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Analisa Kondisi Tutupan Hutan di Papua dan Irian Jaya Barat 
Sebagai Salah Satu Langkah untuk Mendukung 

Pengelolaan Hutan Alam dan Pembatasan Konflik 
di Sektor Kehutanan 

 
I. PENDAHULUAN 

Papua, sebelumnya dikenal dengan Irian Jaya, adalah wilayah Indonesia paling 
timur dan berada di sebelah barat Papua New Guinea.  Papua memberikan 
sumbangan besar pada status Indonesia sebagai salah satu negara terkaya di dunia 
dari aspek biologi.  Karena tingginya nilai keragaman hayati maka banyak pihak yang 
menyebutkan bahwa New Guinea sebagai "Major Tropical Wilderness Area" (TWA) 
atau kawasan Rimba Tropis Utama.  Dengan paling sedikit 75% tutupan hutannya 
masih alami (FWI,2001), maka TWA merupakan gudang keragaman hayati yang 
penting, dan berperan dalam tata air.  TWA juga merupakan tempat bagi masyarakat 
asli memiliki kesempatan untuk memelihara pola hidup mereka.  

Tetapi saat ini kondisi hutan di papua mengalami kerusakan yang cukup parah. 
Meningkatnya laju kerusakan (deforestasi) hutan di papua diakibatkan oleh semakin 
maraknya penebangan liar (illegal logging) baik yang dilakukan oleh pengelola 
sumberdaya hutan, minimnya kontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui 
sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH), 
konversi sumberdaya hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), 
perkebunan dan transmigrasi, kebakaran hutan serta tidak adanya kepastian 
penguasaan akan sumberdaya lahan dan hutan (land tenure right) yang sering 
menimbulkan konflik sosial. 

Meskipun sudah dilakukan tindakan hukum represif dengan menggelar Operasi 
Hutan Lestari II (OHL II) di seluruh Papua dan Irian Jaya Barat untuk menanggulangi 
praktek illegal logging. Namun persoalan illegal logging belum juga berhasil 
diselesaikan. Demikian juga dengan data dan informasi berapa luas hutan yang 
terdegradasi dan berapa volumetrik yang hilang akibat praktek illegal logging tidak di 
ketahui secara pasti.  

Alih-alih bertujuan untuk menanggulangi deforestasi dan illegal logging, OHL II  
malah membuahkan hasil yang kontroversial.  Dampak dari OHL II antara lain: 

1. Dicabutnya kebijakan Pengelolaan hutan berbasis komunitas (IPKMA / 
Kopermas), karena dianggap sebagai kebijakan yang memfasilitasi praktek-
praktek perusakan hutan dan  illegal logging 

2. Industri pengolahan kayu di Papua dan Irian jaya Barat terpaksa mengurangi 
produksinya dan terancam tutup. Dampak lebih jauh dari ini point ini adalah 
berkurangnya serapan tenaga kerja sehingga banyak tenaga kerja produktif 
yang menganggur dan kehilangan pendapatan. 

3. Terjadi ketegangan antara stakeholder pada  sektor kehutanan di Irian Jaya 
Barat dan Papua. Mereka saling tuduh menjadi penyebab dan menjadi pihak 
yang bertanggung jawab dalam persoalan illegal logging.   

Dengan potensi konflik di sektor kehutanan yang tinggi dan dengan kondisi 
kerusakan hutan di papua yang semakin parah maka pembaharuan data dan analisa 
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tutupan hutan melalui pemetaan citra satelit menjadi penting sebagai langkah dasar 
yang mendukung upaya-upaya untuk mereduksi degradasi/deforestasi di Papua dan 
mencari solusi untuk isu-isu kehutanan yang dianggap problematis.  Kegiatan 
pemetaan hutan dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh yaitu 
suatu teknologi untuk mengetahui obyek di permukaan bumi tanpa menyentuh 
langsung.  Teknologi penginderaan jauh yang diaplikasikan di sektor kehutanan yang 
mempunyai cakupan areal yang luas adalah penggunaan citra satelit.  Citra satelit 
yang digunakan adalah citra Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) yang 
mempunyai resolusi spasial 30 m untuk kanal multispektral, 60m untuk kanal thermal 
dan 15 m untuk kanal pankromatik.  

Informasi mengenai sebaran penutupan lahan dari citra satelit ini dipergunakan 
sebagai bahan dasar perencanaan, pengelolaan maupun pengawasan pengelolaan 
rehabilitasi dan reboisasi sumberdaya hutan. 

 

ALASAN DIADAKANNYA KEGIATAN 

Forest Watch Indonesia (FWI) 
Forest Watch Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan organisasi jaringan 

pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu dan organisasi-
organisasi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan pengeloaan hutan yang 
berkelanjutan (“sustainable forest management”) di Indonesia.  Dalam upaya 
pencapaian visi tersebut, FWI secara sadar telah menetapkan beberapa peran 
strategisnya, salah satunya adalah mengembangkan transparansi data dan informasi 
kehutanan dengan cara memperkuat dan membangun pangkalan data dan informasi. 
Kegiatan yang akan dilakukan FWI sesuai dengan peran strategisnya adalah 
menyediakan dan menyebarkan data dan informasi kehutanan terkini, yang 
merupakan hasil dari pemantauan terhadap kondisi hutan, kinerja pelaku kehutanan 
dan kebijakan kehutanan. 

Center For International Forestry Research (CIFOR) 
CIFOR (Center for International Forestry Research), adalah suatu lembaga 

internasional di bawah naungan CGIAR (Consultative Group on International 
Agricultural Research) yang meneliti masalah hutan dan masyarakat yang tinggal di 
sekitar hutan, yang kantor pusatnya terletak di Bogor, Indonesia. 
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II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN 
Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui informasi kondisi 

hutan terkini (up to date) di wilayah Papua dan Irian Jaya Barat.   

Tujuan dari kegiatan ini adalah penafsiran citra landsat 7 ETM+ dalam rangka 
menganalisa kondisi tutupan hutan di Papua dan Irian Jaya Barat sebagai salah satu 
langkah untuk mendukung pengelolaan hutan alam dan pembatasan konflik di sektor 
kehutanan. 

 



 

Laporan Updating Landcover Mapping Papua 

- FWI Bogor-CIFOR, 2006 

 

- 4 - 

III. METODOLOGI 
Penentuan Metode Intepretasi Landcover 
A. Karakteristik Citra Landsat 7 ETM+ 
 Karakteristik Spasial 

Karakteristik spasial ditandai dengan resolusi spasial yang digunakan 
sensor untuk mendeteksi obyek. Resolusi spasial adalah daya pilah sensor yang 
diperlukan untuk bisa membedakan obyek-obyek yang ada dipermukaan bumi. 
Istilah lain yang umum digunakan untuk resolusi spasial adalah medan pandang 
sesaat (Intantenous Field of View /IFOV).  

Tabel 1.  Tabel IFOV pada masing-masing saluran.  

 

Karakteristik Spektral 
Karakteristik spektral terkait dengan panjang gelombang yang digunakan 

untuk mendeteksi obyek-obyek yang ada di permukaan bumi. Semakin sempit 
julat (range) panjang gelombang yang digunakan maka, semakin tinggi 
kemampuan sensor itu dalam membedakan obyek.  

Tabel 2. Tabel nama gelombang dan range panjang gelombang pada masing-
masing saluran 

 

Karakteristik Temporal 
Landsat 7 merupakan satelit dengan orbit yang selaras matahari (sun 

synchronous), dan melintas di ekuator pada waktu lokal pukul 10:00 pagi. Landsat 
TM memiliki kemampuan meliput scenes yang sama (revisit oppotunity) setiap 16 
hari. 

 
Interaksi Gelombang Elektromagnetik dengan Obyek 

Ketika energi matahari mengenai obyek  maka terdapat 5 kemungkinan 
interaksi yang terjadi yaitu:  
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Tabel 3.  Tabel interaksi gelombang elektromagnetik dengan obyek 

 
Sistem pada Landsat 7 dirancang untuk mengumpulkan energi pantulan 

yang dilakukan oleh saluran 1 – 5, 7,8 (7 saluran) dan energi pancaran yang 
dilakukan oleh saluran 6 (1 saluran). Sensor Landsat akan mengkonversi energi 
pantulan matahari yang diterimanya menjadi satuan radiansi. Radiansi adalah flux 
energi per satu satuan sudut ruang yang meninggalkan satu satuan area 
permukaan, pada arah tertentu. Radiansi ini terkait erat dengan kecerahan pada 
arah tertentu terhadap sensor. Radiansi adalah sesuatu yang diukur oleh sensor 
dan agak terkait dengan pantulan. Nilai radiansi kemudian dikuantifikasi menjadi 
nilai kecerahan (brightness value) citra yang tersimpan dalam format digital. 

Karakteristik Produk 
Produk keluaran satelit Landsat 7 dibagi menjadi 3 level produk yaitu:  

Tabel 4.  Tabel karakteristik level Landsat 7 ETM 

 

Citra Landsat yang digunakan memiliki level 1G dengan mengunakan 
proyeksi Universal Transverse Mercator, sehingga tidak melakukan koreksi 
geometri. 

B. Klasifikasi Multispektral 
Klasifikasi multispektral merupakan suatu algoritma yang dirancang untuk 

menyajikan informasi tematik dengan cara mengelompokkan fenomena 
berdasarkan satu kriteria yaitu nilai spektral pada beberapa saluran sekaligus. Tiap 
obyek cenderung memberikan pola respon spektral yang spesifik. Semakin sempit 
dan banyak saluran yang digunakan, semakin teliti hasil klasifikasi multispektral 
tersebut.  
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Klasifikasi multispektral diawali dengan menentukan nilai pixel representatif 
tiap obyek secara sampling. Nilai pixel dari tiap sampel tersebut digunakan 
sebagai masukan dalam proses klasifikasi. Ektraksi informasi penutup lahan 
dikerjakan berdasarkan warna  pada citra komposit, analisis statistik dan analisis 
grafis. Analisis statistik digunakan dengan memperhatikan nilai rerata, standar 
deviasi, varians, dan kovarians, dari setiap kelas sampel yang diambil guna 
menentukan keterpisahan sampel. Analisis grafis digunakan untuk melihat sebaran 
piksel-piksel suatu kelas yang diasumsikan sebagai kelas yang homogen apabila 
piksel-piksel yang diambil sebagai sampel, bergerombol dalam satu gugus, 
dengan memperhatikan posisi gugus sampel dalam diagram pencar.  

Dalam mengkelaskan nilai-nilai spektral citra menggunakan banyak feature 
tersebut, dikenal istilah klasifikasi teracu (supervised classification) dan klasifikasi 
tak teracu (unsupervised classification). Istilah 'klasifikasi teracu digunakan, karena 
metode ini mengelompokan nilai pixel berdasarkan informasi penutup lahan aktual 
di pemukan bumi, sedangkan istilah 'klasifikasi tak teracu' digunakan, karena 
proses pengkelasannya hanya mendasarkan pada infomasi gugus-gugus spektal 
yang tidak bertumpang susun, pada ambang jarak (threshold distance) tertentu, 
dan saluran-saluran yang digunakan.  

Informasi yang diperoleh dari proses pengkelasan nilai-nilai spektral bukan 
merupakan tipe penggunaan lahan, melainkan berupa klas penutup lahan. 
Berdasarkan hal tersebut, penamaan sampel mengacu pada posisi sampel dalam 
feature,space, dan diarahkan pada penyusunan klas-klas spektral seperti pada 
diagram pencar.  Dengan mengacu diagram pencar tersebut, dapat diketahui 
bahwa terdapat suatu trend atau kecenderungan obyek permukaan bumi meliputi 
vegetasi, air dan tanah bahkan dapat dibedakan kondisi kerapatan vegetasi 
secara horisontal (ground cover) dan vertikal (Leaf Area Index)  

 

 
Gambar 1.  Distribusi vegetasi, tanah, dan air pada diagram pencar 

saluran merah dan inframerah dekat. 
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Gambar 2.   Nomogam saluran inframerah dekat (TM4) dengan inframerah 

tengah (TMS) sebagai sebuah fungsi kombinasi variasi 
tutupan lahan (Verhoef dan Rosema,1991 dalam Danoedoro, 
1994).  

Jumlah pixel untuk daerah contoh minimal adalah n + 1 buah pixel, dimana 
n adalah jumlah feature yang digunakan. Umumnya diambil >l0n pixel untuk tiap 
daerah contoh.  Sekelompok nilai pixel untuk daerah contoh tertentu ini 
membentuk suatu vektor pengukuran Xc, (measurement vector),  

dimana:  

    
Berdasarkan vektor pengukuran tersebut dihitung nilai-nilai statistik yaitu 

rerata  (uc), standar deviasi (sc), varians (Vc) dan covarians (Covc). Dengan 
menggunakaninformasi statistik daerah contoh tersebut, maka disusun suatu 
metode pengkelasan. Adapun melode pengkelasan vang sering digunakan adalah: 
jarak minimum terhadap Rerata (minimum distance to mean algoritm), metode 
parallelepiped (box classification) pengkelas centroid (k-mean nearestt neighbour) 
dan metode kemiripan maksimum (Maksimum likelihood method). Setelah 
dilakukan proses klasifikasi maka akan diperoleh kelas-kelas penutup lahan. 
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C.  Klasifikasi Visual 
Klasifikasi Visual merupakan metode semi automatic dengan teknik on 

screen digitizing.  Adapun kombinasi band yang yang umum digunakan  pada saat 
penafsiran citra satelit secara manual/visual yaitu 4-5-3 dan 5-4-2  dimana 
berbagai kenampakkan vegetasi baik alami maupun yang ditanam dapat terlihat 
dengan jelas.  

Untuk mempermudah pengenalan tipe-tipe penutup lahan pada suatu citra, 
dapat digunakan kunci penafsiran yang dikembangkan untuk penafsiran citra 
Landsat-TM warna tidak standar (band 2-3-4). Namun hal ini bisa pula diterapkan 
pada citra dengan kombinasi band lainnya dengan menerapkan elemen-elemen 
penafsiran lainnya selain warna.  Kunci eliminasi teresebut pada prinsipnya 
disusun agar interpretasi berlanjut langkah demi langkah dari yang umum ke yang 
khusus, dan kemudian menyisihkan semua kenampakan atau kondisi kecuali satu 
yang diidentifikasi. Kunci eliminasi sering tampil dalam bentuk kunci dua pilihan 
(dichotomous key) dimana penafsir dapat melakukan serangkaian pilihan antara 
dua alternatif dan menghilangkan secara langsung semuanya, kecuali satu 
jawaban yang mungkin (Lillesand & Kiefer, 1990).  

Untuk penafsiran manual/visual (on screen digitation), perlu memperhatikan 
pola jaringan sungai, danau atau garis pantai didelineasi yang diikuti dengan pola 
jaringan jalan, hal ini akan membantu dalam penafsiran obyek-obyek atau vegetasi 
yang terliput pada citra yang ada. Selanjutnya dilakukan deteksi pada obyek-obyek 
dengan melakukan delineasi batas luar pada kelompok yang yang mempunyai 
warna yang sama dan memisahkannya dari yang lain. Langkah terakhir adalah 
mengidentifikasi dan analisis obyek atau tipe vegetasi dengan menggunakan 
informasi spasial seperti ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan asosiasi dan 
situs (Lillesand  dan  Kiefer, 1979; Sutanto, 1985).  

Integrasi data hasil klasifikasi penginderaan jauh dan GIS dilakukan dengan 
cara menggabungkan citra hasil klasifikasi awal dengan peta referensi. Langkah 
yang dilakukan adalah melakukan overlay data digital citra asli dan peta landcover  
dengan peta-peta penunjang (misalnya: vegetasi, topograsi, konsesi, tanah dan 
persebaran lahan kritis) sebagai referensi.  

D.  Kerangka Pemikiran Metode Intepretasi yang Digunakan  
Untuk lebih mendayagunakan citra satelit sehingga bisa digunakan oleh 

banyak kalangan, maka citra satelit tersebut harus diinterpretasi (ditafsirkan) 
menjadi informasi. Salah satu proses interpretasi yang paling sering dilakukan 
adalah interpretasi untuk pemetaan penutup lahan dan vegetasi. Dalam teori 
penginderaan jauh, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk proses 
interpretasi citra satelit yaitu interpretasi otomatis atau yang juga disebut dengan 
klasifikasi multispektral dan interpretasi visual (manual).  

Interpretasi otomatis hanya bisa dilakukan pada citra satelit format digital 
dengan bantuan sistem komputer. Interpretasi otomatis ini semata-mata hanya 
mengandalkan nilai kecerahan untuk membedakan obyek-obyek yang terekam 
pada citra. Garis besar proses interpretasi otomatis ini adalah, interpreter harus 
memilih sekelompok nilai kecerahan yang homogen sebagai daerah contoh 
(sampel area) dan dianggap mewakili obyek tertentu. Diambil beberapa sampel 
untuk mewakili setiap kelas tutupan lahan. Berdasarkan sampel-sampel ini 
komputer akan mencocokan nilai kecerahan sampel (dengan aturan matematis 
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tertentu) dengan nilai-nilai kecerahan pada keseluruhan citra dan 
menggolongkannya ke dalam kelas tutupan lahan tertentu.  

Kelebihan dari teknik interpretasi otomatis ini adalah cepat, karena 
dilakukan dengan bantuan komputer. Namun dalam pelaksanaannya teknik ini 
akan optimal jika daerah kajian memiliki obyek-obyek yang relatif homogen 
dengan cakupan yang luas. Disamping itu karena teknik ini mengandalkan nilai 
kecerahan, maka gangguan atmosfir seperti hamburan dan awan juga harus 
sekecil mungkin. Sayangnya kondisi ini sulit ditemui di daerah tropis seperti 
Indonesia. Penutup lahan di Indonesia sebagian besar adalah heterogen dan 
gangguan atmosfir seperti hamburan dan awan juga cukup tinggi.  

Disisi lain terdapat teknik interpretasi visual (manual) citra satelit yang 
merupakan adaptasi dari teknik interpretasi foto udara. Citra satelit yang 
dimaksudkan disini adalah citra satelit pada saluran tampak dan perluasannya. 
Adaptasi teknik ini bisa dilakukan karena baik citra satelit tesebut dan foto udara, 
sama-sama merupakan rekaman nilai pantulan dari obyek. Namun karena 
perbedaan karakteristik spasial dan 

spektralnya, maka tidak keseluruhan kunci interpretasi dalam teknik 
interpretasi visual ini bisa digunakan. Kelebihan dari teknik interpretasi visual ini 
dibandingkan dengan interpretasi otomatis adalah dasar interpretasi tidak semata-
mata kepada nilai kecerahan, tetapi konteks keruangan pada daerah yang dikaji 
juga ikut dipertimbangkan. Interpretasi manual ini peranan interpreter dalam 
mengontrol hasil klasifikasi menjadi sangat dominan, sehingga hasil klasifikasi 
yang diperoleh relatif lebih masuk akal.  

Dengan Kondisi Citra Landsat7 ETM+ sekarang yang mengalami kerusakan 
SLC Off maka metode secara manual/visual atau delineasi secara on screen 
digitation lebih realistis dengan kondisi di lapangan. 
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IV. TAHAPAN KEGIATAN 
Tahap I: Intepretasi Citra Satelit 
a.  Persiapan  

Tahap pertama dari kegiatan ini meliputi studi literatur-literatur referensi dalam 
menentukan klasifikasi hutan selain berdasarkan jenis vegetasi juga didasarkan pada 
kondisi geografis lahan (topografi).  Secara umum, manual panduan interpretasi masih 
menggunakan 22 kelas kriteria penutupan lahan yang disusun oleh Badan Planologi 
(BAPLAN), Departemen Kehutanan.  Sebagai tambahan, beberapa habitat non hutan 
alami penting di Papua (seperti padang rumput alpin dan puncak gunung salju) harus 
dibedakan dari lahan terbuka akibat aktivitas manusia.  Hutan lahan kering primer 
seharusnya dibagi ke dalam dua atau tiga kategori berdasarkan ketinggian (seperti 
contoh: 0 - 800 m, 800 - 2500 m, 2500 m ke atas) 

Pada proyek kali ini hardware yang cukup tinggi kecepatannya dalam proses 
pengolahan data citra satelit, dengan spesifikasi Pentium 4, 512 MB RAM, 80 GB HD.  
Dua jenis software dengan basis data raster dan vektor akan dipakai pada setiap 
komputer, seperti ERDAS 8.7 untuk proses citra satelit dan ArcView 3.2 untuk 
pengolahan data vektor. 

b. Perekrutan  
Salah satu kebutuhan untuk melakukan interpretasi citra landsat, FWI telah 

melakukan perekutan tenaga kontrak sebanyak 5 (lima) orang tenaga GIS operator 
dengan tugas utama untuk melakukan penafsiran Citra Landsat ETM7+ dengan tahun 
perekaman 2004 sampai tahun 2005.  Kegiatan ini dikoordinir oleh seorang 
koordinator yang merupakan salah satu staf di FWI. 

c. Pelaksanaan Interpretasi Citra Landsat 7 ETM+  
Tahapan dalam Pemetaan Landcover dari Citra Penginderaan Jauh Landsat 7 

ETM adalah sebagai berikut:  

1.  Loading data digital citra satelit. 

2.   Pembuatan citra komposit dan Penajaman citra (image enhancement).  
Komposit citra yang digunakan adalah 543 dan 453 dengan dilakukan  
penajaman. 

3.   Pelaksanaan interpretasi dengan metode visual interpretation. Metode ini 
dilakukan dengan cara melakukan super imposed antara citra landsat7 
ETM+ dengan peta landcover papua tahun sebelumnya yang akan diupdate. 
On screen digitizing meruapakan teknik yang digunakan untuk meakukan 
updating landcover tahun 20005.  

4.    Survey lapangan dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan 
seperti: penutup lahan, kondisi bentuk lahan,  penentuan tipe penggunaan 
lahan dan kerapatan vegetasinya pada setiap lokasi sampel.  Pendanaan 
kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara FWI dengan mitra FWI 
yang lain.  

 5.   Pelaksanaan reinterpretasi dilakukan untuk mengecek kembali kelas pentup 
lahan yang diinterpretasi dengan kondisi sebenarnya dilapangan hasil dari 
survey lapang. Pada tahap reinterpretasi ini dibantu oleh seorang short term 
expert yang paham mengenai kondisi alam di Papua. 
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Tahap II: Supervisi 
Teknis kerja supervisi ini adalah melakukan pengecekan baik pengecekan kelas 

penutupan lahan maupun kualitas dari digitasi terkait keakuratan pengambilan batas 
kelas penutup lahan maupun tingkat kehalusan/smoothness hasil digitasi.  Supervisi 
dilakukan oleh orang yang telah perpengalaman dengan kondisi alam di papua dengan 
reinterpretasi langsung di depan layar monitor sehingga lebih cepat dan dapat 
dioverlay hasil reinterpretasi dengan citra kompositnya.  

Tahap III : Produksi Hasil Akhir (Desain dan Layout) 
Desain dan print-out peta penutupan hutan final secara lengkap merupakan 

salah satu output untuk merepresentasikan hasil akan dilaksanakan pada tahap kedua 
dari kegiatan ini.   Seluruh data peta penutupan hutan dan basemap akan disimpan 
dalam user-friendly CD-ROM dalam format digital (ArcView shapefile).  Semua 
aktivitas yang dilaksanakan dalam proyek ini (seperti persiapan, proses interpretasi 
dan analisis hasil) akan didokumentasikan dalam laporan akhir (final report) yang 
diserahkan ke CIFOR, dalam dua format yaitu print-out dan digital file dalam CD-ROM. 

Dalam rangka memenuhi keinginan data hasil kegiatan dengan format user-
friendly yang maksimal, CD-ROM akan dibuat sesuai dengan spesifikasi berikut : 

• Seluruh file data dan ArcView extension (**.avx) yang dipakai harus tersedia 
dalam CD 

• Seluruh file legenda (**.avl) harus mempunyai nama dasar sama dengan file 
data petanya  

• ArcView project files (**.apr) harus terletak di atas susunan direktori proyek.  
Data, image, AV extensions dan file-file lainnya disimpan dalam sub-direktori 
lain.  Susunan path data mutlak harus dirubah (dimodifikasi).  Susunan 
direktori seperti di bawah ini : 

 
• Seluruh layout dalam project file harus mempunyai ukuran kertas spesifik 

pada Page Setup dialog box; setting ini jangan dibuat dalam default 
setting.              



 

Laporan Updating Landcover Mapping Papua 

- FWI Bogor-CIFOR, 2006 

 

- 12 - 

Pada pembuatan desain dan layout peta, hal yang harus persiapkan terlebih 
dulu adalah indeks peta. Tahap pembuatan layout sebagai berikut:  

• Membuat layout dengan software arcview dan menyimpan sebagai file 
dengan ekstensi APR file.  

• Membuat file siap cetak dengan ekstensi PDF file.  
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil 

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan metode interpretasi 
citra dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat dihasilkan berupa: 

1. Peta Penutup Lahan Papua (digital dan hardcopy). Peta penutup pada 
laporan ini berupa: 

a. Shapefile (*.shp) dan file *.apr untuk Layout memakai Program Arcview. 

b. File siap cetak dalam format file *.pdf memakai program Adobe Acrobat 
Reader 

c. Untuk tampilan di laporan dibuat dalam bentuk hardcopy (cetak). 

2. Statistik Luas Hutan Papua tahun 2005 dan perbandingannya dengan luas 
hutan papua tahun 2000 serta perubahan lahan dari tahun 2000 sampai 
tahun 2005.  

3. Laporan akhir ( Digital dan Hardcopy). 

Tabel 5.1. LUAS PENUTUP LAHAN PAPUA TAHUN 2005. 
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Tabel 5.2.  LUAS PENUTUP LAHAN PAPUA TAHUN 2005 DAN TAHUN 2003 

SERTA PERUBAHANNYA. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pembahasan 
Pada kegiatan ini dihasilkan dua Peta Landcover yaitu Peta Landcover Wilayah 

Mamberamo dan Peta Landcover Wilayah Raja Ampat. 

1. PETA PENUTUP LAHAN PAPUA TAHUN 2005 
Luas Keseluruhan Wilayah Papua yang dipetakan yaitu 41,16 juta hektar. 

Penutup lahan di Papua didominasi Hutan Lahan Kering Primer dengan luas mencapai 
sekitar  22,5 juta hektar atau 54,69 persen dari luas daratan Papua. Hutan Rawa 
Primer mempunyai luas terbesar kedua setelah Hutan Lahan Kering Primer mencapai 
luas sekitar 5,68 juta hektar atau 13,81 persen dari luas keseluruhan Wilayah daratan 
Papua. 

Pada kegiatan ini, untuk klasifikasi tanah terbuka dibedakan dengan tutupan 
salju, jadi tutupan salju menjadi kelas tersendiri. Hal ini karena kenampakan tutupan 
saju di Papua merupakan tutupan lahan yang unik.Sedangkan untuk kelas tanah 
terbuka (bare land) disini merupakan lahan terbuka yang terjadi akibat adanya 
intervensi aktivitas manusia didalamnya. Tanah terbuka mempunyai luas cukup 
signifikan mencapai 865.751 hektar atau 2,1 persen  dari luas keseluruhan Wilayah 
daratan papua. Aktivitas pertambakan di Mamberamo sangat minim hanya mencapai 
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luas 388 hektar atau 0,001 persen  dari luas keseluruhan Wilayah daratan Papua. 
Untuk luas per penutup lahan bisa dilihat pada tabel 5.1 

2. PERUBAHAN PENUTUP LAHAN PAPUA TAHUN 2003 DENGAN TAHUN 
2005 

Luas total area pemetaan Papua pada tahun 2005 mengalami kenaikan luas 
sekitar 176.099 hektar. Hal ini karena adanya perbedaan persepsi antara tubuh air 
yang harus ditarik batasnya, pada peta tahun 2003 penarikan batas sungai tidak 
sampai hulu sungai sedangkan pada tahun 2005 sampai hulu sungai ditarik batas. Dari 
luasan tubuh air tahun 2003 dan 2005 sekitar 246.288 hektar sangat berpengaruh 
pada luasan total area pemetaan yang dilakukan.    Dari table 5.2 bisa dilihat 
bahwa luas hutan lahan kering primer berkurang seluas 378.584 hektar. Citra Landsat 
yang digunakan pada perekaman tahun 2004 sampai 2005 cukup bersih dari tutupan 
awan (cloud cover) jika dibandingkan pada perekaman tahun 1999 sampai 2003 hal ini 
bisa dilihat dari berkurangnya luas tutupan awan. Penutup lahan awan pada 
perekaman tahun 2005 berkurang sangat signifikan yaitu 2,32 juta hektar 
dibandingkan tahun 2003.  Hutan lahan kering sekunder bertambah cukup signifikan 
juga dengan luas mencapai 1,41 juta hektar.  Hutan rawa sekunder bertambah 
303.639 hektar. Perubahan selengkapnya bisa dilihat pada tabel 5.2 
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KRITERIA (DESKRIPSI) 
KELAS TUTUPAN HUTAN/PENGGUNAAN LAHAN 

Hutan lahan kering 
 

Hp 2001 Seluruh kenampakan hutan di dataran rendah, 
perbukitan dan pegunungan yang belum menampakkan 
penebangan, termasuk vegetasi rendah alami yang 
tumbuh di atas batuan massif 

Hutan lahan kering 
sekunder 

Hs 2002 Seluruh kenampakan hutan di dataran rendah, 
perbukjtan dan pegunungan yang telah menampakkan 
bekas penebangan (kenampakan alur dan bercak 
bekas penebangan). Bekas penebangan yang parah 
tapi tidak termasuk dalam areai HTI, perkebunan atau 
pertanian dimasukkan dalam lahan terbuka. 

Hutan rawa primer Hrp 2005 Seluruh kenampakan hutan di daerah berawa-
rawa,termasuk rawa gambut yang belum 
menampakkan tanda penebangan 

Hutan rawa sekunder Hrs 20051 Seluruh kenampakan hutan di daerah berawa yang 
telah menampakkan bekas penebangan. Bekas 
penebangan yang parah jika tidak mempedihatkan 
liputan air digolongkan tanah terbuka, sedangkan jika 
mempedihatkan 1iputan air digolongkan menjadi tubuh 
air (rawa) 

Hutan mangrove 
primer 

Hmp 2004 Hutan bakau, nipah dan nibung yang berada di sekitar 
pantai yang belum detebang. 

Hutan mangrove 
sekunder 

Hms 20041 Hutan bakau, nipah dan nibung yang telah ditebang) 
yang ditampakkan dengan pole alur di dalamnya. 
Khusus untuk areal bekas tebangan yang telah 
dijadikan tambak/sawah (tampak pola persegi 
pematang) dimasukkan dalam kelas tambak/sawah 
(tampak pole persegi/pematang) dimasukkan dalam 
kelas tambak /sawah 

Semak/belukar B 2007 Kawasan bekas hutan lahan kedng yang telah tumbuh 
kembali, didominasi vegetasi rendah dan tidak 
menampakkan tagi bekas alur/ bercak penebangan  

Semak/belukar rawa Br 20071 Semak / belukar dari bekas hutan di daerah rawa 
Savanna S 3000 Kenampakan non hutan alami berupa padang rumput 

dengan sedikit pohon. (Kenampakan alami daerah 
Nusa Tenggara Timur dan pantai selatan Irian laya) 

HTI Ht 2006 Seluruh kawasan HTI baik yang sudah ditanami 
maupun yang belum (masih berupa kahan kosong). 
Identifikasi lokasi dapat diperoleh pada Peta 
Persebaran HTI. 

Perkebunan Pk 2010 Seluruh kawasan perkebunan, baik yang sudah 
ditanami maupun yang belum (masih berupa lahan 
kosong). Identifikasi dapat diperoleh pada Peta 
Persebaran Perkebunan (Perkebunan Besar). Lokasi 
perkebunan rakyat mungidn ddak termasuk dalam peta 
sehingga memedukan informasi pendukung lain. 

Pertanian lahan 
kering 

Pt 20091 Semua aktivitas pertanian di lahan kering seperti 
tegalan, kebun campuran dan ladang  

Pertanian lahan 
kering bercampur 
dengan semak 

Pc 20092 Semua ativitas pertanian di lahan kering, berselang-
seling dengan sernak, belukar dan hutan bekas 
tebangan  

Transrnigrasi Tr 20095 Seluruh kawasan baik yang sudah diusahakan maupun 
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yang belum, termasuk areal pertanian, perladangan 
dan permukiman yang berada di dalamnya  

Sawah Sw 20093 Semua aktifias pertanian di lahan basah yang dicirikan 
oleh pola pematang  

Tambak Tm 20094 Aktivitas perikanan yang tampak seldtar pantai 
Tanah terbuka T 2014 Seluruh kenampakan lahan terbuka tanpa vegetasi 

(singkapan batuan puncak gunung, kawah vulkan, 
gosong pasir, pasir pantal) tanah terbuka bekas 
kebakaran dan tanah terbuka yang ditumbuhi rumput 
/alang-alang. Kenamapakan tanah terbuka untuk 
pertam-bangan dimasukkan ke kelas pertambangan, 
sedang-kan lahan terbuka bekas land  clearing 
dimasukkan ke kelas pertanian, perkebunan atau HTI. 

Pertambangan Tb 20141 Tanah terbuka yang digunakan untuk kegiatan 
pertambangan terbuka, openpit (batubara, timah, 
tembaga dll.). Tambang tertutup seperti minyak, gas dll. 
Tidak dikelaskan tersendiri, terkecuali mempunyai areal 
yang luas sehingga dapat dibedakan dengan jelas pada 
citra.  

Permukiman Pm 2012 Kawasan permukiman baik perkotaan, perdesaan, 
pelabuhan, bandara, industri dll. Yang memperlihatkan 
pola alur yang rapat.  

Tubuh air A 5001 Semua kenampakan perairan, termasuk laut, sungai, 
danau, waduk, terumbu karang dan lamun (Lumpur 
pantai). Khusus kenampakan tambak di tepi pantai 
dimasukkan ke pertanian lahan basah.  

Rawa Rw 50011 Kenampakan rawa yang sudah tidak berhutan  
Awan Aw 2500 Semua kenampakan awan yang menutlipi suatu 

kawasan. Jika terdapat awan tipis yang masih 
mempedihatkan kenampakan di bawahnya dan masih 
memungkinkan untuk ditafsir, penafsiran tetap 
dilakukan. Poligon terkecil yang didelineasi untuk awan 
adalah 2 x 2 cm2  

Sumber: Baplan Dep Hut, 2001 
 
 

 


