha). Kerusakan hutan di Provinsi 
Kaltim juga dipicu oleh permasalahan tata batas kawasan hutan 
yang belum jelas dan kurang tepatnya pemberian izin perkebunan. 
Diperkirakan sekitar 200 ribu Ha lahan perkebunan sawit berada di 
dalam kawasan hutan. Namun demikian, pemerintah telah melakukan 
upaya perbaikan tata kelola pengelolaan hutan yaitu dengan memasuk-
kan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ke dalam 
prioritas pembangunan nasional. 

Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kaltim telah 
disahkan oleh Menteri Kehutanan (Keputusan Nomor SK.674/Menhut-
II/2011 tanggal 1 Desember 2011) dengan rincian 4 unit KPHL dan 30 
unit KPHP. Gubernur Provinsi Kaltim telah menindaklanjuti Keputusan 
Menteri Kehutanan tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor 
521/3109/EK tanggal 23 April 2012 yang ditujukan kepada Bupati dan 
Walikota agar segera membentuk kelembagaan KPHL maupun KPHP 
pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Luas lahan kawasan budidaya non kehutanan di Provinsi Kaltim 
adalah 6,31 juta Ha dan yang mendapat ijin lokasi pencadangan 
lahan untuk perkebunan seluas 1,62 juta Ha bagi 179 perkebunan 
besar	 swasta	 (PBS).	Lahan	yang	 telah	memperoleh	sertifikat	hak	guna	

(m3)
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usaha (HGU) adalah 373,19 ribu Ha.  Hingga saat ini, lahan yang telah 
dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan adalah seluas 381,21 
ribu Ha, termasuk 201,09 ribu Ha untuk perkebunan kelapa sawit.  Izin 
lokasi perkebunan telah dikeluarkan untuk lahan seluas 3,15 juta Ha 
bagi 188 perusahaan dan hanya 42 perusahaan yang aktif.

Berdasarkan jenis komoditasnya, lahan perkebunan sawit meru-
pakan areal penggunaan yang terbesar dibandingkan komoditas 
lainnya seperti karet, kakao, kopi, lada dan cengkeh  seperti yang 
terlihat pada Gambar IV.10. Pada tahun 1995 luas areal sawit adalah 
43.858 Ha, lalu meningkat menjadi 116.858 Ha pada pada tahun 2000, 
meningkat menjadi 201.087 Ha pada tahun 2005, dan menjadi 961.802 
Ha pada tahun 2012. Sedangkan komoditi perkebunan yang lain pada 
tahun 2012 seperti karet hanya dengan luas areal adalah 91.254 Ha, 
kelapa 30.712 Ha, kopi 9.549 Ha, lada 10.386 Ha dan kakao sebesar 
23.492 Ha.

Sumber: Data BPS Provinsi Kaltim (2013)

Gambar IV.10. Luas areal perkebunan menurut komoditas di Provinsi 
Kaltim

Dari sisi produksi, secara umum semua produksi komoditas 
per kebunan yang meliputi kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada, 
cengkeh, dan kakao mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Khusus produksi sawit mengalami peningkatan poduksi yang tajam 
seiring dengan peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit. 
Tercatat produksi sawit pada tahun 1995 adalah sebesar 338.916 ton, 
tahun 2000 sebesar 433.645 ton, tahun 2005 sebesar 1.012.788 ton, tahun 
2010 sebesar 3.054.707 ton dan bahkan pada tahun 2012 produksi 
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sawit mencapai 5.734.464 ton. Jumlah ini sangat jauh berbeda dengan 
produksi komoditas perkebunan lainnya pada tahun 2012 seperti 
karet 74.684 ton, kelapa 23.562 ton, kopi 2.189 ton dan kakao 23.206 ton             
(Gambar IV.11).

Gambar IV.11. Produksi perkebunan menurut komoditas di Provinsi 
Kaltim 

Lahan perkebunan di Provinsi Kaltim terdiri atas:
-  Perkebunan Pemerintah (Perusahan Terbatas Perkebunan Negara, 

PTPN)

Luas tanaman perkebunan pemerintah di provinsi ini sampai 
tahun 2012 secara keseluruhan mencapai 17.946 ribu Ha, yang terdiri 
atas karet dan kelapa sawit. Jumlah produksi kedua komoditas ter-
sebut terus mengalami peningkatan dari 750 ton karet pada tahun 
1993 menjadi 508 ton pada tahun 2000 dan 1.675 ton karet pada tahun 
2012.  Sama halnya dengan karet, produksi sawit pun terus mengalami 
peningkatan bahkan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Pada 
tahun 1993 produksi kelapa sawit adalah 40.798 ton, lalu tahun 2000 
meningkat menjadi 61.182 ton, dan terus meningkat hingga mencapai 
273.183 ton pada tahun 2012.  

-  Perkebunan Swasta

Hasil produksi terbesar yang dikelola perkebunan swasta adalah 
tanaman kelapa sawit, yaitu sebesar 167.817 ton pada tahun 2000 lalu 
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meningkat menjadi 863.871,5 ton pada tahun 2006, dan terus meningkat 
hingga 4.357.752 ton pada tahun 2012 yang tersebar di beberapa 
kabupaten di Provinsi Kaltim.  Peningkatan jumlah produksi tersebut 
terjadi seiring dengan meningkatnya luas tanam kelapa sawit yaitu 
73.891 Ha pada tahun 2000, menjadi 156.045 Ha pada tahun 2006, dan 
717.845 Ha pada tahun 2012.  Hasil produksi tertinggi kedua adalah 
tanaman	 karet	 namun	 jumlahnya	 terus	 mengalami	 fluktuasi	 dimana	
pernah mengalami produksi yang tinggi pada tahun 1999 yaitu sebesar 
17.872 ton, lalu turun drastis menjadi 3.809,5 ton pada tahun 2006, 
meningkat lagi menjadi 8.232 ton pada tahun 2010, dan turun kembali 
menjadi 2.464 ton pada tahun 2012. Berbeda dengan luas tanam kelapa 
sawit, luas tanam karet terus mengalami penurunan dan pada tahun 
2012 luas tanam karet hanya sekitar 6.295 Ha.

- Perkebunan Rakyat

Beberapa komoditas perkebunan milik rakyat antara lain adalah 
karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, kakao dan kelapa sawit. Hasil 
produksi terbesar perkebunan rakyat adalah tanaman kelapa sawit 
yaitu sebesar 1.103.529 ton pada tahun 2012 yang tersebar di beberapa 
kabupaten di Provinsi Kaltim. Sedangkan jumlah produksi komoditas 
lainnya pada tahun 2012 antara lain adalah karet sebesar 70.509 ton; 
kelapa 23.562 ton; kopi 2.189 ton; lada 9.085 ton dan kakao sebesar 
23.206 ton.

Dengan demikian, komoditas perkebunan yang sangat intensif 
dikembangkan di hampir semua kabupaten di Provinsi Kaltim adalah 
komoditas kelapa sawit (oil-palm). Pengembangan sawit memang 
dialokasikan pada Areal Penggunaan Lain (APL), akan tetapi sebagian 
dilakukan dengan mengkonversi lahan hutan.

Diperkirakan saat ini setidaknya 4,6 juta Ha lahan di Provinsi 
Kaltim	 telah	 teridentifikasi	 sangat	 potensial	 bagi	 usaha	 perkebunan,	
akan tetapi untuk pengembangan kelapa sawit oleh Pemda hanya 
dialokasikan seluas 1 (satu) juta Ha. Jika hal ini dapat direalisasikan 
maka sekitar 350 ribu tenaga kerja dapat diserap melalui perkebunan 
kelapa sawit. Hingga tahun 2012 tercatat jumlah izin beserta luas dan 
luas realisasi perkebunan sawit di Provinsi Kaltim adalah sebagaimana 
yang tersaji pada Tabel IV.5 berikut.
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Tabel IV.5.  Jumlah perizinan kebun kelapa sawit yang diterbitkan, Hak 
Guna Usaha dan realisasi pembangunan kebun inti dan plasma 
di Provinsi Kaltim

No
Kabupaten/

Kota

Jum-
lah 

Peru-
saha-

an

Luas Izin 
Lokasi 
(Ha)

IUP HGU
Realisasi 
Inti+Plas-
ma+Sawit  

Rakyat (Ha)

Jum-
lah

Luas (Ha)
Jum-
lah

Luas (Ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Berau
Bulungan
Kutai Barat
Kukar
Kutai Timur
Malinau
Nunukan
Pasir
PPU
Samarinda
Tana Tidung

32
20
50
58
84
8
16
39
14
1
8

191.019,16
325.500,00
658.099,34
776.123,30
942.634,50
139.750,00
121.841,00
322.451,90
138.315,00
3.000,00
109.787,50

20
16
23
34
43
8
12
32
12
1
3

130.576,00
289.011,73
563.642,84
530.011,40
431.865,00
139.750,00
139.671,16
286.171,43
122.603,33
3000,00
46.680,4

14
4
9
27
28
-
7
17
6
-
3

98.134,17
47.783,60
99.326,80
216.590.04
228.726,30
-
77.939,01
137.100,34
28.542,97
-
30.000,00

51.228,43
39.639,61
24.194,90
162.029,43
245.472,07
547,00
94.361,68
150.426,38
52.476,04
1.115,00
-

330 3.728.521,7 204 2.682.983,73 115 964.143,23 821.490,54
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim 2012

Keterangan: Kukar = Kutai Kertanegara, PPU = Penajam Paser Utara

Guna mendukung kegiatan pengolahan sawit dan menjadikan 
Provinsi Kaltim sebagai Kawasan Pengembangan Agrobisnis terbesar 
di wilayah Timur Indonesia, hingga saat ini telah dibangun sekitar 29 
pabrik pengolahan minyak CPO. Jumlah ini diperkirakan akan terus 
bertambah dan direncanakan pembangunan 9 pabrik pengolahan mi-
nyak sawit.  Perkembangan pertumbuhan perkebunan sawit terjadi 
an tara lain dikarenakan promosi dan dukungan yang kuat dari Peme-
rintah Daerah kabupaten/kota, di tengah kehidupan masyarakat dari 
hasil hutan dan pertanian ladang yang terus menurun.

Dari sisi penggunaan lahan untuk tanaman pangan, Provinsi 
Kaltim memiliki potensi lahan pertanian tanaman pangan dan holti-
kultura seluas 2,49 juta Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 202,37 ribu 
Ha (8,13%) dan lahan bukan sawah 2,29 juta Ha (91,87%). Dari luas 
lahan sawah tersebut, lahan yang ditanami padi setahun dua kali seluas 
35.892 Ha, dan ditanami padi setahun satu kali seluas 44,94 ribu Ha. 
Lahan sawah yang tidak diusahakan adalah 105,62 ribu Ha. Untuk 
lahan bukan sawah dari lahan potensial seluas 2,29 juta Ha tersebut 
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yang difungsikan seluas 906,92 ribu Ha (39,68%) dan sementara tidak 
diusahakan  adalah 1,38 juta Ha (60,32%). Potensi lahan yang belum 
dimanfaatkan secara optimal adalah lahan kering untuk pengembangan 
tanaman pangan dan hortikultura.

Konsumsi pangan penduduk di Provinsi Kaltim sebagian dapat 
dipenuhi oleh produksi daerah sendiri. Konsumsi beras/padi dapat 
dipenuhi sebesar 87,77% produksi di Provinsi Kaltim, tingkat peme-
nuhan konsumsi jagung 78,55%, ubi kayu 214,91% dan ubi jalar 
157,86%. Konsumsi untuk beberapa komoditas pangan lainnya masih 
dipenuhi dari luar daerah.

Terkait dengan kebutuhan pangan, Provinsi Kaltim berencana 
mengembangkan diri sebagai salah satu lumbung pangan dengan mem-
bangun Food-Estate. Bedasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) Kaltim mempunyai 200.000 Ha lahan potensial untuk 
pengembangan Food Estate. Launching Food Estate telah dilaksanakan 
26 September 2011 di Tanjung Buka, Bulungan oleh Menteri Pertanian 
RI dengan lahan seluas 50.000 Ha berdasarkan Keputusan Bupati 
Bulungan No 490/KVI/520/2011. Adapun sebaran lokasi lahan 
potensial untuk Food Estate adalah: Berau (11.901 Ha), Bulungan (73.977 
Ha), Kubar (56.942 Ha), Kukar (76.827 Ha), Kutim (39.546 Ha), Malinau 
(1.306 Ha), Nunukan (12.434 Ha), PPU (9.474 Ha), Paser (15.159 Ha), 
dan Tanah Tidung (4.917 Ha), sehingga jumlah 302.485 Ha dan akan 
digunakan untuk Food-Estate 200.000 Ha.

Perkembangan luas panen dan produksi di Provinsi Kaltim pada 
tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar IV.12. Dari gambar terlihat 
bahwa peningkatan luas panen padi sawah tidak terlalu meningkat 
secara berarti dimana hingga tahun 2012 luas tanamnya masih hanya 
sekitar 100 ribu Ha.  Namun demikian produksi padi terus mengalami 
peningkatan setelah turun pada tahun 1998 ketika terjadi krisis 
ekonomi. Kondisi ini mencerminkan upaya peningkatan produktivitas 
(intensifikasi).
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Gambar IV.12. Perkembangan luas panen dan produksi padi sawah di 
Provinsi Kaltim

Perkembangan luas komoditas pertanian lainnya seperti kedelai, 
kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu dan jagung dapat dilihat pada  
Gambar IV.13 berikut.

Gambar IV.13.  Perkembangan luas panen komoditas pertanian di Provinsi 
Kaltim

Gambar IV.13 tersebut menunjukkan bahwa luas panen komoditas 
pertanian	 di	 Provinsi	 Kaltim	 mengalami	 fluktuasi	 yang	 besar	 dalam	
periode 1993-2002. Namun secara umum menunjukkan kecenderungan 
penurunan luas panen. 
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Provinsi Papua4. 

Luas wilayah Provinsi Papua adalah sebesar 420.540 km2  

dengan sebaran penggunaan lahan di Provinsi Papua disajikan pada 
Tabel IV.6.

Tabel IV.6. Sebaran penggunaan lahan di Provinsi Papua (2010)

Penggunaan Lahan Luas (Ha) Proporsi (%)
Sawah 1.185,00 1,37
Pekarangan 4.416,13 5,10
Tegalan 3.953,25 4,56
Perkebunan 146,77 0,17
Kebun campur 2.213,04 2,55
Hutan 68.186,64 78,71
Tanah rusak 2.721,84 3,14
Lain-lain 3.810,75 4,40
Total 574.484 100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2011

Penggunaan lahan di Provinsi Papua didominasi oleh kawasan 
hutan (78,71%), yang kemudian diikuti dengan pekarangan dan 
tegalan. Kondisi ini menunjukkan sumberdaya hutan masih cukup 
berlimpah. Sementara untuk penggunaaan lain masih sa ngat terbatas. 
Hal ini dimungkinkan karena jumlah populasi yang masih terbatas dan 
pembangunan ekonomi berbasis lahan juga masih terbatas.

Berdasarkan data Statistik Kehutanan Provinsi Papua, kawasan 
hutan terbagi atas hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, 
dan cagar alam. Pada tahun 2010, luas hutan lindung adalah yang 
terluas dibanding status atau fungsi hutan lainnya. Dalam periode 
tahun 2005-2010, luas kawasan hutan berdasarkan fungsi tersebut 
menunjukkan kecenderungan yang tetap tidak terlalu banyak 
perubahan. Sementara itu apabila melihat pada dinamika data, pada 
periode	 tersebut	 menunjukkan	 fluktuasi	 yang	 sangat	 besar.	 Namun	
diduga hal ini sebagai akibat dari masalah pencatatan dan sistem 
pelaporan	 data	 (Gambar	 IV.14).	 Grafik	 yang	 sangat	 fluktuatif	 dan	
patah-patah menunjukkan ketersediaan data yang kurang berkualitas 
di wilayah tersebut, sehingga reliabilitas data yang disajikan rendah. 
Diduga terjadi gangguan pencatatan data selama periode 2007-
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2009.	Apabila	 ditarik	 garis	 data	 2005,	 2006	 dan	 2010,	 terjadi	 fluktuasi	
perubahan luas hutan yang tidak tajam.

Gambar IV.14. Perkembangan luas kawasan hutan di Provinsi Papua

Penggunaan lahan untuk perkebunan di wilayah ini didominasi 
oleh komoditas kelapa, kakao, kelapa sawit dan kopi. Pada periode 
tahun 2005-2010, luas perkebunan komoditas kelapa dan kakao 
adalah yang paling tinggi, kedua komoditas tersebut menunjukkan 
kecenderungan penambahan luas yang sangat cepat terutama setelah 
tahun 2008.  Sementara itu luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi 
Papua menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun pada 
periode yang sama. Kondisi yang sama untuk luas perkebunan 
kopi yang menunjukkan kecenderungan yang menurun, meskipun 
penurunannnya tidak sebesar luas perkebunan kelapa sawit (Gambar 
IV.15). Perkembangan luas kakao selama beberapa tahun terjadi pada 
kebun milik rakyat karena adanya dana kebijakan OTSUS dan SK 
Bupati. Namun adanya penggantian Bupati menyebabkan kebijakan 
tersebut dihentikan.
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Gambar IV.15. Perkembangan luas perkebunan di Provinsi Papua

Penggunaan lahan untuk tanaman pangan di wilayah ini dalam 
periode 2004-2011 secara umum menunjukkan kecenderungan yang 
meningkat (Gambar IV.16). Perilaku ini didominasi oleh pertumbuhan 
luas untuk ubi jalar dan padi yang cukup pesat.  Sementara itu untuk 
komoditas lain (jagung, kedelai dan ubi kayu) pada periode yang sama 
relatif tetap.

Gambar IV.16. Perkembangan luas tanaman pangan di Provinsi Papua

Hal tersebut terkait dengan pola dan budaya makan masyarakat di 
Provinsi Papua dengan makanan pokok ubi jalar dan sagu.  Sedangkan 
peningkatan luas tanaman padi, disebabkan karena banyaknya pen-
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duduk pendatang (program transmigrasi), pergesaran pola makan 
sebagian masyarakat asli Papua dan adanya kebijakan pemerintah 
untuk mencetak lahan sawah baru di Provinsi Papua.

Dinamika Faktor Sosial Ekonomi  B. 
Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan penda-

patan riil dan produktivitas nasional, termasuk pendapatan  per 
kapita dan Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi negara-negara 
berkembang antara lain adalah: modal, ketersediaan tenaga kerja, 
kekayaan alam (sumberdaya alam) riil, teknologi dan wirausaha, serta 
karakteristik sosial budaya masyarakat dan  luasnya pasar. Secara rinci 
perubahan penggunaan lahan terakit dengan perkembangan sosial 
ekonomi masyarakat yang tercermin pada: (i) peningkatan jumlah 
penduduk; (ii) adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pertanian 
dan pengolahan sumberdaya alam ke aktivitas sektor-sektor sekunder 
(manufaktur) dan tersier (jasa); (iii) meningkatnya jumlah kelompok 
golongan berpendapatan menengah ke atas yang berakibat tingginya 
permintaan terhadap pemukiman (kompleks-kompleks  perumahan); 
(iv) terjadinya fragmentasi pemilikan lahan menjadi satuan-satuan 
usaha	dengan	ukuran	yang	secara	ekonomi	tidak	efisien.

Salah satu faktor ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan 
penggunaan lahan adalah perubahan atau transformasi struktur 
perekonomian. Untuk melihat bagaimana bentuk transformasi tersebut 
dapat digunakan struktur PDRB sebagai indikator yang digambarkan 
oleh kontribusi masing-masing sektor perekonomian terhadap 
perekonomian daerah dari waktu ke waktu.  Selain faktor ekonomi, 
faktor sosial budaya pada suatu wilayah juga turut memengaruhi 
terjadinya perubahan penggunaan lahan, antara lain jumlah dan kepa-
datan penduduk, jumlah penduduk di desa dan di kota, jenis mata 
pencaharian masyarakat, partisipasi pendidikan, persentase penduduk 
miskin, mekanisme  adat, tenurial, kelembagaan, media sosial, dan 
lain-lain. Namun demikian hanya beberapa parameter saja dari aspek 
sosial budaya tersebut yang tersedia datanya secara berurutan (series), 
seperti aspek jumlah penduduk, jumlah penduduk di kota dan di 
desa, perkembangan persentase penduduk miskin, dan perkembangan 
partisipasi pendidikan. Data series yang tersedia itupun tidak semuanya 
pada tahun yang sama dan mempuyai periode yang sama.
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Jumlah penduduk, perkembangan persentase penduduk miskin 
dan pekembangan partisipasi pendidikan diyakini akan sangat mem-
pengaruhi perubahan tata guna lahan. Hal tersebut terkait dengan 
kebutuhan dasar penduduk berupa tempat tinggal dan sumber peng-
hasilan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka.  

Pendidikan dan daerah dimana mereka tinggal secara tidak 
langsung berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Pendidikan biasanya 
terkait dengan jenis pekerjaan, sedangkan lokasi tempat tinggal biasa-
nya berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan. Di Indonesia keba nyakan 
masyarakat yang tinggal di pedesaan mempunyai pendidikan rendah 
dan hidup dari bercocok tanam untuk menghidupi keluarganya. 
Mereka memerlukan lahan untuk berladang, berkebun karet, berkebun 
kelapa sawit, dan lain-lain. 

Provinsi Jawa Timur1. 

Perkembangan PDRBa) 

Secara nominal, kontribusi setiap sektor pembangunan terhadap 
PDRB menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun 
secara relatif, kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Provinsi Jatim 
menunjukkan kecenderungan yang tetap. Dalam perkembangannya, 
sektor pertanian menyumbang PDRB sebagai cerminan  sumbangannya 
terhadap perekonomian Provinsi Jatim sekitar 22%, perkebunan 2% dan 
kehutanan kurang dari 1% (Gambar IV.17).

Gambar IV.17. Perkembangan kontribusi lapangan usaha dalam PDRB 
Provinsi Jatim
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Di sektor kehutanan, produksi kayu dari Perum Perhutani meng-
alami penurunan, tetapi di sisi lain, produksi kayu dari hutan rakyat 
mengalami peningkatan.

Di Kabupaten Lumajang, pada tahun 1980-an, kebiasaan menanam 
tanaman buah-buahan beralih menjadi tanaman kayu khususnya jenis 
sengon. Perubahan ini terjadi karena faktor ekonomi dan kebijakan 
pemerintah tentang Inpres Penghijauan dan batasan penebangan kayu 
dari hutan alam. Kebijakan ini menjadikan industri berbahan baku 
kayu mencari bahan baku alternatif kayu alam dan masyarakat Provinsi 
Jatim tertarik untuk memanfaatkan peluang pasar yang terbuka ini 
dengan menanam tanaman kayu, khususnya sengon. 

Di Desa Banaran, Kabupaten Lumajang, pada tahun 1987 berdiri 
Kelompok Tani Penghijauan Sidodadi. Kelompok ini beranggotakan 410 
orang warga dan mengusahakan 355 ha hutan rakyat sengon. Hasil dari 
hutan rakyat sengon telah dirasakan masyarakat dengan meningkatnya 
penghasilan mereka. 

Jumlah pendudukb) 

Provinsi Jatim berpenduduk jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan tiga provinsi lainnya (Sumsel, Kaltim dan Papua) dan 
kecenderungannya semakin meningkat, terutama sejak 40 tahun 
terakhir. Pada tahun 2011 penduduk di provinsi ini berjumlah 37,7 juta 
jiwa. Pada tahun 1971 Provinsi Jatim berpenduduk 25,5 juta jiwa dan 
survei penduduk nasional yang dilakukan pada tahun 1980 jumlah 
penduduk sudah mencapai 29,2 juta jiwa. Survei penduduk selanjutnya 
yang dilakukan tiap 10 tahun kemudian didapatkan bahwa pada 
tahun 1990, 2000 dan 2010 terjadi kenaikan penduduk di provinsi ini 
dengan laju yang menurun (mendatar) dibandingkan dengan periode 
sebelumnya (Gambar IV.18).
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Gambar IV.18. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jatim

Sebagaimana halnya di tingkat nasional dan di Provinsi Sumsel, 
penduduk desa di Provinsi Jatim lebih banyak daripada penduduk 
kota. Di provinsi ini, lebih dari 50% penduduknya tinggal di desa, 
namun persentase tersebut semakin menurun dari sekitar 80% di tahun 
1980 menjadi 52,4% di tahun 2010. Sebaliknya, penduduk yang tinggal 
di kota lebih sedikit namun persentasenya semakin meningkat dari 
19,6% di tahun 1980 menjadi 47,6% di tahun 2010 (Gambar IV.19). 

Gambar IV.19. Penyebaran penduduk Provinsi Jatim di kota dan desa

Kemiskinan c) 

Penduduk di kota pada umumnya mempunyai mata pencaharian 
off farm dan penduduk desa umumnya berpenghasilan dari kegiatan 
bercocok tanam, seperti bersawah, berladang, mengusahakan hutan 
rakyat, dan lain-lain.
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Penduduk di Provinsi Jatim tinggal di hunian dengan luasan ber-
variasi. Data statistik memperlihatkan bahwa masyarakat yang tinggal 
di rumah dengan luas hunian kurang dari 7,2 m2/jiwa menurun 
persentasenya dari sekitar 10% di tahun 1993 menjadi sekitar 5% di 
tahun 2010. Hal ini berarti makin banyak penduduk yang mempunyai 
luas hunian makin luas yang mengindikasikan terjadi pengurangan 
kemiskinan penduduk. Data statistik memperlihatkan bahwa persentase 
penduduk miskin di desa dan di kota dari tahun 2007 hingga 2011 
semakin menurun dari 14,7% menjadi 9,87% untuk perkotaan, dan dari 
sekitar 20% di tahun 2007 menjadi 14,23% di tahun 2011 di daerah desa 
(Gambar IV.20). 

Gambar IV.20.  Tren proporsi penduduk miskin desa dan kota dari tahun 
2007-2011 di Provinsi Jatim

Kebutuhan lahan pemukimand) 

Gambar IV.21 menyajikan kecenderungan kebutuhan luas hunian 
untuk tiap jiwa di Provinsi Jatim. Seiring dengan semakin mening-
katnya perekonomian masyarakat dan jumlah penduduk di Provinsi 
Jatim, mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan hunian yang semakin 
luas.  Jumlah rumah tangga dengan luas hunian minimum 7,2 m2 yang 
cenderung semakin menurun mengindikasikan bahwa kebutuhan 
lahan hunian yang semakin luas per jiwanya. Kondisi ini diduga 
dapat mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan dari non 
pemukiman ke pemukiman.
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Gambar IV.21. Perkembangan persentase rumah tangga dengan luas huni-
an < 7,2 m2/jiwa di Provinsi Jatim

Terkait dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Pro-
vinsi Jatim telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk mendorong 
pembangunan rumah susun.

Partisipasi pendidikane) 

Di Provinsi Jatim, sejak tahun 2003 hingga tahun 2011 lebih dari 
80% warga masyarakat yang berusia sekolah telah menduduki bangku 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Ini merupakan salah 
satu indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah baik.

Provinsi Sumatera Selatan2. 

Perkembangan PDRBa) 

Transformasi struktur perekonomian di Provinsi Sumsel dapat 
dilihat pada Gambar IV.22. Dalam periode tahun 2006-2011 secara 
nominal PDRB Provinsi Sumsel (berdasarkan harga berlaku) menun-
jukkan kecenderungan yang meningkat. Peningkatan tersebut diaki-
batkan oleh kecenderungan peningkatan kontribusi setiap lapangan 
usaha. Kecenderungan peningkatan lapangan usaha pertanian (basis 
lahan) didominasi oleh peningkatan produksi perkebunan, sektor 
pertambangan, industri pengolahan dan bangunan.
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Gambar IV.22. Perkembangan PDRB Provinsi Sumsel

Meskipun demikian apabila melihat kontribusinya secara relatif 
terhadap total PDRB, peranan dari setiap lapangan usaha pada 
umumnya menunjukkan kecenderungan yang tetap. Secara rinci Tabel 
IV.7 menyajikan perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap 
total PDRB. Dalam periode tahun 2006-2011 peranan lapangan usaha 
pertanian menunjukkan kecenderungan yang relatif tetap, sekitar 
18,03%. Sementara itu untuk sektor pertambangan menunjukkan 
kecenderungan yang menurun dari 26,12% pada tahun 2006 menjadi 
22,31% pada tahun 2011.

Sektor bangunan dan perdagangan, hotel dan restoran menun-
jukkan peranan yang cenderung meningkat, masing-masing dari 6,06% 
dan 11,41% pada tahun 2006 menjadi 7,71% dan 13,07% pada tahun 
2011.
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Tabel IV.7. Perkembangan kontribusi sektor perekonomian di Provinsi 
Sumsel 

Sektor Perekonomian
2006 
(%)

2007 
(%)

2008 
(%)

2009 
(%)

2010 
(%)

2011 
(%)

Pertanian 18,03 18,27 17,18 17,35 17,56 17,28
Pertambangan 26,12 24,94 25,44 21,04 21,73 22,31
Industri pengolahan 23,23 23,03 23,26 23,64 22,00 20,60
Listrik, gas dan air 0,55 0,54 0,48 0,51 0,49 0,48
Bangunan 6,06 6,13 6,01 6,52 6,93 7,71
Perdagangan, hotel 
dan restoran

11,41 11,76 11,92 12,78 12,94 13,07

Angkutan dan 
komunikasi 4,06 4,15 4,11 4,50 4,63 4,73
Keuangan, persewaan, 
jasa perusahaan 3,30 3,41 3,36 3,64 3,53 3,53
Jasa-jasa 7,24 7,77 8,23 10,03 10,21 10,29

Sumber: BPS (2012), diolah

Jumlah pendudukb) 

Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi 
Sum sel sebanyak 7,45 juta jiwa. Dalam 40 tahun terakhir, jumlah 
ter sebut cenderung meningkat 1,21% per tahun. Pada tahun 1971, 
penduduk di Provinsi Sumsel berjumlah 3,44 juta jiwa dan pada tahun 
2011 meningkat menjadi 7,59 jiwa. Peningkatan tersebut utamanya 
disebabkan karena migrasi penduduk dengan adanya program 
transmigrasi pemerintah (Gambar IV.23). 
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Gambar IV.23. Jumlah penduduk Provinsi Sumsel dari tahun 1971-2011

Gambar IV.24.  Perbandingan penduduk desa dan kota di Provinsi Sumsel 
(dalam %)

Proporsi penduduk yang tinggal di desa dan kota di Provinsi 
Sumsel cenderung mengalami perubahan. Penduduk yang tinggal 
di kota mengalami kenaikan, sebaliknya penduduk di pedesaan 
mengalami penurunan (Gambar IV.24).

Penduduk yang tinggal di perkotaan sebagian besar mempunyai 
mata pencaharian non-pertanian sedangkan yang tinggal di pedesaan 
pada umumnya mengusahakan lahan antara lain untuk perkebunan 
dan tanaman pangan. 
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Kemiskinanc) 

Data statistik memperlihatkan bahwa persentase jumlah penduduk 
miskin di Provinsi Sumsel dalam kurun waktu 5 tahun (dari tahun 2007 
hingga tahun 2011) cenderung menurun dari 19% hingga 14%. Bila 
dilihat lebih jauh, penduduk di kota mempunyai persentase lebih tinggi 
dibanding mereka yang tinggal di desa (Gambar IV.25).

Gambar IV.25. Perkembangan persentase jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Sumsel

Kebutuhan lahan pemukimand) 

Data statistik memperlihatkan bahwa masyarakat dengan luas 
hunian kurang dari 7 m2 per jiwa di provinsi ini menurun jumlahnya 
dari sekitar 28% pada tahun 1993 menjadi sekitar 16% di tahun 2004. 
Namun angka tersebut meningkat lagi menjadi 20% di tahun 2010.

Partisipasi pendidikane) 

Di Provinsi Sumsel, kebijakan pemerintah bagi masyarakat untuk 
mendapatkan pendidikan direspon positif. Untuk tingkat Sekolah 
Dasar, lebih dari 90% warga usia sekolah bersekolah di Sekolah 
Dasar, sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, terdapat 
peningkatan dari 80% warga Provinsi Sumsel mengenyam pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2003, namun sejak tahun 
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2004 hingga tahun 2011 lebih dari 80% warganya telah mengenyam 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Provinsi Kalimantan Timur3. 

Perkembangan PDRBa) 

Potensi sumberdaya alam terbaharui (renewable resources) dan 
sumberdaya tidak terbaharui (non-renewable) di Provinsi Kaltim cukup 
melimpah. Dilihat dari segi geologi dan potensinya, bahan galian 
mempunyai daya tarik yang tinggi di mata para investor bidang 
pertambangan.  Hampir 50% nilai tambah bruto (value added) atau nilai 
PDRB di tahun 2011 berasal dari sektor ini yaitu sebesar Rp. 196,46 
trilyun atau sekitar 50,29%.  Oleh karena itu, petambangan (terutama 
batu bara) merupakan sektor terbesar pertama dalam memberikan 
kontribusi pada PDRB Provinsi Kaltim yang dalam tiga tahun terakhir 
selalu mengalami peningkatan.

Pertambangan migas yang terdiri dari komoditas minyak bumi 
dan gas bumi mencapai Rp 74,59 trilyun atau sekitar 19,10% dan 
pertambangan tanpa migas terutama batubara telah menghasilkan nilai 
sebesar Rp 120,14 trilyun atau sebesar 30,75% dari total PDRB daerah 
ini.  Disamping itu, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja 
terbesar ke-4 yakni sebanyak 124.416 orang. Minyak bumi dan gas alam 
Provinsi Kaltim juga sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian 
Indonesia, karena kedua komoditas tersebut merupakan produk ekspor 
utama ke beberapa Negara asing dan menghasilkan devisa yang besar 
untuk Negara. Tren perkembangan PDRB Provinsi Kaltim dapat dilihat 
pada Gambar IV.26 berikut.
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Sumber: BPS Provinsi Kaltim (2012)

Gambar IV.26.  Perkembangan PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga 
konstan Provinsi Kaltim

Sementara itu, perkembangan PDRB berdasarkan sektor dapat di-
li hat pada Gambar IV.27 berikut.

Gambar IV.27. Perkembangan PDRB berdasarkan sektor Provinsi Kaltim

Berdasarkan Gambar IV.26 dan Gambar IV.27, pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah ini telah memberikan kon-
tribusi	yang	signifikan	terhadap	peningkatan	kesejahteraan	masya	rakat	
Provinsi Kaltim. Indikator utamanya antara lain: (1) PDRB dengan 
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migas atas dasar berlaku pada tahun 1995 sebesar Rp 21.619 trilyun 
meningkat menjadi Rp 156,43 trilyun pada tahun 2005 dan diperkirakan 
akan meningkat menjadi Rp 261.537 trilyun pada tahun 2015. PDRB 
per kapita dengan migas pada tahun 1998 adalah sebesar Rp 22,39 
juta dan PDRB per kapita tanpa migas adalah Rp 9,68 juta. Pada tahun 
2011 PDRB tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp 32,93 juta 
dengan migas dan menjadi Rp 14,15 juta tanpa migas.  Hingga saat ini 
struktur perekonomian daerah didominasi oleh dua sektor utama yaitu 
pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan. Dalam 
lima tahun terakhir, kedua sektor ini memberikan kontribusi rata-rata 
sekitar 65% terhadap PDRB Provinsi Kaltim.

Jumlah penduduk b) 

Jumlah penduduk Provinsi Kaltim pada tahun 1996 adalah 
2,34 juta jiwa meningkat menjadi 2,85 juta jiwa pada tahun 2000, dan 
menjadi 2,88 juta jiwa pada tahun 2005.  Laju pertumbuhan  rata-rata 
selama 1990-2000 adalah 2,72% dan selama 2000-2005 adalah 4,04%  
terutama disebabkan oleh arus masuk (migrasi) penduduk dari wilayah 
lain. Tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi dibanding laju per-
tumbuhan penduduk rata-rata nasional. Tingkat kepadatan penduduk 
rata-rata pada tahun 2005 adalah 15 jiwa/km2.

Penyebaran penduduk Provinsi Kaltim pada tahun 2005 terpusat 
di daerah perkotaan terutama Kota Samarinda (20,22% dari jumlah 
penduduk) dan Kota Balikpapan (16,54%), dan Kabupaten Kutai 
Kertanegara (17,27%).  Penduduk perkotaan sebanyak 1,33 juta jiwa 
atau sekitar 46,57% dari seluruh penduduk. Luas Provinsi Kaltim 
dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 421,99 jiwa/km2.  
Sementara itu, sebanyak 1,52 juta jiwa atau 53,43%  penduduk tersebar 
di sembilan kabupaten yang mempunyai luas wilayah daratan 227,27 
ribu km2 (98,87% dari total luas daratan) dengan tingkat kepadatan 
penduduk rata-rata di kabupaten hanya 10,20 jiwa/km2.

Penduduk Provinsi Kaltim pada tahun 2009 tercatat 3.435.082 jiwa, 
pada tahun 2010 meningkat menjadi 3.553.143 jiwa dan pada tahun 2011 
meningkat menjadi 3.690.520 jiwa seperti yang terlihat pada Gambar 
IV.28.
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Gambar IV.28. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Kaltim

Berdasarkan data tersebut, apabila dihitung berdasarkan rata-rata 
tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kaltim pada tahun 2011 tercatat 
18,60 jiwa/km2.  Bila dibandingkan dengan penduduk di Pulau Jawa 
yang memiliki kepadatan penduduk hingga ratusan jiwa per kilometer 
persegi, Provinsi Kaltim dapat dikategorikan jarang.

Kemiskinanc) 

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kaltim dalam kurun wak-
tu 2008 – 2013, secara absolut menurun sebanyak 48,44 ribu jiwa. Per-
sentase penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi ini terlihat 
pada Gambar IV.29 berikut.

Gambar IV.29. Persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Kaltim
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Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 tercatat sebanyak 238 
ribu jiwa. Kondisi kemiskinan di provinsi ini tergolong rendah jika 
dibandingkan dengan angka rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).  

Penyebaran penduduk miskin terbesar tahun 2011 terdapat di 
Kabupaten Kutai yaitu sebanyak 47,30 ribu jiwa dan Kota Samarinda 
sebanyak 32,90 ribu jiwa, dan terendah di Kabupaten Tana Tidung 
sebesar 1,80 ribu jiwa.  Sementara untuk penyebaran tingkat kemiskinan 
tertinggi terdapat di Kabupaten Malinau sebesar 12,67% dan tingkat 
kemiskinan terendah di Kota Balikpapan sebesar 3,39%.

Kebutuhan lahan pemukimand) 

Pemukiman penduduk di Provinsi Kaltim mengikuti pola sebaran 
dan migrasi penduduk. Perkembangan pemukiman di perkotaan 
telah menimbulkan pemukiman kumuh, terbatasnya sarana dan pra-
sarana perkotaan, serta permasalahan sosial perkotaan. Sementara 
perkembangan pemukiman pedesaan relatif lamban terutama kawasan 
pedalaman dan perbatasan, serta kepulauan.

Kondisi perumahan pada tahun 2005 pada umumnya cukup 
bagus, yaitu sekitar 98,54% berlantai bukan tanah, 92,95% beratap 
bukan daun, dan hanya 22,23% yang menggunakan dinding tembok 
batu. Selain itu, fasilitas perumahan menggunakan penerangan listrik 
telah mencapai 87,01%, air minum ledeng 46,55%, dan air minum bersih 
36,49%.  Komposisi kepemilikan rumah adalah 60% milik sendiri, 30% 
sewa dan 10% kredit.

Perkembangan perumahan dan pemukiman di Provinsi Kaltim 
tercatat bahwa kebutuhan rata-rata rumah sebesar 12.000 rumah/tahun.  
Jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki rumah sebanyak 567.082 
atau 87% dari total kepala keluarga.

Partisipasi pendidikane) 

Kondisi pendidikan di Provinsi Kaltim saat ini dicirikan oleh 
belum meratanya layanan pendidikan terutama di wilayah pedesaan, 
pedalaman dan perbatasan, belum optimalnya peningkatan mutu pen-
didikan, dan terbatasnya layanan pendidikan tinggi.

Angka partisipasi sekolah SD dan angka partisipasi sekolah SMP 
di pedesaan ternyata masih rendah dibanding angka partisipasi sekolah 
di daerah perkotaan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas 
pendidikan di daerah pedesaan.
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Pendidikan tertinggi penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi 
Kaltim cenderung membaik. Jumlah penduduk tidak/belum pernah 
sekolah pada tahun 2001 tercatat sebesar 5,69% dan menurun menjadi 
4,54% pada tahun 2005.  Penduduk yang tidak/belum tamat SD/
MI menurun dari 21,75% menjadi 18,49% dan penduduk tamat SD 
menurun dari 29,13% menjadi 28,32%. Di sisi lain, penduduk lulusan 
SLTP, SLTA, dan Akademi meningkat.

Provinsi Papua4. 

Perkembangan PDRBa) 

Dalam perkembangannya, peranan sektor pertanian terhadap 
PDRB Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan yang meningkat, 
baik secara nominal maupun kontribusinya. Sektor pertambangan 
dan galian mempunyai peranan sangat besar, baik nominal maupun 
kontribusi jauh lebih besar dibanding sektor lain. Tetapi peran tersebut 
cenderung mengalami penurunan dan penurunan yang sangat tajam 
terjadi pada tahun 2011 (Gambar IV.30). Walaupun demikian, sektor 
pertambangan dan penggalian ini masih mendominasi lebih dari 
setengah nilai PDRB Provinsi Papua, namun perlahan-lahan mengalami 
penurunan, khususnya dalam lima tahun terakhir yakni dari 68,72% di 
tahun 2007 menjadi 52,46% di tahun 2011 (BPS Provinsi Papua, 2012).

Gambar IV.30. Perkembangan kontribusi sektor perekonomian dalam 
PDRB Provinsi Papua
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Jumlah pendudukb) 

Hasil sensus penduduk, sejak tahun 1980 hingga tahun 2011 
jumlah penduduk Provinsi Papua menunjukkan tren peningkatan 
yang linier, terutama hingga tahun 2010. Pada tahun 1971 provinsi ini 
berpenduduk sekitar 0,9 juta jiwa dan secara berturut-turut meningkat 
0,27% di tahun 1980 (1,17 juta jiwa), 0,39% di tahun 1990 (1,6 juta jiwa), 
0,36% di tahun 2000 (2,2 juta jiwa), 0,27% di tahun 2010 (2,8 juta jiwa) 
dan 0,07% di tahun 2011 (sekitar 3 juta jiwa). Selain peningkatan angka 
kelahiran, kenaikan jumlah penduduk tersebut juga (atau mayoritas) 
disebabkan oleh  tingginya arus migrasi ke Provinsi Papua, terkait 
dengan tingginya potensi ekonomi dari sumberdaya alam wilayah 
ini. Mulai tahun 2010 terjadi pelandaian laju pertambahan penduduk 
yang diduga disebabkan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk 
membatasi arus migrasi penduduk luar ke Papua (Gambar IV.31).

Gambar IV.31. Penduduk Provinsi Papua tahun 1971–2911

Sekitar 78% penduduk Provinsi Papua pada tahun 1980 tinggal 
di desa, namun jumlah tersebut cenderung menurun hingga 74% 
pada tahun 2010. Pada umumnya mereka mengusahakan lahan untuk 
menopang keperluan hidupnya (Gambar IV.32).
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Gambar IV.32. Persentase penyebaran penduduk Provinsi Papua Tahun 
1980-2010

Kemiskinanc) 

Data statistik juga memberikan gambaran tentang persentase 
penduduk miskin di Provinsi Papua yang mencapai sekitar 26,9% 
(760 ribu jiwa) di tahun 2010 dan meningkat jumlahnya menjadi 31% 
(sekitar 945 ribu jiwa) di tahun 2011. Perkembangan penduduk miskin 
di Provinsi Papua dalam lima tahun terakhir (tahun 2007 hingga tahun 
2011) disajikan pada Gambar IV.33.

Gambar IV.33. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua
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Kebutuhan lahan pemukimand) 

Perkembangan kebutuhan standar untuk hunian dengan luas > 7,2 
m2 per jiwa mengalamn peningkatan. Jumlah dan persentase penduduk 
Provinsi Papua yang tinggal di hunian dengan luas kurang dari 7,2 m2 
berfluktuasi.	 Pada	 tahun	 1993,	 persentase	 tersebut	 sekisar	 48%,	 pada	
tahun 2002 angka persentase tersebut turun terendah hingga 22% dan 
pada tahun 2009 persentasenya meningkat lagi mencapai sekitar 55% 
pada tahun 2009. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin besarnya 
persentase rumah tangga dengan luas hunian maksimum 7,2 m2 per 
jiwa.

Partisipasi pendidikane) 

Angka partisipasi sekolah tingkat Sekolah Dasar di Provinsi Papua 
pada tahun 2003 sekitar 85% dan persentasenya cenderung menurun 
hingga kurang dari 70% pada tahun 2009 hingga tahun 2011. Untuk 
Sekolah Menengah Tingkat Pertama, persentase angka partisipasi 
sekolah	 dari	 tahun	 2003	 hingga	 2011	 berfluktuasi	 antara	 70%	 hingga	
mendekati angka 80%.

Kecenderungan Kualitatif Faktor Sosial EkonomiC. 
Kecenderungan dinamika beberapa faktor-faktor sosial ekonomi 

dan penggunaan lahan di empat provinsi berdasarkan data statistik 
BPS Pusat dan Provinsi selama beberapa tahun, sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya disarikan melalui Tabel IV.8. Dinamika yang 
terjadi di Provinsi Sumsel dan Jatim menunjukkan pola yang sama, 
dimana faktor ekonomi menunjukkan kecenderungan meningkat, 
kualitas pendidikan SDM yang membaik, tingkat urbanisasi yang 
meningkat serta kebutuhan terhadap lahan pemukiman per kapita yang 
meningkat juga. Seiring dengan perbaikan faktor ekonomi dan SDM 
tersebut tingkat kemiskinan di kedua provinsi tersebut mengalami 
penurunan.
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Tabel IV.8.  Kecenderungan faktor sosial ekonomi dan penggunaan lahan 
pada empat provinsi sampel

Provinsi

Faktor Perkembangan
Eko-

nomi
Sosial Luas

PDRB

Pen-

didik-

an

% 

Pendu-

duk 

kota

Lahan 

Pemu-

kiman

Kemis-

kinan
Hutan 

Perke-

bunan

Pemu-

kiman

Tanam-

an 

Pangan

Jatim + + + + - + + + +

Sumsel + + + + - - + + +

Papua + - + - + - + + +

Kaltim + - + - + - + + +
Keterangan: Tanda + menunjukkan tren naik, sedangkan (-) menunjukkan tren 

menurun

Kondisi yang berbeda untuk Provinsi Papua dan Kaltim, dimana 
faktor ekonomi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, 
sementara faktor sosial seperti kualitas pendidikan (angka partisipasi 
sekolah 9 tahun) justru menunjukkan kecenderungan yang menurun, 
dan arus urbanisasi yang meningkat. Sementara itu tingkat kemiskinan 
di kedua provinsi menunjukkan kecenderungan yang meningkat. 

Dari keempat provinsi terlihat bahwa dinamika yang terjadi 
terhadap perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor sosial dan 
ekonomi beragam menurut provinsi.  Pada Tabel IV.8 juga terlihat 
bahwa di keempat provinsi penggunaan lahan untuk perkebunan, 
pemukiman dan tanaman pangan menunjukkan kecenderungan yang 
meningkat.  Khusus di Provinsi Jatim, luas penggunaan lahan untuk 
hutan juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Sementara 
itu untuk di Provinsi Sumsel dan Papua, luas hutan menunjukkan 
kecenderungan yang menurun. Hal yang sama juga berlaku untuk 
Provinsi Kaltim. 

Khusus di Provinsi Jatim, terdapat upaya-upaya untuk mem-
pertahankan luas hutan negara dan sektor-sektor lainnya, melalui 
kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan luas hutan yang ditanam oleh 
rakyat terjadi peningkatan. Kebijakan ini tidak dilakukan di provinsi 
yang lain.

Penambahan luas penggunaan lahan secara bersamaan di Pro-
vinsi Jatim diduga bersumber pada perkembangan hutan rakyat. 
Kasus di Kabupaten Probolinggo misalnya, tanaman kayu (hutan 
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rakyat) ditanam di lahan tegalan dan sawah yang tidak produktif 
atau dicampur dengan tanaman pangan (jagung, ketela, dan lain-lain.) 
sebagai bentuk agroforestry. Kondisi ini memungkinkan pencatatan 
statistik ganda (double counting) antara luas lahan pertanian dan kebun 
kayu (hutan) rakyat, akibatnya dalam statistik provinsi/kabupaten 
luas pertanian dan hutan rakyat sama-sama bertambah. Pertambahan 
tanaman kayu diakibatkan oleh minat dan budaya masyarakat untuk 
menanam hutan rakyat yang semakin tinggi. Hal ini juga tidak terlepas 
dari pendidikan masyarakat, yang diindikasikan dengan angka 
partisipasi pendidikan yang semakin meningkat. Penguasaan terhadap 
teknik budidaya tanaman yang memadai yang dimiliki oleh masyarakat 
di Provinsi Jatim memungkinkan mereka mengganti komoditas usaha 
taninya dengan mudah. Selain itu dukungan kebijakan pemerintah 
tentang penghijauan dan larangan penggunaan bahan baku kayu 
industri yang bersumber dari hutan alam. Kondisi ini didukung dengan 
kepastian pasar kayu yang semakin meningkat mendorong terhadap 
peningkatan luas hutan rakyat tersebut. 

Masyarakat di Provinsi Sumsel masih tergantung pada peman-
faatan lahan secara luas (ekstensif). Mereka melakukan budidaya 
perkebunan karet secara turun temurun. Usaha perkebunan karet 
rakyat ini telah terbukti dapat memberikan jaminan cash income yang 
pasti untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Terbatasnya 
alternatif lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa dan 
telah terbentuknya pasar karet menjadikan ketergantungan terhadap 
usaha perkebunan karet rakyat terus meningkat.  

Pengembangan perkebunan sawit sangat terbatas yang dilakukan 
oleh masyarakat karena membutuhkan modal investasi yang cukup 
besar. Meskipun demikian perkembangan perkebunan kelapa sawit 
di Provinsi Sumsel ini tetap berkembang pesat, terutama sejak tahun 
2005 adanya dorongan pemerintah daerah melalui insentif kepada 
pengusaha kelapa sawit dalam menanamkan modalnya. Kebijakan 
ini diambil untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dari 
pengembangan perkebunan kelapa sawit. Namun di sisi lain, tingginya 
minat masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengusahakan 
perkebunan berdampak pada pengurangan luas hutan terutama yang 
berasal dari hutan sekunder.  

Penggunaan lahan di Provinsi Papua masih didominasi oleh 
hutan. Meskipun demikian luas hutan tersebut menunjukkan 
kecenderungan yang menurun. Sementara itu luas lahan perkebunan, 
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pemukiman dan lahan tanaman pangan menunjukkan kecenderungan 
yang meningkat. Perubahan penggunaan lahan tersebut lebih 
disebabkan oleh faktor ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk belum 
begitu mendorong perubahan penggunaan lahan, karena jumlah dan 
pertumbuhan penduduk yang relatif kecil. Disamping itu kebutuhan 
lahan untuk pemukiman yang juga cenderung kecil. Faktor kebijakan 
pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat sangat menentukan 
dalam alokasi penggunaan lahan di Provinsi Papua seperti kebijakan 
transmigrasi, pemekaran wilayah dan  pencetakan sawah baru dan 
perkebunan. 

Penggunaan	 lahan	 di	 Provinsi	 Kaltim,	 yang	 sangat	 signifikan	
adalah pengembangan kebun kelapa sawit. Kekayaan lahan tambang 
terutama batu bara, mengakibatkan kenaikan yang cukup besar dalam 
pendapatan daerah  dan negara. 
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V
POLA DAN PROPORSI TUTUPAN LAHAN   

Dalam mempelajari persaingan penggunaan lahan, bab ini fokus 
pada 3 (tiga) penggunaan lahan utama di Indonesia yakni, areal yang 
diperuntukkan untuk hutan, lahan pertanian dan lahan perkebunan 
yang	merefleksikan	kegiatan	perekonomian	berbasis	 lahan.	 	Di	 antara	
ketiga penggunaan lahan terjadi kompetisi dinamis dalam pengertian 
bahwa penggunaan lahan yang satu dapat berubah ke arah yang lain 
sehingga terjadi perubahan luas tutupan masing-masing dari waktu ke 
waktu. Meskipun demikian perubahan tersebut dibatasi oleh berbagai 
aturan sektoral. Sebagai contoh, secara de jure perubahan kawasan 
hutan menjadi penggunaan lain dibatasi oleh aturan-aturan pelepasan 
hutan. Lebih jauh, dalam Undang-Undang No. 41 Tentang Kehutanan 
ditetapkan bahwa luas kawasan hutan dalam suatu wilayah sekurang-
kurangnya (minimal) 30%. Adalah sesuatu yang logis jika luas kawasan 
hutan mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena berbagai 
kebutuhan lahan untuk pembangunan, namun terdapat batas minimum 
untuk melindungi lingkungan hidup termasuk perlindungan terhadap 
flora	 dan	 fauna.	 Kebutuhan	 lahan	 tersebut	 dipengaruhi	 oleh	 faktor-
faktor sosial dan ekonomi seperti telah diuraikan di atas dan menjadi 
fokus buku ini dan faktor-faktor internal dan eksternal yang berasal 
dari luar negeri. 

Dalam buku ini penggunaan lahan didekati dengan tutupan lahan 
(land cover) untuk memberikan gambaran yang lebih riil di lapangan. 
Pengertian proporsi tutupan dalam buku ini menggambarkan pangsa 
masing-masing tutupan utama tersebut.
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Pola Tutupan Lahan di ProvinsiA. 
Provinsi Jawa Timur1. 

Perkembangan pola tutupan lahan di Provinsi Jatim tidak me-
nunjukkan perubahan yang drastis. Pada Gambar V.1 tutupan lahan 
pertanian merupakan yang terluas yang kemudian diikuti dengan 
tutupan hutan dan tutupan perkebunan. Perubahan alokasi lahan  
cenderung tidak terjadi. Luas hutan agak menurun pada periode 
1990 sampai dengan tahun 2009 yang kemudian menunjukkan 
kecenderungan meningkat lagi pada tahun 2011 meskipun dengan 
peningkatan yang relatif kecil. Sementara itu perkembangan lahan 
pertanian menunjukkan perkembangan yang relatif stabil sedangkan 
perkebunan menunjukkan sedikit mengalami peningkatan luas selama 
periode 1990-2011. Dari sisi pangsa, pada tahun 1990 tutupan hutan, 
pertanian dan perkebunan berturut-turut 30,24%; 52,17% dan 3,27%, 
sedang pada tahun 2011 angka tersebut menjadi 29,58%; 51,97% dan 
3,27%. Penggunaan lain (pemukiman, infrastruktur dan lainnya) 
meningkat dari 14,53% menjadi 15,18.% Kondisi ini memperlihatkan 
bahwa pola penggunaan lahan di Provinsi Jatim selama periode 20 
tahun terakhir cenderung stabil kalaupun ada perubahan tetapi tidak 
signifikan.

Pola perubahan porsi tutupan lahan tersebut dapat dijelaskan 
dengan baik oleh faktor pasar, ekonomi, dan sosial yang ditunjukkan 
dengan nilai R21 sebesar 90,74%. Hal ini menunjukkan  perilaku 
perubahan tutupan lahan didominasi oleh faktor-faktor tersebut, 
sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

1 Nilai R2 menunjukkan kesesuaian model yang digunakan dengan sebaran data, 
makin  tinggi nilai R2 (mendekati 100%) maka makin sesuai atau baik modelnya.
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Gambar V.1. Perkembangan pangsa luas tutupan lahan di Provinsi Jatim

Provinsi Sumatera Selatan2. 

Berdasarkan hasil penafsiran terhadap peta, diperoleh hasil 
bahwa luas tutupan di Provinsi Sumsel didominasi oleh lahan 
pertanian, yang kemudian diikuti dengan lahan hutan dan perkebunan. 
Dalam perkembangannya luas tutupan hutan di Provinsi Sumsel 
mengalami penurunan mulai dari tahun 1990, dimana pada tahun 
tersebut luas tutupan hutan mencapai  26% dan kemudian menurun 
menjadi sekitar 14% pada tahun 2011 (Gambar V.2). Di sisi lain selama 
periode 1990-2011 luas perkebunan mengalami kecenderungan yang 
meningkat yakni dari 5,33% menjadi 8,37%. Sementara itu untuk lahan 
pertanian menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, dengan luas 
sekitar 44%. Penambahan luas terbesar terjadi pada lahan lain-lain 
(pemukiman, infrastuktur, tambang) sebesar 5,13%. Pola penggunaan 
lahan cenderung berubah (tidak stabil) dimana lahan hutan cenderung 
mengalami penurunan aibat konversi untuk penggunaan lain.
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Gambar V.2. Perkembangan pangsa luas tutupan lahan di Provinsi Sumsel

Pola perubahan pangsa tutupan lahan di Provinsi Sumsel dapat 
dijelaskan dengan baik oleh faktor pasar, ekonomi, dan sosial yang 
ditunjukkan dengan nilai R2 sebesar 82,11%.

Provinsi Kalimantan Timur3. 

Perkembangan pola tutupan lahan di Provinsi Kaltim tidak 
menunjukkan perubahan yang drastis. Pada Gambar V.3 tutupan 
lahan hutan merupakan yang terluas yang kemudian diikuti dengan 
tutupan perkebunan dan tutupan pertanian. Luas hutan menunjukkan 
kecenderungan yang menurun selama periode 1990 sampai dengan 
tahun 2011 dengan laju penurunan sebesar 8,85%. Sementara itu 
perkembangan lahan pertanian dan perkebunan menunjukkan 
peningkatan yang cukup berarti yakni 3,92% dan 2,03%. Penggunaan 
lahan lainnya mengalami kenaikan sebesar 2,90%. Peningkatan luas 
perkebunan terbesar terjadi disebabkan perluasan kebun kelapa 
sawit. Sedangkan pada lahan lain-lain disebabkan karena perluasan 
wilayah pemukiman dan pertambangan. Dari angka-angka di atas 
dapat disimpulkan bahwa penurunan pangsa lahan hutan disebabkan 
oleh konversi ke penggunaan pertanian, perkebunan dan penggunaan 
lainnya.
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Gambar V.3. Perkembangan pangsa luas tutupan lahan di Provinsi Kaltim

Pola perubahan porsi tutupan lahan tersebut dapat dijelaskan 
dengan baik oleh faktor pasar, ekonomi, dan sosial yang ditunjukkan 
dengan nilai R2 sebesar 95,23%.

Provinsi Papua4. 

Tutupan lahan di Provinsi Papua yang terluas adalah hutan, yang 
dalam perkembangannya masih mencakup lebih dari 75% daratan 
di provinsi tersebut. Dalam periode 1990-2011 luas hutan di Provinsi 
Papua menunjukkan porsi yang semakin menurun dengan penurunan 
sebesar 4,86%.  Sementara itu luas tutupan pertanian dan perkebunan 
mengalami kenaikan relatif kecil dan menunjukkan perkembangan 
yang relatif stabil (Gambar V.4). Kondisi ini menunjukkan bahwa 
tutupan hutan di Provinsi Papua dari sisi besaran pangsa hingga tahun 
2011  masih cukup terjaga dan stabil. 
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Gambar V.4. Perkembangan pangsa luas tutupan lahan di Provinsi Papua 

Pola perubahan porsi tutupan lahan tersebut dapat dijelaskan 
dengan baik oleh faktor pasar, ekonomi, dan sosial yang ditunjukkan 
dengan nilai R2 sebesar 98,76%. Sementara sisanya, sebesar 1,24% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

Agregat /gabungan empat provinsi5. 

Jika data dari keempat provinsi, yakni, Provinsi Jatim, Sumsel, 
Kaltim dan Papua diagregasikan maka akan memberikan gambaran 
suatu miniatur Indonesia. Dalam perkembangannya pola tutupan lahan 
di keempat provinsi tidak menunjukkan perubahan yang drastis. Hal 
ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan pangsa tutupan lahan 
utama (hutan, pertanian dan perkebunan) relatif stabil. Meskipun 
demikian apabila dilihat lebih jauh, pangsa tutupan hutan mengalami 
penurunan dari sekitar 69% pada tahun 1990 menjadi sekitar 62% pada 
tahun 2011.  Dengan demikian terjadi penurunan pangsa luas tutupan 
hutan sebesar 7% selama 21 tahun. Penurunan pangsa luas hutan yang 
relatif kecil ini sangat ditentukan oleh perkembangan luas hutan yang 
ada di Provinsi Papua yang kondisi hutannya relatif stabil selama 
periode tersebut. Sementara itu untuk tutupan lahan perkebunan dan 
pertanian tanaman pangan menunjukkan peningkatan pangsa luas, 
yaitu sebesar 1% (1,4% pada tahun 1990 menjadi 2,4% pada tahun 2011) 
untuk perkebunan dan 2% untuk tutupan pertanian (sekitar 11% pada 
tahun 1990 menjadi sekitar 13% pada tahun 2011).
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Meskipun perubahan yang terjadi relatif kecil, perlu diketahui 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan pola tersebut. 
Pola perubahan yang terjadi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor 
pasar, sosial dan pendapatan. Hasil pendugaan terhadap model 
pola penggunaan lahan pada periode 1990-2011 di keempat provinsi 
disajikan pada Gambar V.5. Secara umum model yang dibangun 
memberikan	 hasil	 yang	 baik	 yang	ditunjukkan	dengan	 nilai	 koefisien	
determinasi terboboti (weighted R2) sebesar 83,85%.

Gambar V.5.  Perkembangan pangsa tutupan hutan, pertanian dan per-
kebunan pada agregat 4 provinsi selama periode 1990-2011

Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Terhadap B. 
Tutupan Lahan  
Hasil pemodelan hubungan matematis antara faktor sosial eko-

nomi dan tutupan lahan memberikan hasil yang lebih konkret perihal 
faktor penentu tutupan lahan dan hubungannya. Dalam uraian 
berikut, faktor sosial yang digunakan adalah gini rasio yang mengukur 
kesenjangan pendapatan dan kepadatan penduduk, sedangkan 
faktor ekonomi meliputi pendapatan per kapita dan harga komoditas 
pertanian, perkebunan yang utama dan harga kayu tanaman. Faktor 
ini dipilih di dalam uraian buku ini dengan pertimbangan faktor-
faktor tersebut diduga berpengaruh besar terhadap penggunaan lahan, 
disamping itu tersedianya data statistik dari BPS Pusat dan Provinsi 
dalam urutan waktu yang cukup panjang (tahun 1990-2011) juga 
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menjadi bahan pertimbangan. Sudah barang tentu terdapat faktor-
faktor lain yang berpengaruh terhadap penggunaan lahan. 

Untuk melihat tutupan lahan digunakan luas tutupan pertanian, 
perkebunan dan hutan, dimana ketiga tipe tutupan lahan tersebut 
merupakan tipe tutupan lahan utama di Indonesia maupun di wilayah 
provinsi yang menjadi sampel dalam buku ini. Hal lain yang perlu 
dicatat bahwa ketiga kelompok vegetasi tutupan lahan tersebut saling 
bersaing atau saling menggantikan. Terjadinya persaingan penggunaan 
lahan disebabkan karena faktor ekonomi,  harga komoditas, faktor 
sosial dan kebijakan. Sebagaimana uraian tentang pangsa tutupan 
lahan pada bagian sebelumnya, unit wilayah analisis yang digunakan 
pada bagian ini adalah provinsi sampel dan agregasi keempat provinsi 
sampel. 

Dalam pemodelan faktor atau variabel yang digunakan adalah 
(lihat persamaan pemodelan pada Bab II.E) :

Lphti  = Harga komoditas kayu dari hutan tanaman; •	
Lptbs  = Harga komoditas tandan buah segar kelapa sawit; •	
Lpkg  = Harga gabah; •	
Density  = Kepadatan penduduk; •	
GR  = Gini rasio; dan •	
Linccap = Pendapatan per kapita •	

Provinsi Jawa Timur1. 

Tutupan lahan hutan     a) 

Perubahan perkembangan tutupan hutan di Provinsi Jatim 
lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan harga pertanian, dimana 
apabila terjadi peningkatan kepadatan penduduk akan menurunkan 
tutupan	hutan,	yang	diindikasikan	dengan	nilai	koefisien	yang	negatif	
dan nyata pada taraf 1%. Demikian juga halnya dengan kemiskinan, 
dimana jika terjadi peningkatan kemiskinan akan menurunkan luas 
hutan. 
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Tabel V.1. Hasil pendugaan model tutupan hutan di Provinsi Jatim

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.336392 86.96 <.0001
Lphti 0.000222 0.79 0.4401
Lptbs 0.000189 0.7 0.4974
Lpgkg -0.00041 -2.89 0.0112
Density -0.00077 -2.3 0.0361
GR -0.04209 -4.9 0.0002
Linccap -0.00126 -8.22 <.0001

                        
Perubahan tutupan hutan tidak dipengaruhi oleh faktor pasar yang 

ditunjukkan dengan tidak nyatanya pengaruh harga kayu terhadap 
perubahan tutupan hutan pada taraf nyata 5%.  Demikian juga halnya 
dengan harga komoditas perkebunan yang juga tidak berpengaruh 
nyata. Sementara itu harga komoditas pertanian berpengaruh nyata 
terhadap penurunan luas hutan, dimana jika harga gabah naik maka 
luas tutupan hutan akan menurun. Peubah pendapatan per kapita 
berpengaruh positif dan nyata pada taraf 1%. Jika pendapatan per 
kapita meningkat, maka akan mendorong masyarakat untuk melakukan 
penanaman sehingga luas tutupan hutan meningkat. Pengaruh harga 
kayu yang tidak nyata terhadap luas tutupan hutan, khususnya 
perkembangan hutan rakyat di Provinsi Jatim diduga karena harga 
yang digunakan adalah harga hutan tanaman, bukan harga kayu 
rakyat. Secara kualitatif terdapat hubungan positif yang erat antara 
kenaikan harga kayu rakyat dengan meningkatnya luas hutan rakyat.

Tutupan lahan perkebunan b) 

Perubahan yang terjadi perkembangan tutupan perkebunan di 
Provinsi Jatim tidak dipengaruhi oleh dinamika aspek sosial. Hal ini 
ditunjukkan dengan pengaruh variabel kepadatan penduduk dan gini 
rasio yang tidak nyata pada taraf 10% (Tabel V.2).  

Perubahan lahan perkebunan ini sangat dipengaruhi oleh harga 
pangan, nyata pada taraf 10%, dimana harga pangan yang meningkat 
akan diikuti dengan peningkatan lahan perkebunan. Faktor lain yang 
mempengaruhi terhadap luas perkebunan di Provinsi Jatim adalah 
pendapatan per kapita, dimana jika terjadi peningkatan pendapatan per 
kapita akan mendorong terjadinya perluasan perkebunan.
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Tabel V.2. Hasil pendugaan model tutupan perkebunan di Provinsi Jatim

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.028629 8.26 <.0001
Lphti 0.000189 0.7 0.4974
Lptbs -0.00059 -1.73 0.1043
Lpgkg 0.000399 1.86 0.0822
Density -0.00041 -1.39 0.1854
GR -0.00087 -0.12 0.9098
Linccap 0.000375 2.52 0.0233

     
Tutupan lahan pertanian   c) 

Perubahan tutupan lahan pertanian di Provinsi Jatim dipengaruhi 
oleh faktor-faktor sosial dan pasar. Jika terjadi peningkatan kepadatan 
penduduk maka lahan pertanian akan semakin berkurang. Hal ini 
diduga terkait dengan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Demikian 
juga halnya dengan kemiskinan, dimana semakin besar jumlah 
kemiskinan, maka luas lahan pertanian semakin berkurang. Kondisi 
mungkin terjadi karena terjadinya migrasi mata pencaharian dari 
pertanian ke profesi lain yang berakibat pada penjualan lahan pertanian 
akibat pekerjaan petani kurang memberikan kesejahteraan yang 
memadai.

Tabel V.3. Hasil pendugaan model tutupan pertanian di Provinsi Jatim

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.55269 106.68 <.0001
Lphti -0.00041 -2.89 0.0112
Lptbs 0.000399 1.86 0.0822
Lpgkg 0.000013 0.06 0.955
Density -0.00079 -1.74 0.1023
GR -0.06872 -5.79 <.0001
Linccap -0.00029 -1.74 0.1025

                       
Harga kayu berpengaruh negatif terhadap lahan pertanian, 

dimana jika harga kayu meningkat maka luas lahan pertanian akan 
berkurang. Hal ini diduga karena adanya konversi lahan pertanian 
untuk penanaman kayu di lahan milik rakyat. Provinsi Jatim adalah 
salah satu provinsi dengan tingkat perkembangan hutan (tanaman 
kayu) rakyat tinggi (Tabel V.3).  
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Provinsi Sumatera Selatan2. 

Tutupan lahan hutan     a) 

Dalam perubahan luas tutupan hutan di Provinsi Sumsel sangat 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu faktor pasar dan pendapatan 
per kapita. Sementara itu faktor-faktor sosial tidak berpengaruh secara 
nyata secara statistik.

Perkembangan harga kayu berpengaruh positif dan nyata pada 
taraf 5%. Berarti bahwa jika harga kayu meningkat maka luas hutan 
di Provinsi Sumsel akan meningkat yang diduga terkait dengan 
semakin luasnya hutan tanaman yang ada di Provinsi Sumsel. 
Sementara itu harga komoditi perkebunan (tandan buah segar kelapa 
sawit) memberikan pengaruh nyata yang negatif pada taraf nyata 
1%.  Hal ini berarti jika harga perkebunan naik, maka luas hutan akan 
berkurang. Demikian juga halnya dengan harga gabah (pertanian) yang 
memberikan pengaruh negatif terhadap luas hutan. Jika harga gabah 
meningkat maka luas tutupan hutan akan menurun.

Faktor-faktor sosial kepadatan penduduk dan gini rasio tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan tutupan 
lahan hutan di Provinsi Sumsel.  Pendapatan per kapita memberikan 
pengaruh negatif yang nyata pada taraf 1% terhadap perubahan 
luas tutupan hutan. Hal ini berarti bahwa jika pendapatan per kapita 
meningkat, maka luas tutupan hutan akan berkurang (Tabel V.4).

Tabel V.4. Hasil pendugaan model tutupan hutan di Provinsi Sumsel

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept -0.04136 -0.08 0.9392
Lphti 0.00898 3.3 0.0049
Lptbs -0.00554 -3.58 0.0027
Lpgkg -0.00344 -2.63 0.019
Density 0.140338 1.03 0.3185
GR 0.380521 1.18 0.2575
Linccap -0.03377 -5.55 <.0001

Tutupan lahan perkebunan        b) 

Perilaku perubahan tutupan lahan perkebunan di Provinsi Sumsel 
lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik itu faktor pasar maupun 
pendapatan per kapita. Sementara itu faktor sosial tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap perubahan tutupan perkebunan pada 
taraf nyata 30% (Tabel V.5).
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Tabel V.5. Hasil pendugaan model tutupan perkebunan di Provinsi Sumsel

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.096073 1.04 0.3145
Lphti -0.00554 -3.58 0.0027
Lptbs 0.004143 4.35 0.0006
Lpgkg 0.001397 1.83 0.0878
Density -0.02307 -0.97 0.348
GR -0.03798 -0.68 0.5075
Linccap 0.005592 4.15 0.0008

Pengaruh harga komoditas kayu terhadap perubahan luas per-
kebunan adalah negatif, yang berarti bahwa jika harga kayu meningkat 
maka luas perkebunan akan menurun.  Sementara itu harga komoditas 
perkebunan memberikan pengaruh yang positif terhadap perubahan 
lahan perkebunan, sehingga jika harga komoditas perkebunan tersebut 
meningkat, maka luas perkebunan akan meningkat juga.  Demikian 
juga halnya dengan pengaruh dari harga komoditas pertanian, dimana 
pengaruh yang diberikannya adalah positif yang berarti jika harga 
komoditas pertanian tersebut meningkat, maka luas perkebunan juga 
meningkat.

Pendapatan per kapita memberikan pengaruh positif dan nyata 
pada taraf 1% terhadap perkembangan luas perkebunan, yang berarti 
bahwa jika pendapatan per kapita di Provinsi Sumsel ini meningkat 
maka luas perkebunan juga akan meningkat. Hal ini diduga terkait 
dengan kemampuan investasi di bidang perkebunan untuk masyarakat 
Provinsi Sumsel yang semakin meningkat.

Tutupan lahan pertanian     c) 

Perubahan tutupan lahan pertanian di Provinsi Sumsel dipe-
ngaruhi oleh faktor ekonomi (pasar dan pendapatan per kapita). Semen-
tara itu faktor sosial tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan 
tutupan lahan pertanian.
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Tabel V.6. Hasil pendugaan model tutupan pertanian di Provinsi Sumsel

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.470204 3.54 0.003
Lphti -0.00344 -2.63 0.019
Lptbs 0.001397 1.83 0.0878
Lpgkg 0.002043 2.35 0.0329
Density -0.03645 -1.07 0.3009
GR -0.07606 -0.94 0.3601
Linccap 0.009243 5.66 <.0001

Harga kayu berpengaruh negatif terhadap perluasan lahan per-
tanian, yang berarti jika harga kayu meningkat maka luas lahan 
pertanian akan menurun (Tabel V.6). Sementara itu harga komoditas 
perkebunan dan pertanian memberikan pengaruh yang positif terhadap 
luas pertanian.  Dengan demikian jika harga komoditas perkebunan 
naik, maka luas tutupan pertanian akan meningkat. Hal yang sama 
dengan harga komoditas pertanian, jika harga komoditas pertanian 
meningkat maka luas lahan pertanian akan meningkat.

Provinsi Kalimantan Timur3. 

Tutupan lahan hutan     a) 

Dari hasil pendugaan terhadap model perubahan alokasi tutupan 
lahan di Provinsi Kaltim, disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi 
ternyata tidak dipengaruhi secara nyata oleh semua faktor pasar dan 
sosial, tetapi lebih dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Pengaruh 
tesebut bersifat negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan 
per kapita semakin luas hutan akan berkurang (Tabel V.7).  Hal ini 
diduga terkait dengan peranan sektor pertambangan yang sangat 
tinggi dalam perekonomian Provinsi Kaltim, sehingga semakin 
tinggi pendapatan per kapita maka eksploitasi terhadap sumberdaya 
pertambangan meningkat dan luas tutupan hutan menjadi berkurang. 
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban reklamasi areal 
bekas tambang tidak dijalankan.  
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Tabel V.7. Hasil pendugaan model tutupan hutan di Provinsi Kaltim

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 1.089218 8.98 <.0001
Lphti 0.002633 0.59 0.5626
Lptbs -0.00062 -0.46 0.6511
Lpgkg -0.00201 -0.63 0.5379
Density -0.00449 -0.71 0.4881
GR -0.05731 -0.83 0.4191
Linccap -0.01951 -2.33 0.0343

Tutupan lahan perkebunan     b) 

Seperti halnya perkembangan lahan tutupan hutan, perkembangan 
lahan perkebunan di Provinsi Kaltim juga tidak dipengaruhi oleh 
faktor pasar maupun pendapatan per kapita. Perubahan yang terjadi 
lebih disebabkan oleh faktor sosial. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh 
kepadatan penduduk yang berpengaruh secara nyata pada taraf 5%. 
Jika kepadatan penduduk meningkat, maka luas perkebunan akan 
meningkat (Tabel V.8).

Tabel V.8. Hasil pendugaan model tutupan perkebunan di Provinsi Kaltim

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept -0.17041 -1.83 0.0869
Lphti -0.00062 -0.46 0.6511
Lptbs -0.00049 -0.85 0.4075
Lpgkg 0.001111 1.12 0.2801
Density -0.00522 -1.05 0.3085
GR 0.094411 1.76 0.0996
Linccap 0.009911 1.54 0.1443

Tutupan lahan pertanian       c) 

Dari hasil pendugaan model alokasi tutupan lahan yang 
diperoleh, ternyata pola perubahan tutupan lahan pertanian di Provinsi 
Kaltim tidak dipengaruhi secara nyata, baik oleh faktor pasar maupun 
faktor sosial. Meskipun demikian pendapatan per kapita memberikan 
pengaruh yang positif yang nyata pada taraf 10%. Dengan demikian 
jika pendapatan per kapita meningkat maka luas tutupan pertanian 
juga akan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa meningkatnya 
pendapatan akan meningkatkan konsumsi atau kebutuhan pangan 
(Tabel V.9).
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Tabel V.9. Hasil pendugaan model tutupan pertanian di Provinsi Kaltim

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept -0.48205 -2.14 0.0496
Lphti -0.00201 -0.63 0.5379
Lptbs 0.001111 1.12 0.2801
Lpgkg 0.000901 0.38 0.7066
Density -0.01853 -1.54 0.1441
GR 0.106167 0.81 0.4292
Linccap 0.029754 1.9 0.0761

Provinsi Papua   4. 

Tutupan lahan hutan     a) 

Perubahan yang terjadi pada tutupan hutan di Provinsi Papua 
pada periode 1990-2011 ternyata lebih dipengaruhi oleh faktor sosial 
dan pendapatan per kapita.  Sementara itu faktor pasar tidak ber-
pengaruh nyata terhadap tutupan hutan.  Kepadatan penduduk ber-
pengaruh secara nyata pada taraf 5% (Tabel V.10). Dengan demikian 
jika kepadatan penduduk bertambah maka luas hutan akan berkurang. 
Untuk faktor sosial lainnya, yaitu kemiskinan (gini rasio) berpengaruh 
nyata secara positif terhadap luas tutupan hutan. Berarti bahwa jika 
kemiskinan atau ketidakmerataan ekonomi semakin meningkat, 
maka luas tutupan hutan semakin meningkat. Hal ini diduga akibat 
kemampuan masyarakat dalam akses ke sumberdaya hutan masih 
terbatas, terutama modal.  

Pendapatan per kapita berpengaruh sangat nyata terhadap pe-
nurunan tutupan hutan pada taraf nyata 1%.  Hal ini diduga dengan 
peran sektor pertambangan yang memberikan kontribusi yang sangat 
besar bagi perekonomian Provinsi Papua.

Tabel V.10. Hasil pendugaan model tutupan hutan  di Provinsi Papua

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.952232 58.1 <.0001
Lphti 0.000444 0.8 0.4364
Lptbs -0.00005 -1.08 0.2991
Lpgkg -0.0004 -0.76 0.4583
Density -0.03571 -3.37 0.0042
GR 0.088759 3.48 0.0033
Linccap -0.00898 -4.91 0.0002
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Tutupan lahan perkebunan         b) 

Seperti halnya dengan perubahan tutupan hutan, perubahan tu-
tupan perkebunan juga dipengaruhi secara nyata oleh faktor sosial dan 
pendapatan per kapita. Sementara itu faktor pasar komoditas tidak 
berpengaruh secara nyata pada taraf 20% (Tabel V.11).  Jika kepadatan 
penduduk bertambah maka akan mendorong perluasan perkebunan.  
Demikian juga halnya dengan faktor kemiskinan, dimana jika tingkat 
kemiskinan meningkat akan meningkatkan luas perkebunan. Faktor 
pendapatan per kapita terbukti turut menekan perluasan perkebunan 
secara nyata. Faktor yang terakhir perlu ditelusuri lebih jauh, terdapat 
kemungkinan meningkatnya pendapatan per kapita akan mengurangi 
tenaga kerja untuk bekerja di sektor perkebunan.

Tabel V.11. Hasil pendugaan model tutupan perkebunan di Provinsi Papua

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept -0.00019 -0.24 0.8108
Lphti -0.00005 -1.08 0.2991
Lptbs 0.000039 1.38 0.1869
Lpgkg 7.47E-06 0.18 0.8622
Density 0.001851 3.59 0.0027
GR 0.003408 2.85 0.0122
Linccap  -0.00022 -2.59 0.0204

Tutupan lahan pertanian      c) 

Tidak berbeda dengan perubahan lahan hutan dan perkebunan, 
perubahan lahan pertanian, juga tidak dipengaruhi oleh faktor pasar.  
Perubahan lahan pertanian yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor 
sosial terutama kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk 
meningkat maka luas lahan pertanian akan meningkat juga. Hal 
ini diduga terkait dengan tingginya migrasi penduduk ke Provinsi 
Papua terutama dari Pulau Jawa, sehingga keperluan lahan pertanian 
untuk tanaman pangan terus meningkat. Di sisi lain kebijakan lokal 
(pemerintah daerah) akhir-akhir ini untuk membatasi (moratorium) 
migrasi dari luar pulau akan menghambat perluasan lahan pertanian.
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Tabel V.12. Hasil pendugaan model tutupan pertanian di Provinsi Papua

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept -0.03305 -5.35 <.0001
Lphti -0.0004 -0.76 0.4583
Lptbs 7.47E-06 0.18 0.8622
Lpgkg 0.00039 0.79 0.4402
Density 0.022085 5.15 0.0001
GR 0.009183 0.96 0.3506
Linccap 0.000527 0.76 0.4581

Pendapatan per kapita juga berpengaruh nyata secara positif 
terhadap lahan pertanian (Tabel V.12). Jika pendapatan per kapita 
tersebut meningkat maka kebutuhan terhadap lahan pertanian juga 
akan meningkat.

Agregat Provinsi  5. 

Tutupan lahan hutan     a) 

Perubahan tutupan hutan pada agregat 4 provinsi dipengaruhi 
sangat nyata oleh faktor ekonomi dan sosial. Peubah kepadatan 
penduduk, kemiskinan  dan PDRB per kapita  merupakan peubah-
peubah yang paling berpengaruh terhadap pola perubahan tutupan 
hutan, dimana ketiga peubah tersebut berpengaruh nyata pada taraf 
1%. 

Tabel V.13. Hasil pendugaan model tutupan hutan pada agregat Provinsi 
Jatim, Sumsel, Kaltim dan Papua, 1990-2011

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept -0.16663 -0.74 0.4633
Lpkayu 0.032017 1.4 0.1665
Lptbs -0.00504 -1.89 0.0623
Lpgkg -0.02698 -1.3 0.1988
Density -0.09104 -12.42 <.0001
GR 1.500681 4.76 <.0001
Linccap 0.034739 2.76 0.0071

Secara	 spesifik	 hubungan	 kausalitas	 antara	 peubah	 penjelas	
dengan perubahan tutupan hutan adalah sebagai berikut: jika kepa-
datan penduduk bertambah maka pangsa luas hutan akan menurun, 
ceteris paribus. Sementara itu pendapatan per kapita berpengaruh positif 
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terhadap peningkatan tutupan hutan di  keempat provinsi, ceteris 
paribus. Hasil ini sejalan dengan model transisi hutan dimana terdapat 
kecenderungan terjadinya peningkatan tutupan hutan di keempat 
provinsi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dinamika pasar komoditas yang direpresentasikan oleh perkem-
bangan harga juga menentukan arah perubahan tutupan lahan di 
keempat provinsi. Meskipun demikian tidak semua harga komoditas 
berpengaruh terhadap perubahan tutupan hutan. Harga kayu dan harga 
gabah cenderung tidak berpengaruh secara nyata. Meskipun demikian 
terdapat indikasi bahwa jika harga komoditas kayu meningkat akan 
mendorong perluasan tutupan hutan yang ditunjukkan dengan tanda 
dari	koefisien	yang	positif.	Kasus	di	 Jawa	Timur	membuktikan	bahwa	
kenaikan harga kayu rakyat mendorong perluasan hutan rakyat. 
Berbeda halnya dengan harga komoditas perkebunan dalam hal ini 
adalah harga tandan buah segar (kelapa sawit) yang berpengaruh 
secara negatif dan nyata pada taraf 10%, sehingga jika harga komoditas 
tersebut meningkat maka luas tutupan hutan akan berkurang, ceteris 
paribus. Hal yang sama dengan harga pertanian tanaman pangan 
(gabah) yang juga memberikan pengaruh yang negatif terhadap 
tutupan hutan, dimana kenaikan harga gabah akan mengurangi luas 
tutupan hutan.

Satu hal yang menarik adalah nilai gini rasio sebagai indikator 
kemiskinan berpengaruh positif nyata terhadap luas tutupan hutan 
pada agregat 4 provinsi, dimana semakin tinggi nilai gini rasio akan 
semakin luas tutupan hutan (semakin berkurang tingkat deforestasi 
sehingga luas tutupan hutan masih tetap tinggi). Hal ini terkait dengan 
dominasi luas tutupan hutan yang tinggi di Provinsi Papua dengan nilai 
gini rasio yang tinggi dibandingkan dengan ketiga provinsi lainnya. 
Hal yang sebaliknya terjadi pada tingkat provinsi seperti di Provinsi 
Kaltim dan Jatim dimana kenaikan kemiskinan akan mengurangi 
tutupan hutan. Kondisi paradoks ini memerlukan studi yang lebih 
mendalam. Hasil penelitian terbaru di Peninsula Malaysia (Miyamoto 
et al., 2014) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berkorelasi sangat 
nyata dan positif dengan perubahan tutupan hutan. Hal ini disebabkan, 
pemberantasan kemiskinan diasosiasikan dengan pembangunan 
pertanian yang merupakan faktor pendorong perubahan tutupan 
hutan.
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Tutupan lahan perkebunan   b) 

Perubahan tutupan lahan perkebunan di keempat provinsi 
dipengaruhi secara nyata oleh semua peubah penjelas yang digunakan 
dalam model, kecuali harga komoditi perkebunan dan pendapatan 
per kapita (Tabel V.14). Harga-harga komoditas di luar komoditas 
perkebunan memberikan pengaruh yang nyata pada taraf 1%.  Jika 
harga kayu meningkat, maka luas tutupan perkebunan tersebut 
menurun.  

Tabel V.14. Hasil pendugaan model tutupan perkebunan agregat empat 
provinsi, 1990-2011

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.11131 3.26 0.0016
Lphti -0.00504 -1.89 0.0623
Lptbs -0.00046 -0.25 0.8066
Lpgkg 0.005497 1.89 0.0621
Density 0.005656 5.14 <.0001
GR -0.24116 -5.07 <.0001
Linccap -0.00201 -1.09 0.2768

Sementara itu untuk harga komoditas pertanian atau pangan 
(gabah) berpengaruh positif terhadap peningkatan tutupan perkebunan 
di keempat provinsi pada taraf 10%. Fluktuasi harga pangan lebih 
didorong karena dinamika pasokan produksi tanaman pangan (gabah) 
yang sangat tergantung pada musim dan ketersediaan lahan produktif.  
Dalam hal ini peningkatan harga pangan yang terjadi lebih disebabkan 
oleh pasokan produksi pangan yang berkurang. Salah satu penyebab 
terjadinya penurunan produksi pangan akibat konversi lahan pertanian 
(sawah) ke perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit2. Dengan 
demikian situasi ini menggambarkan adanya peningkatan harga 
pangan	 yang	 merefleksikan	 tingkat	 laju	 konversi	 lahan	 pertanian	 ke	
perkebunan yang lebih disebabkan oleh potensi keuntungan yang lebih 
besar perkebunan daripada pertanian (Kurdianto, 2011). 

Pengaruh dari harga perkebunan terhadap tutupan perkebunan 
ternyata tidak berpengaruh nyata. Hal ini diduga dengan perkembangan 
luas tutupan perkebunan yang relatif stabil dan upaya peningkatan 
produksi perkebunan melalui perbaikan teknologi perkebunan. Dengan 

2 Terjadi masalah hubungan kausalitas antara peningkatan harga dengan 
dinamika luas perkebunan
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demikian	 fluktuasi	 harga	 yang	 terjadi	 di	 pasar	 komoditi	 perkebunan	
tidak	 memberikan	 pengaruh	 yang	 signifikan.	 Hal	 ini	 terkait	 dengan	
perubahan tutupan perkebunan yang relatif kecil. Disamping itu 
juga kebijakan perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
di	 keempat	 provinsi	 yang	 lebih	 melakukan	 intensifikasi	 perkebunan	
sehingga meningkatkan produk ti vi tas perkebunan.

Pengaruh aspek sosial terhadap lahan perkebunan lebih dise-
babkan oleh adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan. Dimana 
semakin lebar tingkat ketimpangan kesejahteraan mendorong terjadinya 
penurunan lahan perkebunan.  Hal ini diduga dengan terjadinya 
konversi lahan perkebunan ke lahan pertanian oleh masyarakat.

Tutupan lahan pertanian         c) 

Perubahan tutupan lahan pertanian di keempat provinsi sangat 
tergantung pada perkembangan faktor pasar, ekonomi dan sosial. Dari 
perkembangan harga komoditas kayu, perkebunan, dan pertanian, 
perkembangan lahan pertanian lebih dipengaruhi oleh harga kayu 
(Tabel V.15). Semakin tinggi harga kayu maka luas lahan pertanian 
semakin berkurang, yang diduga disebabkan adanya konversi lahan 
pertanian ke hutan (tanaman kayu) rakyat.

Tabel V.15. Hasil pendugaan model tutupan pertanian agregat empat 
provinsi, 1990-2011

Peubah Koefisien Nilai T Pr > |t|
Intercept 0.685661 5.07 <.0001
Lphti -0.02698 -1.3 0.1988
Lptbs 0.005497 1.89 0.0621
Lpgkg 0.021481 1.13 0.2635
Density 0.089138 21.89 <.0001
GR -0.89325 -5.31 <.0001
Linccap -0.03171 -3.95 0.0002

Sementara itu harga komoditas perkebunan dan pertanian 
memberikan pengaruh yang positif, yang berarti bahwa jika harga 
komoditas-komoditas tersebut meningkat maka lahan pertanian akan 
bertambah luas.  

Peningkatan luas pertanian dipengaruhi kepadatan penduduk. 
Hal ini diduga terkait dengan kebijakan pemerintah dengan 
program swasembada beras. Dengan demikian semakin bertambah 
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jumlah penduduk akan selalu diiringi dengan penambahan luas 
lahan pertanian. Sementara itu tingkat ketimpangan kesejahteraan 
berpengaruh negatif terhadap luas pertanian. Hal ini diduga dengan 
kepemilikan lahan pertanian yang tidak merata. Sebagian besar 
petani merupakan buruh tani dan petani pemilik lahan dengan luas 
kepemilikan lahan yang sempit.  Hal ini memungkinkan terjadinya 
keputusan konversi lahan pertanian oleh petani pemilik lahan.
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VI
TRANSISI  HUTAN

Gambaran Umum Dinamika Tutupan HutanA. 
Seiring dengan proses pembangunan nasional, pemanfaatan sum-

ber daya hutan Indonesia tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, 
tergantung pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 
Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung pada 
potensi sumberdaya hutan/alam dan teknologi pemanfaatannya.  

Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi utama, 
dimana pusat pemerintahan nasional berada dengan jumlah penduduk 
sekitar 58% dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, 
kebutuhan terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, 
pemukiman dan infrastruktur menjadi sangat tinggi dan mendorong 
eksploitasi sumberdaya hutan sangat tinggi. Implikasinya adalah 
tutupan hutan di Pulau Jawa sudah menipis. Namun setelah mencapai 
kemapanan dalam perekonomian ada kecenderungan terjadinya 
peningkatan luas tutupan hutan, khususnya hutan rakyat. Pulau 
Sumatera dicirikan dengan karakteristik sumberdaya hutan yang 
semakin menipis dan tingkat deforestasi masih tinggi. Pembangunan 
ekonomi yang berlangsung di Pulau Sumatera juga tinggi, sebagai 
akibat dari akses yang mudah dari Pulau Jawa dan bahkan dengan 
beberapa negara tentangga (terutama Singapura dan Malaysia). Pulau 
Kalimantan dan Pulau Papua masih mempunyai sumberdaya hutan 
yang cukup luas. Tingkat deforestasi yang terjadi di Pulau Kalimantan 
lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Papua. Kepadatan 
penduduk di kedua wilayah ini masih rendah, di samping itu kondisi 
infrastruktur juga masih relatif terbatas dibandingkan Pulau Jawa dan 
Sumatera. 

Dengan demikian telaahan terhadap dinamika tutupan hutan 
menjadi sangat strategis dalam menetapkan kebijakan yang tepat 
dalam rangka pengendalian tingkat deforestasi dan percepatan laju 
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penambahan tutupan hutan. Meskipun demikian disadari bahwa 
untuk mengukur berapa lama dan berapa cepat proses transisi hutan 
ini terjadi sangat sulit. Hal ini tergantung pada kondisi hutan yang ada, 
laju deforestasi dan laju reforestasi. Sub-bab ini berupaya untuk melihat 
kemungkinan berlakunya hipotesis transisi hutan di Provinsi Jatim, 
Sumsel, Kaltim dan Papua.

Luas tutupan hutan agregat provinsi sampel Jatim, Sumsel, Kaltim 
dan Papua pada tahun 2011 berdasarkan penafsiran citra satelit adalah 
sebesar 41.500.559 ha (46%) dibandingkan dengan luas tutupan hutan 
nasional sebesar 90.110.700 ha. Luas tutupan hutan nasional meningkat 
dari angka tahun 2006 seluas 85.964.430, sebaliknya pada angka agregat 
menurun dibandingkan tahun yang sama seluas 41.998.401 ha. Luas 
tersebut meliputi hutan primer, hutan sekunder dan tanaman dalam 
kawasan.

Tabel VI.1. Luas tutupan hutan nasional dan luas tutupan hutan agregat 
provinsi sampel tahun 2006, 2009, 2011

No Provinsi Luas Tutupan Hutan (ha)
2006 2009 2011

1 Sumsel 1.251.300 1.196.038 1.250.503
2 Jatim 1.443.455 1.446.368 1.448.227
3 Papua 25.337.742 25.232.588 25.210.294
4 Kaltim 13.965.904 13.691.136 13.591.536
5 Agregat 41.998.401 41.566.130 41.500.559

Nasional 85.964.430 91.098.100 90.110.700
Keterangan: Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ pada tahun 
2006, 2009 dan 2011

Hasil Pendugaan Model Transisi Hutan   B. 
Hasil pendugaan disajikan pada Tabel VI.2 yang memuat 

perbandingan tingkat deforestasi di keempat provinsi dengan 
memasukan peubah dummy provinsi, yaitu D1 untuk Provinsi Kaltim, 
D2 untuk Provinsi Jatim dan D3 untuk Provinsi Sumsel; sementara 
Provinsi Papua sebagai pembanding. Kemampuan model dalam 
menjelaskan dinamika tingkat deforestasi cukup baik, yang ditunjukkan 
dengan	 nilai	 koefisien	 determinasi	 sebesar	 65,54%,	 yang	 berarti	
bahwa dinamika deforestasi dapat dijelaskan oleh dinamika waktu, 
pendapatan dan tutupan hutan serta lokasi sebesar 65,54%.  
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Tabel VI.2. Hasil Pendugaan Model Transisi Hutan 

Peubah Koefisien
Nilai 

T
Peluang

Deforestasi tertinggi
Luas (ha)

Intercept -1.423.383 -2,75 0,0074  
 T 8.281,507 2,8 0,0064

t2 -522,787 -4,87 <,0001 T=8
 (tahun 1998)

711149.69
INCCAP 0,003123 3,35 0,0012
INCCap2 -2,30E-11 -1,96 0,053 PDRB=

67,891,304  
772478.1

FC 0,068347 2,53 0,0134  
 R2 = 65,54%fc2 -4,56E-10 -0,95 0,3434

D1 515.927,1 2,61 0,0107
D2 1.299.511 2,77 0,007
D3 1.345.774 2,87 0,0052

Secara individu, tren laju deforestasi terus meningkat seiring 
dengan pertambahan waktu, yang ditunjukan dengan pengaruh waktu 
(T) yang nyata pada taraf 1%. Dapat dikatakan bahwa di keempat 
provinsi tersebut terjadi kehilangan tutupan hutan seluas 8.281 Ha per 
tahun. Demikian juga halnya dengan peubah tutupan hutan (FC) juga 
berpengaruh positif terhadap tingkat deforestasi, yang ditunjukkan 
dengan pengaruh peubah tersebut yang nyata pada taraf 5%. Jika 
tutupan hutan lebih luas 1 Ha, maka deforestasi lebih tinggi sebesar 
0,07 Ha.  Pengaruh pendapatan per kapita juga positif dan nyata pada 
taraf 1%, dimana jika terjadi kenaikan pendapatan per kapita maka 
tingkat deforestasi akan meningkat sebesar 0,003 Ha. 

Tingkat deforestasi yang terjadi di keempat provinsi berbeda-
beda. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendugaan terhadap pengaruh 
peubah dummy lokasi yang nyata pada taraf 1%. Semua peubah dummy 
tersebut bernilai positif, yang berarti bahwa tingkat deforestasi di 
Provinsi Papua (sebagai pembanding) mempunyai tingkat deforestasi 
yang terendah. Dengan demikian, selama periode 1990-2011, jika 
dibandingkan dengan rata-rata tingkat deforestasi di Provinsi Papua, 
tingkat deforestasi yang tertinggi terjadi di Provinsi Sumsel, diikuti oleh 
Provinsi Jatim, dan terakhir Provinsi Kaltim.
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Bukti Terjadinya Transisi Hutan C. 
Berdasarkan hasil pendugaan dapat dikatakan bahwa proses 

transisi hutan dipengaruhi oleh waktu dan pendapatan per kapita. 
Sementara itu persentase tutupan hutan tidak berpengaruh secara 
statistik. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai peluang peubah kuadrat 
dari waktu, pendapatan per kapita dan tutupan hutan. Disadari 
bahwa periode data yang digunakan terlalu pendek, karena untuk 
melihat proses transisi hutan sebaiknya dengan menggunakan periode 
yang panjang. Meskipun demikian, secara relatif dapat dilihat bahwa 
proses transisi hutan ini lebih ditentukan oleh waktu dan pendapatan 
per kapita.  Sementara itu tutupan hutan tidak terlalu berpengaruh 
terhadap proses transisi tersebut. Dengan demikian, penurunan tingkat 
deforestasi di keempat provinsi tersebut akan menurun sejalan dengan 
waktu dan peningkatan pendapatan per kapita.

Dari hasil pendugaan tersebut dapat ditentukan tahun terjadi 
deforestasi yang tertinggi. Dari Tabel VI.2, tingkat deforestasi yang 
tertinggi terjadi pada tahun ke-8 dari kisaran data yang dianalisis atau 
pada tahun 1998, yaitu sebesar 711.149 Ha. Sementara berdasarkan 
dinamika data yang dianalisis, proses transisi hutan pada tahun ke-
16 atau pada tahun 2006. Berdasarkan luas PDRB per kapita, tingkat 
deforestasi yang tertinggi terjadi jika tingkat pendapatan per kapita 
sebesar Rp 67.891.304. Pada titik tersebut terjadi deforestasi seluas 
772.478 Ha.

Studi hubungan pembangunan ekonomi dan deforestasi atau 
indikator lingkungan lainnya di Indonesia telah banyak dilakukan 
khususnya di dunia akademis. Sebagian dilakukan pada wilayah 
yang sempit (tingkat provinsi). Dariah (2007) melakukan studi dengan 
menggunakan data 1974 – 2004 Provinsi Jawa Barat. Hasil studinya 
menunjukkan bahwa kenaikan PDRB dapat menurunkan luas lahan 
kritis, namun hasil tersebut tidak lepas dari pengaruh membaiknya 
tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, 
pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menurunkan luas 
lahan kritis (per kapita). Dilihat dari sisi Kurva Lingkungan Kuznets, 
bahwa hubungan yang berbalik arah setelah mencapai titik balik belum 
tentu berlaku secara utuh. Jika pertumbuhan ekonomi telah berkualitas 
yaitu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan maka 
pembalikan arah akan terjadi. Studi lain dilakukan oleh Chaily (2014) 
di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data tahun 1985-
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2011. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB 
per kapita menyebabkan konsumsi produk pertanian dan hutan lebih 
besar sehingga menyebabkan meningkatkan tekanan terhadap hutan 
yang selanjutnya berdampak pada penurunan tutupan hutan. Hasil 
studi menyimpulkan bahawa asumsi Kurva Lingkungan Kuznets tidak 
terpenuhi atau tidak berlaku meskipun pada provinsi tersebut terjadi 
penurunan laju deforestasi beberapa tahun terakhir. Penurunan ini 
lebih disebabkan karena makin berkurangnya hutan alam yang dapat 
dikonversi.
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VII
PENUTUP

 

Akhir-akhir ini perhatian internasional terpusatkan pada isu yang 
berhubungan dengan perubahan tutupan dan penggunaan lahan. Hal 
ini dapat dipahami karena adanya fenomena pemanasan global yang 
diakibatkan oleh semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di 
lapisan	atmosfir.	Penggunaan	lahan,	perubahan	penggunaan	lahan	dan	
hutan dipercaya sebagai faktor yang menyumbang emisi GRK tersebut 
secara nyata. Industrialisasi, pertambahan penduduk dan perpindahan 
penduduk ke kota dinilai sebagai faktor yang paling berkontribusi 
dalam perubahan penggunaan lahan dalam skala global. Selain itu 
perubahan penutupan lahan juga disebabkan oleh ketidakseimbangan 
politik, sosial dan ekonomi.  

Salah satu aktivitas perubahan penggunaan lahan yang me-
nyebabkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca adalah 
kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Kedua kegiatan tersebut 
sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. 

Dalam perkembangannya, kebutuhan terhadap lahan menun-
jukkan kecenderungan yang terus meningkat seiring dengan pertum-
buhan ekonomi dan penduduk. Kondisi ini mendorong terjadinya 
persaingan penggunaan lahan serta sebagai manivestasi dari hukum 
permintaan dan penawaran. Fenomena tersebut menggambarkan 
pen tingnya lahan sebagai sumberdaya alam bagi berbagai aspek 
kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih jauh 
tingkat penggunaan lahan ditentukan oleh aksesibilitas, kemampuan 
dan kesesuaian lahan, tekanan penduduk, dan tujuan pembangunan 
wilayah tersebut. Perubahan penggunaan lahan yang dilakukan di 
suatu wilayah akan saling berbeda tergantung pada kondisi dan 
kebijakan pembangunan wilayah tersebut. 

Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya lahan yang tersisa, 
setiap wilayah mempunyai kecenderungan penggunaan lahan yang 
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berbeda. Di provinsi-provinsi Sumsel, Kaltim dan Papua pemanfaatan 
sumberdaya lahan untuk kebutuhan pangan, perkebunan dan 
lainnya	 lebih	mengarah	 ke	 ekstensifikasi	 lahan.	 	 Sementara	 itu	 untuk	
Provinsi Jatim pemanfaatan lahan lebih bersifat intensif melalui 
kebijakan peningkatan produktivitas lahan. Hal ini sejalan dengan 
kecenderungan perkembangan faktor sosial (pendidikan dan pertum-
buhan penduduk) dan faktor ekonomi (harga-harga komoditas). 
Tingkat pendidikan di Provinsi Sumsel dan Jatim menunjukkan kecen-
derungan yang meningkat, sementara itu di Provinsi Kaltim dan Papua 
menunjukkan kecenderungan yang menurun. Meskipun tidak bisa 
diambil kesimpulan secara umum bahwa tingkat pendidikan akan 
mempengaruhi pola pemanfaatan lahan di wilayah tersebut.

Dinamika tutupan hutan (transisi hutan) menggambarkan 
bagaimana tutupan hutan berubah dari waktu ke waktu di keempat 
provinsi yang menjadi kajian ini.  Dengan keterbatasan periode waktu 
analisis (1990-2011), dapat dikatakan bahwa keempat provinsi masih 
berada pada posisi berkurangnya tutupan hutan. Meskipun demikian 
tingkat kehilangan tutupan hutan tersebut berbeda-beda di keempat 
provinsi, dengan laju kehilangan hutan  di Provinsi Sumsel, Jatim dan 
Kaltim lebih tinggi daripada Papua. 

Kebutuhan akan pangan, energi (terbarukan) dan papan di masa 
yang akan datang semakin meningkat. Apalagi penyediaan pangan 
menghadapi permasalahan konversi lahan pertanian, perubahan iklim 
yang ditandai oleh cuaca ekstrim dan pertumbuhan jumlah penduduk. 
Di Provinsi Jatim, konversi lahan pertanian selama 10 tahun terakhir 
menunjukkan angka kumulatif luas yang cukup besar, kecenderungan 
ini juga terjadi di wilayah padat penduduk lain khususnya di Pulau 
Jawa.  Cuaca ekstrim menggagalkan panen pada sejumlah wilayah, 
kondisi ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan cadangan pangan.

Selain itu, peningkatan produktivitas lahan pangan, perkebunan 
dan hutan tanaman kayu dan energi terbarukan menjadi penting 
sehingga kebutuhan lahan yang berlebihan (ekspansif) dapat ber-
kurang. Salah satu contoh, perluasan kebun kelapa sawit telah menjadi 
sumber keprihatinan bukan saja terhadap berkurangnya luas hutan 
namun juga pada lahan tanaman pangan. Kenaikan produktivitas 
kelapa sawit telah lama berada di benak kalangan perkebunan. Masalah 
kenaikan produktivitas tidak mudah diatasi mengingat selama 30 tahun 
terakhir telah terjadi stagnasi hasil (yield) di Indonesia, demikian pula di 
Malaysia untuk mencapai kenaikan hasil 1% per tahun mengalami hal 
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yang sama (Wicke et al., 2011). Terlebih lagi jika pembukaan lahan baru 
diarahkan ke lahan-lahan hutan yang telah terdegradasi dimana tingkat 
kesuburannya sudah  menurun. Pemanfaatan lahan terdegradasi ter-
sebut memerlukan upaya yang besar untuk mendapatkan tingkat  
produktivitas lahan yang sesuai. 

Akhir-akhir ini muncul keinginan untuk membangkitkan energi 
terbarukan yang berasal dari nabati (biodiesel, bioetanol) dan bio-
massa serta produk turunannya. Produksi bahan bakar nabati untuk 
mencapai proporsi yang cukup berarti pada struktur energi nasional 
membutuhkan pembukaan lahan baru dalam bilangan jutaan hektar.

Untuk mencukupi kebutuhan kayu nasional berbagai program 
telah dilaksanakan pemerintah seperti penghijauan, rehabilitasi hutan, 
hutan tanaman (HTI), hutan (kebun) rakyat, HTR dan HKm. Program 
ini memiliki beberapa tujuan sekaligus selain mencukupi kebutuhan 
kayu juga memperbaiki lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 
Program-program ini dalam kenyataannya belum memberikan kinerja 
yang memuaskan. Demikian pula dari sisi produktivitas lahan masih 
jauh dari harapan. Dari sisi lingkungan, tutupan hutan yang semakin 
berkurang diharapkan bertambah, sehingga ditinjau dari tahapan 
transisi hutan, upaya ini lebih bersifat kuratif (pengobatan) ketika 
luas tutupan sudah mencapai titik nadir seperti di Provinsi Sumsel 
dan Jatim. Upaya yang lebih bersifat preventif adalah pencegahan 
terjadinya penebangan pada hutan-hutan yang masih dalam kondisi 
baik (primer maupun sekunder), misalnya, pada wilayah Provinsi 
Papua yang kondisi hutannya masih baik agar tidak mengalami 
penurunan secara drastis seperti yang telah terjadi di wilayah lainnya. 
Upaya yang bersifat preventif ini diwadahi dengan mekanisme 
REDD+. Persoalannya adalah apakah insentif yang diberikan melalui 
mekanisme tersebut cukup untuk mengimbangi opsi-opsi pemanfaatan 
yang lain. Selain itu, tatakelola yang baik (good governance) juga menjadi 
tantangan tersendiri (Dwiprabowo dan Ekawati, 2010).

Akhir kata, kompetisi akan lahan untuk berbagai penggunaan di 
masa datang akan tetap terjadi, utamanya didorong oleh faktor sosial 
dan ekonomi. Untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan maka 
efisiensi	 penggunaan	 lahan	 melalui	 peningkatan	 produktivitas	 lahan	
dan ketaatan atas tata ruang (RTRW) yang telah disepakati perlu 
diupayakan. Kondisi ini dapat tercapai jika terdapat tatakelola yang 
baik.
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