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ABSTRAK 

 

 

KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN 

LAMPUNG SELATAN DARI SUDUT PANDANG PERDA PROVINSI 

LAMPUNG NOMOR 06 TAHUN 2015 PASAL 21  

 

 

Oleh 

 

MUHAMAD RIDUWAN 

 

Luas kawasan hutan Indonesia saat ini sudah mengalami penurunan yang 

relatif tinggi. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga mulai merambah ke kawasan hutan. 

Akibat begitu masifnya alih fungsi lahan di Indonesia, salah satu daerah yang 

terdampak adalah provinsi lampung Untuk menanggulangi itu pemerintah daerah 

menerbitkan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 

Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji implementasi peraturan tersebut terhadap kondisi hutan 

pada tahun 2020. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan dengan fokus 

studi pada Kawasan hutan. Data yang digunakan berupa Citra Landsat-8 tahun 

2020. Metode yang digunakan untuk klasifikasi yaitu dengan klasifikasi terbimbing 

dan analisis deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa  Penerapan kebijakan dengan sudut 

pandang Perda Provinsi Lampung No. 6 tahun 2015 pasal 21 tidak maksimal dalam 

penerapannya di lapangan di buktikan dengan berkurangnya luas kawasan hutan 

sebesar 14,82% atau sebesar 8.333,28 Hektar dengan persentase alih fungsi lahan 

sebesar 56,62 % atau 4.679,9 Hektar. Banyaknya alih fungsi yang dilakukan oleh 

warga menjadi sebab  dari penerapan kebijakan yang tidak sesuai, hal ini dinyatakan 

dalam pasal 21 yaitu tindakan-tindakan yang dilarang guna perlindungan kawasan 

hutan termasuk yang telah memperoleh izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan 

hutan dalam hal : (1) Merubah tata guna lahan dan atau pal batas (2) Merusak 

kawasan hutan dan ekosistemnya (3) Mendirikan segala bentuk bangunan baik 

permanent maupun semi permanent untuk hunian maupun tempat usaha (4) 

Melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon secara liar. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Lahan kawasan hutan lindung dan produksi Kabupaten 

Lampung Selatan telah mengalami perubahan atau penyusutan.  
 

Kata kunci: Hutan, Kebijakan, Peraturan, Alih Fungsi Lahan 
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ABSTRACT  

STUDY OF LAND FUNCTION TRANSFER OF FOREST AREA IN 

LAMPUNG SELATAN REGENCY FROM THE POINT OF LAMPUNG 

PROVINCE REGIONAL REGULATION NUMBER 06 YEAR 2015 

ARTICLE 21  

By  

MUHAMAD RIDUWAN  

Indonesia's forest area is currently experiencing a relatively high decline. 

This is due to the increasing number of residents so as to meet the needs of 

necessities of life, residents began to penetrate into the forest area. As a result of 

being so massive land function in Indonesia, one of the affected areas is the 

province of Lampung To overcome this, the local government issues Lampung 

Province Regional Regulations Number 6 of 2015 concerning Control and Control 

of Forest Areas in the Province Lampung This study aims to examine the 

implementation of these regulations on forest condition in 2020.  

This research was conducted in South Lampung Regency with a focus on 

Forest. The data used is in the form of Landsat-8 imagery in 2020. The method 

used is: used for classification, namely by guided classification and descriptive 

analysis.   

The results of the study show that the application of the policy from the 

point of view of  PerLampung Province Regional Regulation No. 6 of 2015 article 

21 is not optimal in its application in  The field is proven by the reduction in forest 

area by 14.82% or by  8,333.28 hectares with a percentage of land conversion of 

56.62% or 4,679.9 hectares.  The number of transfers of functions carried out by 

residents is the cause of the implementation of the policy  that are not appropriate, 

this is stated in article 21, namely prohibited actions for the protection of forest 

areas, including those that have obtained management permits and  utilization of 

forest area in terms of: (1) Changing land use and or boundary (2)  Destroying forest 

areas and their ecosystems (3) Constructing all kinds of good buildings permanent 

or semi-permanent for residence or place of business (4) Perform forest 

encroachment and illegal felling of trees. This indicates that The protected and 

production forest area of South Lampung Regency has experienced change or 

shrinkage.  

 

Keywords: Forest, Policy, Regulation, Land Use Change 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Hutan adalah lingkungan yang ditumbuhi pepohonan serta tumbuhan lain yang 

berfungsi sebagai habitat hewan, modulator sirkulasi hidrologi, dan pelindung 

tanah. Hutan menjadi salah satu elemen yang penting dalam kehidupan makhluk 

hidup. Tak hanya sebagai paru-paru dunia, namun hutan juga mampu menjaga 

kehidupan manusia dari bencana. Dinamika perkembangan pembangunan yang 

terjadi di daerah hutan berimplikasi pada perubahan daerah baik status maupun 

kegunaannya sedangkan konversi fungsi hutan adalah perubahan fungsi utama 

hutan menjadi bukan kawasan hutan seperti pemukiman, perkebunan dan pertanian. 

Permasalahan ini semakin parah seiring dengan meningkatnya kawasan hutan yang 

dialihfungsikan sebagai usaha lain.  

 

Alih fungsi lahan selain disebabkan oleh kepadatan penduduk dan faktor lokasi, 

alih fungsi lahan juga diperparah oleh pola pembangunan infrastruktur yang selama 

ini turut menyerobot lahan pertanian dan Hutan. Kehidupan hutan yang semakin 

dijamah berakibat alih fungsi hutan akan berdampak pada hilangnya tempat tinggal 

sejumlah satwa, hal ini akan mengakibatkan jumlah satwa yang terlalu banyak 

untuk kembali ke daerah pemukiman untuk mencari makan. 

 

Hasil penelitian menyebutkan sebagian besar kawasan hutan produksi sejak era 

reformasi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan telah beralih fungsinya. 

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 6 

Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Prov. 

Lampung. Hal tersebut dilakukan guna mengendalikan laju kerusakan hutan. 

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sekitar 37,42 % 
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kawasan hutan di Lampung mengalami kerusakan. Kerusakan tidak hanya terjadi 

pada hutan produksi, tetapi merambah ke kawasan hutan lindung dan hutan 

perlindungan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan monitoring dan identifikasi akan 

perubahan yang terjadi sehingga peraturan yang telah ada dapat diterapkan dengan 

baik berdasarkan informasi pada peta perubahan Kawasan hutan. 

 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknologi 

penginderaan jauh untuk orientasi dan identifikasi lapangan untuk mengetahui 

kondisi lapangan, juga lokasi penyebaran secara spasial. Hasil pengumpulan data 

yang telah diolah dan dianalisa pada akhirnya disajikan dalam bentuk peta 

penggunaan lahan. Selanjutnya akan dikaji kebijakan dalam hal alih fungsi lahan 

kawasan hutan dikarenakan apabila lahan kawasan hutan telah banyak yang 

berubah fungsi, hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

atau Wilayah (RTRW) sehingga pemerintah perlu memberikan tindak lanjut demi 

terjaganya kelestarian ekosistem, hukum dan kesejahteraan masyarakat. 

 

Kajian ini penting untuk nantinya dijadikan referensi untuk melakukan evaluasi 

oleh pemerintah terkait dalam melindungi dan memelihara Kawasan hutan di Kab. 

Lampung Selatan. Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan 

penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan alih fungsi lahan 

berdasarkan peraturan yang sudah ada terhadap kondisi yang ada di lapangan 

dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh 

 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui perubahan tutupan lahan kawasan hutan di Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Menganalisa kebijakan terhadap beralih fungsinya Kawasan Hutan yang 

dilakukan oleh warga. 
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1.3.  Kerangka Pemikiran  

 

 

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu sistematika penulisan dan 

batasan masalah. Secara lebih rinci penjelasan kerangka pemikiran bisa dijelaskan 

seperti dibawah ini: 

 

1.3.1. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas beberapa  

bagian yaitu bab pertama menguraikan tentang latar belakang dan permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis. Selanjutnya pada 

bab kedua dijelaskan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian 

dan segala aspek pendukungnya, yaitu diuraikan mengenai pengertian Hutan, 

fungsi hutan, penutup lahan, penggunaan lahan, alih fungsi lahan, rencana tata 

ruang wilayah, pengertian citra satelit, penginderaan jauh dan kebijakan alih fungsi 

lahan Kawasan hutan. 

 

Setelah itu bab tiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari 

tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan yang digunakan serta alur perencanaan 

penelitian. Metode pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu pra-

prosesing, prosesing, uji akurasi dan analisis. Pada bab keempat berisi tentang hasil 

dan pembahasan dari pengolahan citra Kawasan hutan dan kebijakan hukumnya.  

 

Sedangkan pada bab terakhir atau bab lima berisi penutup tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan saran-saran yang bermanfaat untuk kelanjutan pengembangan 

penelitian berikutnya berkaitan dengan kajian kebijakan alih fungsi lahan Kawasan 

hutan di kab. lampung selatan. 

 

1.3.2. Batasan Masalah 

 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:  

1. Studi kasus dilakukan di Kawasan Hutan, Kab. Lampung Selatan. 

2. Citra satelit resolusi tinggi Landsat 8 tahun 2020. 

3. Data penunjang berupa vektor batas administrasi Kab. Lampung Selatan. 
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4. Menggunakan metode klasifikasi Supervised . 

5. Hasil akhir berupa Peta perubahan Kawasan hutan di Kab. Lampung Selatan. 

 

 

1.4.  Hipotesis 

 

Hutan menjadi salah satu elemen yang penting dalam hidup manusia dan sebagai 

tempat tinggal makhluk hidup yang ada di hutan sehingga harus dijaga 

kelestariannya. Namun, seiring perkembangan waktu peningkatan jumlah 

penduduk semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pertumbuhan 

penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik 

selama 10 Tahun terakhir yang menyatakan bahwa dari tahun 2010-2020  laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 1,25%. Sedangkan untuk Kab. 

Lampung Selatan. Berdasarkan data pertumbuhan penduduk Badan Pusat Statistik 

selama 3 tahun terakhir dari tahun 2018 berjumlah 1.002.285 jiwa, tahun 2019 

berjumlah 1.011.286 jiwa dan pada tahun 2020 berjumlah 1.064.301 jiwa. 

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Prov. Lampung terdapat sekitar 37,42 

kawasan hutan yang ada di Lampung mengalami kerusakan. Dilihat dari data di 

atas, laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi dan kawasan hutan semakin banyak 

yang dirambah manusia. Hutan merupakan sebuah ekosistem dengan sumber daya 

alam yang melimpah, namun seiring peradaban manusia yang banyak memberikan 

berbagai perubahan. Maka, hal ini tentu akan berdampak pada alih fungsi kawasan 

hutan menjadi pemukiman (Sari, 2015). Oleh karena pentingnya Kawasan hutan 

bagi suatu peradaban manusia maka diperlukan upaya dalam pemeliharaan dan 

pengelolaan bersama dari semua elemen yang ada disuatu negara, baik oleh 

pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis menduga bahwa di Kabupaten Lampung Selatan masih terjadi 

ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dengan 

implementasi di lapangan. Sehingga diperlukan peran para akademisi untuk 

melakukan monitoring dan identifikasi terkait kerusakan dan alih fungsi kawasan 

hutan sebagai salah satu upaya untuk memberikan informasi agar dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dalam menjaga kawasan hutan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang diambil dari jurnal-jurnal 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang 

digunakan penulis nantinya untuk menambah teori-teori serta bahan kajian penulis 

dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang menjadi kajian dan referensi 

bagi penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul penelitian Perbedaan Penelitian 

1. Yulidianti, 2017 

 

(STKIP PGRI 

Sumatera Barat) 

 

Analisis 

Perubahan 

Fungsi Kawasan 

Hutan Tahun 

2011 dan 2015 di 

Kab. Agam. 

Penelitian Nela Yulidianti, 2017 

mengkaji tentang perubahan 

fungsi kawasan hutan tahun 2011 

dan 2015 di Kab. Agam. 

Sedangkan pada penelitian ini, 

peneliti mengkaji mengenai 

hutan yang sudah beralih fungsi. 

2. Amar, dkk. 2021 

 

(Universitas 

Tadulako, Palu) 

 

Analisis 

Perubahan 

Penggunaan 

Lahan Terhadap 

Keberlangsungan 

Fungsi Kawasan 

Hutan Suaka 

Margasatwa 

Bakiriang 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perubahan 

penggunaan lahan periode 1997-

2012 dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Penelitian 

dilakukan menggunakan metode 

Analysis of Land-Use and Land-

Cover Changes and Trajectories 

(ALUCT) untuk memahami 

dinamika penggunaan lahan pada 

bentang lahan. Hasil penelitian 

menunjukan penggunaan lahan 

periode 1997-2012 di kawasan 

SM Bakiriang mengalami 

perubahan luas yang cukup 

signifikan yakni 20,52% pada 
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kategori Non-Suaka dan 79,48% 

pada kategori Suaka.  

3. Hijriah, 2021 

 

(Universitas 

Muhammadiyah 

Mataram) 

Analisis Alih 

Fungsi Lahan 

terhadap 

Perubahan Iklim 

di Daerah Aliran 

Sungai Sari 

menggunakan 

Citra Landsat 

Penelitian Hijriah diteliti tahun 

2021 mengkaji dampak alih 

fungsi lahan terhadap perubahan 

iklim di Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Sari tahun 2015 sampai 

2019. Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti mengkaji 

mengenai hutan yang sudah 

beralih fungsi. 

4. Setya Widiana 

(Universitas 

Indonesia, 2016) 

Strategi 

Pengendalian 

Alih Fungsi 

Hutan Lindung 

(Studi pada Area 

Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan 

Rencana 

Pembangunan 

PLTA Tumbuan 

Mamuju) = 

Strategic Control 

of Protect Forest 

Conversion 

(Study on 

Tumbuan 

Mamuju 

Hydropower 

Concession 

Area) 

Penelitian Setya Widiana, 2016 

mengkaji untuk mengetahui 

karakteristik fisik dan kondisi 

sosial ekonomi Kab. Mamuju, 

menentukan strategi 

pengendalian alih fungsi hutan 

lindung Kab. Mamuju dan 

mengidentifikasi alih fungsi 

hutan lindung Kab. Mamuju. 

Pada penelitian ini, peneliti 

mengkaji mengenai hutan yang 

sudah beralih fungsi. 

 

Berikut ini merupakan penjelasan dari tabel perbandingan penelitian sebelumnya : 

 

1. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Hijriah, 2021) menerapkan Alih Fungsi 

lahan terhadap perubahan iklim di DAS sari dengan menggunakan citra satelit. 

Adapun hasil dari penelitian tersebut peneliti ingin menunjukan luas alih fungsi 

lahan Kawasan hutan tahun 2015 dan 2019. Perubahan tersebut berupa kawasan 

hutan beralih menjadi pemukiman dan lahan pertanian. 

2. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Nela Yulidianti , 2017) menerapkan 

Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2011 dan 2015 di Kab. Agam. 

Menjawab dari permasalahan serta tujuan dari penelitian ini, dimana tujuan 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebaran kawasan hutan Kab. Agam 

tahun 2011 dan 2015 beserta luasnya menggunakan metode overlay. Hasil dari 
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penelitian ini menunjukkan bahwa sebaran fungsi kawasan hutan lindung di 

Kabupaten Agam tahun 2011 dan 2015 terdapat di 15 Kecamatan.  Fungsi 

kawasan hutan produksi Kab. Agam tahun 2011 dan 2015 tersebar di 7 

kecamatan. Kawasan hutan terluas terdapat di kawasan hutan lindung dengan 

luas kawasan ± 44089,59 Ha sedangkan hutan Produksi memiliki luas ± 

20768,52 Ha.  

Tahun 2011 dan 2015 hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata terluas terletak 

di Kec. Tanjung Raya,  Palupuh dan Palembayan. Hutan Produksi terluas terletak 

di Kecamatan Palupuh dan Palembayan. Perubahan fungsi kawasan hutan 

Kabupaten Agam terjadi pada tahun 2015. Penurunan fungsi kawasan hutan 

lindung dari tahun 2011 ke 2015 disebabkan oleh perubahan fungsi kawasan 

hutan. Luas kawasan hutan lindung pada tahun 2011 seluas 47849,42 (Ha) dan 

pada tahun 2015 menjadi 44089,59 Ha. 

3. Penelitian dengan judul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap 

Keberlangsungan Fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bakiriang 

diambil dari jurnal Universitas Tadulako, Palu oleh Amar dkk, pada tahun 2021. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kawasan hutan lindung yang 

memiliki keanekaragaman hayati di Prov. Sulawesi Tengah. Berbagai 

pemanfaatan lahan yang dilakukan dalam kawasan menyebabkan tidak 

berfungsinya kawasan sesuai dengan arahan peruntukannya. Penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan periode 1997-2012 

serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan mengunakan metode 

Analysis of Land-Use and Land-Cover Changes and Trajectories (ALUCT) 

untuk memahami dinamika penggunaan lahan suatu bentang lahan pada periode 

tertentu melalui penginderaan jauh. Hasil penelitian menunjukan bahwa luas 

penggunaan lahan pada kawasan SM Bakiriang periode 1997-2012, mengalami 

perubahan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 20,52% pada kategori 

Kelompok Non-Suaka dan 79,48% pada kategori Kelompok Suaka. Faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan lahan antara lain karena minimnya 

informasi tentang kawasan hutan, lemahnya monitoring dan evaluasi, tidak 

jelasnya batas deliniasi serta pertumbuhan penduduk yang cepat. 
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4. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Setya Widiana (Universitas Indonesia, 

2016) menerapkan bahwa hutan lindung yang memilii kemiringan lereng 

sebesar 45O dan fungsi hidrologisnya mempunyai potensi PLTA yang 

menjanjikan. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pembangunan PLTA pada 

kawasan hutan.  Penelitian dilakukan di Kab. Mamuju. Kabupaten tersebut 

adalah salah satu kabupaten yang berfungsi sebagai Kawasan Strategis 

Konservasi Nasional, namun pada kenyataan tutupan lahan pada hutan lindung 

Kab. Mamuju telah beralih fungsinya yaitu sebagai kebun dan pemukiman. 

Hasil penelitian berupa jenis vegetasi termasuk hutan sekunder dan campuran. 

Kemiringan lereng yang di dominasi dalam katagori curam. Jenis tanah yang 

didominasi oleh Podsolik dan intensitas hujan yang berada dalam katagori 

sangat rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan hutan lindung 

Kab. Mamuju sebanyak 91 adalah petani pada tahun 2011 seluas 47849,42 (Ha) 

dan pada tahun 2015 menjadi 44089,59 Ha.  

 

 

2.2.  Kerangka Konseptual 
 

Kawasan hutan merupakan salah satu kekayaan yang harus kita jaga dari hal-hal 

yang mampu merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Akibat perputaran waktu 

yang selalu membawa perubahan, kondisi hutan semakin berkurang manfaatnya 

bagi kehidupan, sehingga banyak masalah hutan yang bermunculan. Fenomena 

yang hingga saat ini masih terus terjadi diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara 

jumlah penduduk yang setiap detiknya terus bertambah dengan jumlah tanah yang 

tetap bahkan terus berkurang status kepemilikannya. Hal tersebut jika tidak cakap 

dalam menangani maka akan menimbulkan berbagai permasalahan yang 

berkepanjangan seperti terjadinya alih fungsi lahan secara besar-besaran, kemudian 

Kawasan permukiman warga yang semakin masuk di area konservasi hutan, dan 

semakin menyusutnya Kawasan hutan di Indonesia bahkan dunia.  

Pemerintah sejatinya memahami akan fenomena ini, sehingga kawasan hutan 

sejatinya mampu dialih fungsikan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010. Pun begitu pemerintah daerah juga telah 

Menyusun peraturan terkait perlindungan hutan seperti pada Perda Lampung No.6 
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Tahun 2015 Namun, hal yang terjadi justru tidak sesuai dengan apa yang 

seharusnya direncanakan berdasarkan RTRW tahun 2011-2031  yang disusun 

dalam jangka 20 tahunan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

kerusakan hutan mencapai 37,42 persen. Sehingga diperlukan identifikasi terkait 

monitoring Kawasan hutan pada tahun 2020 dan identifikasi terkait luas area 

permukiman yang berada di dalam Kawasan hutan sebagai salah satu penyebab 

berkurangnya hutan di Indonesia. 

Hasil penelitian ini nantinya dapat dianalisis antara kesesuaian kinerja pemerintah 

daerah dalam menjaga dan mengendalikan Kawasan hutan seperti yang tertuang 

pada peraturan Perda Lampung No.6 Tahun 2015 terhadap kondisi saat ini pada 

tahun 2020 menggunakan acuan peta RTRW tahun 2011-2031 yang disusun 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Guna memudahkan dalam memahami 

kerangka konseptual ini dapat dilihat dalam diagram alir dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 1.Kerangka Konseptual 
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2.3.  Landasan Konseptual 

 

 

Landasan konseptual adalah alur kerangka teoritis yang mendukung penelitian, 

landasan konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

2.3.1.  Pengertian Hutan 
 

Hutan biasanya dapat ditemui di daerah tropis, daerah beriklim dingin, pegunungan, 

daratan rendah, pulau dan lain sebagainya. Hutan merupakan suatu kawasan yang 

ditumbuhi berbagai jenis pepohonan serta tumbuhan lainnya dengan lebat. 

Kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas dan berfungsi sebagai 

penampung karbon dioksida, modulator arus hidrologika, habitat hewan, pelestari 

tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting (Nagel, 

2011). Hutan adalah sebuah ekosistem dimana terdapat banyak pohon-pohon dan 

sumber daya alam yang melimpah, namun seiring peradaban manusia yang banyak 

memberikan perubahan sesuai dengan fungsinya yang mengandung banyak 

manfaat. Akibat perputaran waktu yang selalu membawa perubahan, kondisi hutan 

semakin berkurang manfaatnya bagi kehidupan, sehingga banyak masalah hutan 

yang bermunculan. Kawasan hutan dalam Undang-undang Republik Indonesia (UU 

RI) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 3 yang berbunyi: 

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh 

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” (Sari, 2006). 

 

 

2.3.2 Fungsi Hutan 
 

Secara umum kawasan hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi produksi dan 

fungsi lindung. Hutan memiliki kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai 

dengan keadaan fisik lingkungan, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman 

hayati dan ekosistem yang ada. 

 

 

 



11 
 

 
 

1. Hutan Lindung 

Hutan lindung memiliki kondisi sedemikian rupa yang dapat memberikan efek 

baik pada tanah dan alam sekitarnya serta melindungi dan mempertahankan 

sistem air. 

2. Hutan Produksi 

Hutan produksi adalah jenis kawasan hutan yang menghasilkan hasil hutan 

berupa kayu maupun non kayu. Salah satu manfaat hutan produksi yaitu untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup maupun sebagai  bahan baku industri. Hutan 

dalam fungsi produksi memiliki area yang relatif luas. Biasanya dikelola oleh 

pemerintah daerah setempat atau perusahaan besar swasta. 

 

2.3.3. Penutup Lahan 

 

Penutupan lahan adalah kondisi bentuk rupa bumi yang menggambarkan 

penampakan vegetasi diatasnya (permukaan bumi). Penutup lahan disebut juga 

sebagai wujud fisik dari vegetasi, alam, benda dan unsur budaya yang ada. Land 

cover sendiri umumnya didapatkan dari hasil klasifikasi citra satelit dan hasil 

klasifikasi tersebut banyak digunakan sebagai dasar penelitian untuk analisis 

penggunaan lahan atau dinamika perubahan lahan di suatu area. Selain hal tersebut, 

hasil klasifikasi citra berupa land cover juga dapat dijadikan sebagai dasar 

pengamatan pertumbuhan pembangunan suatu area (Al Mukmin, 2016).  

 

 

2.3.4. Penggunaan Lahan 

 

Penggunaan lahan adalah  kegiatan yang dilakukan manusia baik secara periodik 

maupun permanen. Tujuan utamanya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan. 

Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai jumlah dari pengaturan aktivitas dan 

input yang dilakukan manusia pada tanah tertentu (FAO,1997; FAO/UNEP,1999). 

Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang tertentu, seperti 

permukiman, persawahan dan perkotaan. Penggunaan lahan merupakan 

pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pada 

pemanfaatan masa kini. Kondisi penutupan lahan  juga memiliki arti yang sangat 
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penting terutama dalam hal menjaga keseimbangan ekologi, ekonomi, sosial, 

budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi pada suatu wilayah. Jika salah satu 

komponen hutan tersebut mengalami kerusakan, maka akan berdampak pada 

komponen lainnya. 

 

 

2.3.5. Alih Fungsi Lahan 

 

Lahan adalah kesatuan berbagai sumber daya daratan yang saling berhubungan 

yang menjadi satu kesatuan yang terstruktur dan fungsional. Alih fungsi lahan dapat 

diartikan sebagai berubahnya fungsi utama pada sebagian atau seluruh kawasan, hal 

ini juga disebut dengan konversi lahan. Konversi lahan menyebabkan perubahan 

penggunaan lahan. Lahan yang sebelumnya untuk pertanian, karena adanya 

konversi lahan berubah fungsi menjadi Kawasan pemukiman atau kawasan industri. 

Konversi lahan yang terjadi tentu memiliki pengaruh lain. Konversi lahan pertanian 

akan berpengaruh pada produksi pangan. Ketersediaan lahan untuk pertanian sangat 

penting untuk menopang produksi pangan lokal dan nasional, jika lahan untuk 

kegiatan pertanian semakin berkurang tentu skala produksi pangan juga akan 

berkurang. Pengaruh ekonomi yang ditimbulkan oleh konversi lahan dan hutan 

membawa perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya untuk pertanian lalu 

dikonversi untuk pembangunan kawasan perkotaan telah menurunkan produksi 

pangan dan kayu (Notohadiprairo, 2006). 

 

2.3.6. Kesesuaian Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan 
 

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan lahan 

tertentu. Kesesuaian lahan dapat dinilai untuk kondisi saat ini yang disebut 

kesesuaian lahan aktual atau setelah diperbaiki atau yang disebut kesesuaian lahan 

potensial. Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan aktivitas penggunaan 

suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya. Perubahan lahan tersebut 

disebabkan oleh tekanan terhadap kebutuhan penduduk akan lahan yang 

ditimbulkan dari perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat (Satria, 

2013). 
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2.3.7. Rencana Tata Ruang atau Wilayah 

 

Rencana tata ruang atau wilayah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat makhluk hidup melakukan kegiatannya serta memelihara keberlangsungan 

hidupnya (RI, 2007). Wilayah ialah ruang yang ada dalam satu kesatuan geografis 

beserta semua unsur yang terkait. Ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan 

atau aspek fungsional. Rencana tata ruang ialah proses menentukan struktur ruang 

dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

Rencana tata ruang adalah hasil dari perencanaan tata ruang sedangkan sistem 

wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan 

pelayanan pada tingkat wilayah (RI, 2008). Penataan  Ruang Wilayah Kabupaten 

(RTRWK) adalah arahan dari perwujudan ruang suatu wilayah yang ingin dicapai 

pada masa mendatang. Penataan RTRWK memiliki fungsi : 

1. Sebagai pedoman (dasar) untuk menformulasikan kebijakan dan strategi 

penataan RTRWK. 

2. Memberi arah dalam penyusunan RTRW kabupaten. 

3. Menjadi dasar penetapan arahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten. 

 

 

2.3.8. Tinjauan Daerah Penelitian 

 

Kabupaten Lampung Selatan merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi 

Lampung, yang ibukotanya berada  di Kecamatan Kalianda. Kabupaten Lampung 

Selatan mempunyai luas wilayah 2.007,01 km² serta jumlah penduduk pada tahun 

2020 sebanyak 1.057.664 jiwa, dengan kepadatan 527 jiwa/km². Wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan berada antara 105° - 105°45' Bujur Timur serta 5°15' 

- 6° Lintang Selatan.  Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 kecamatan, 4 

kelurahan, serta 256 desa. (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2020). Kabupaten 

Lampung Selatan juga mempunyai beberapa pulau yang terletak di 4 Kecamatan 

yaitu Kecamatan Katibung, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang dan 
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Kecamatan Bakauheni. Sedangkan untuk Pulau yang terbanyak berada di 

Kecamatan Rajabasa dengan jumlah sebanyak 16 pulau. Selain itu di Kecamatan 

Rajabasa juga terdapat Pulau Sebesi, yang merupakan pulau dengan luas 4.643 Ha 

yang terluas pada Kabupaten Lampung Selatan.  

 
Tabel 2. Luas Kabupaten Lampung Selatan Di rinci Perkecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber :Laporan RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031) 

 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan berbatasan pada wilayah 

utara yang berdampingan dengan wilayah pusat Kota Bandar Lampung, yaitu 

berada pada Kecamatan Natar. Selain itu dilihat dari jumlah kepadatan 

penduduknya, kecamatan Natar memiliki kepadatan penduduk terbesar yan ada di 

Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebanyak 7 jiwa/Ha sedangkan untuk jumlah 

penduduk terkecil berada di Kecamatan Raja Basa sebanyak 2 Jiwa/Ha. Kecamatan 

Natar juga merupakan yang terbesar di Lampung Selatan Untuk distribusi 

penduduknya yaitu sebesar 18 % dan Kecamatan way panji dan Bakau heni 

merupakan yang terkecil dalam distribusi penduduknya yaitu sebesar  2%.  
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Tabel 3. Daftar Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                  

 

 

 

(Sumber :Laporan RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031) 

 

2.3.9. Tinjauan Lahan Kawasan Hutan Pada RTRW Tahun 2011-2031 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, 

Pasal 11 ayat (2), yang berbunyi pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam 

melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang  meliputi perencanaan tata 

ruang wilayah kabupaten (RTRWK), pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Rencana dalam tata ruang 

pada suatu wilayah berkaitan erat dengan berberapa peraturan perundangan yang 

ada di Indonesia. Salah satu Peraturan Perundang-undangan yang terkait mengenai 

RTRW pada Kabupaten Lampung Selatan yaitu: Undang-Undang No. 41 Tahun 

1999 mengenai Kehutanan (Lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 167). Luas 

kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang berada di Kabupaten Lampung 

Selatan yaitu sebesar 56.233,6 Ha, yang terdapat di beberapa wilayah, yaitu Way 

Ketibung, gedong wani, way Pisang serta Pematang Taman. Seperti terlihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kabupten 

Lampung Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber :Laporan RTRW Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031) 

 

 

2.3.10. Pengertian Citra Satelit  

 

 

Citra satelit adalah representasi gambar dengan menggunakan berbagai jenis 

panjang gelombang yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam energi 

elektromagnetik. Citra adalah suatu gambaran atau kenampakan suatu objek yang 

sedang diamati. Citra dapat disebut juga sebagai hasil rekaman dari suatu alat 

pemantau/sensor, baik optik, optik-mekanik, elektrooptik maupun elektromekanik. 

Pada pemanfaatannya citra membutuhkan proses interpretasi. Menurut Indarto 

(2004) citra satelit adalah hasil pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang 

pada wahana seperti satelit ruang angkasa dengan ketinggian lebih dari 400 km dari 

permukaan bumi. 

 

Tingkat resolusi citra satelit dipengaruhi oleh kemampuan sensor dalam melakukan 

perekaman pada objek yang sedang diamati. Citra satelit Landsat TM memiiki 

kemampuan untuk merekan objek terkecil yang ada di lapangan sebesar 30 x 30 

meter. Selain itu, satelit IKONOS juga dirancang sehingga memiliki kemampuan 

untuk merekam objek terkecil di lapangan dengan resolusi sebesar 1 x 1 meter. 

Berikut ini adalah beberapa jenis citra satelit berdasarkan tingkat resolusi 

spasialnya. 
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1. Citra satelit resolusi rendah memiliki resolusi spasial mencapai 15 sampai 30 

meter. Resolusi ini dimiliki Citra Satelit Landsat TM. 

2. Citra satelit resolusi sedang memiliki resolusi spasial 2.5 sampai 10 meter. 

Resolusi ini dimiliki Citra Satelit SPOT. 

3. Citra satelit resolusi tinggi memiliki resolusi spasial mencapai 0.6 sampai 1 

meter. Resolusi ini dimiliki oleh Citra Satelit Quickbird.dan IKONOS  

 

 

Gambar 2. citra satelit. 

(Sumber: Indarto,2014) 

 

 

2.3.11. Penginderaan Jauh 

 

Penginderaan jauh memiliki pengertian yang luas. Perkembangannya, 

penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai satu ilmu yang mapan di antara ilmu 

lainnya. Penginderaan dapat diaplikasikan di berbagai bidang yang membutuhkan 

informasi mengenai muka bumi. Saat ini, data penginderaan jauh dijadikan sebagai 

pedoman untuk melakukan analisis spasial serta pengambilan kebijakan 

(Budiyanto, 2018). Teknik penginderaan jauh digunakan untuk analisis dalam 

memperoleh informasi tentang bumi. Informasi tersebut terbentuk dari dipantulkan 

atau pancaran radiasi elektromagnetik dari permukaan bumi. Penginderaan jauh 

adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data tentang 

permukaan bumi menggunakan satelit atau pesawat terbang sebagai wahananya 

(Somantri, 2008).  
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Kualitas gambar citra yang diperoleh dari penginderaan jauh dapat dilihat 

berdasarkan pada: 

1. Resolusi Spasial 

Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil dari obyek di lapangan yang dapat 

direkam pada data digital atau pada citra. Istilah resolusi spasial dalam data 

digital disebut dengan pixel. Semakin kecil (ukuran) objek yang terekam oleh 

wahana/sensor, hasil yang diperoleh juga semakin baik (informasi yang 

disajikan lebih detil).  

2. Resolusi Temporal 

Resolusi temporal merupakan suatu frekuensi perekaman ulang pada suatu 

daerah yang sama dalam kurun waktu tertentu. Rentang waktu perulangan 

tersebut dapat dinyatakan dalam hitungan jam, hari, bulan atau tahun. 

3. Resolusi Spektral 

Resolusi spektral suatu sensor ialah seberapa banyak dan lebar saluran yang 

mampu ditangkap sensor. Semakin banyak saluran diperoleh dan semakin kecil 

lebar spektral pada tiap-tiap saluran, maka semakin tinggi pula resolusi spektral 

yang dihasilkan. Resolusi spektral kaitannya dengan kemampuan sensor dalam 

mengidentifikasi obyek. 

Menurut Indarto (2014), penginderaan jauh dengan satelit memiliki keunggulan, 

antara lain: 

1. Mencakup wilayah yang luas. 

2. Frekuensi dan pengulangan yang memadai pada wilayah yang dipotret. 

3. Pengukuran secara kuantitatif fitur di permukaan bumi menggunakan sensor 

yang secara radiometrik telah dikalibrasi. 

4. Analisis dan pengolahan data dapat dilakukan secara semi-otomatis. 

5. Biaya per km² luasan yang dipotret relatif lebih murah. 

 

Digitasi on screen adalah suatu teknik digitasi atau proses konversi data pada peta 

dari format raster ke format vector yang dapat dilakukan menggunakan perangkat 

lunak. Dengan metode tersebut pembuatan peta perubahan penutup lahan akan lebih 

mudah dilakukan serta jika terjadi kesalahan dalam peta lebih mudah diperbaiki 

(Sutara, 2017). 
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2.3.12. Klasifikasi Citra 

 

Klasifikasi citra adalah tahap terakhir dalam pengolahan data citra. Proses ini 

bertujuan untuk membagi daerah cakupan berdasarkan objeknya. Pembagian 

dilakukan dengan menginterpretasi kenampakan di atasnya (citra) kemudian 

dinyatakan dengan simbol tertentu. Proses ini dapat menghasilkan peta tematik 

yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan selanjutnya (Soenarmo,2009). 

Proses klasifikasi citra biasanya menggunakan metode Supervised classification 

(terawasi) dan unsupervised classification (tak terawasi). Pada metode supervised 

classification, identitas dan lokasi suatu lahan seperti hutan, permukiman, pertanian 

dan perkotaan dapat diketahui dengan melakukan survei lapangan atau interpretasi 

foto udara. Analisa tersebut diarahkan untuk melokalisasikan tempat yang spesifik 

pada citra dengan mencari sampel area (training sample/area). 

 

Proses klasifikasi multispectral dengan bantuan perngkat keras dapat dibedakan 

menjadi dua berdasaarkan tingkat otomatisnya. Salah satunya ialah klasifiaksi 

tersedia (supervised classification/ klasifikasi terawasi/ klasifikasi terkontrol). 

Klasifikasi tersedia meliputi sekumpulan alogaritma yang didasari oleh pemasukan 

objek yang dapat berupa nilai spektral. Objek tersebut disebut sebagai sampel dari 

kelompok piksel dan memiliki lokasi geografis. Sampel dalam hal ini disebut 

sebagai daerah kontrol (trainig sample/area). Sebelum pengambilan sampel, sistem 

klasifikasi yang akan diterapkan harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti 

klasifikasi manual. Pada prosesnya, klasifikasi harus mempertimbangkan sistem 

klasifikasi dan kriteria sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan  secara digital 

oleh analis adalah cara untuk melatih komputer dalam mengenali objek berdasarkan 

nilai spektralnya (Danoedoro, 2012). 

 
 

2.3.13.  Uji Akurasi 

 

Uji akurasi data spasial dapat dibagi menjadi akurasi posisi dan akurasi isi. Akurasi 

posisi yang diperoleh dari hasil interpretasi mengikuti akurasi posisi data yang 
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menjadi sumbernya. Akurasi tematik berarti tingkat akurasi dari data tematik yang 

dihasilkna dari proses klasifikasi. Uji akurasi terhadap hasil klasifikasi adalah suatu 

proses yang dilakukan untuk menentukan nilai akurasi hasil dari proses klasifkasi 

menggunakan matriks konfusi/kesalahan (confusion matrix). Uji akurasi 

menggunakan matriks konfusi meliputi nilai keseluruhan akurasi (overall 

accuracy),ketelitian pembuat (produser’s accuracy) dan ketelitian pengguna 

(user’s accuracy) dan analisis Kappa. Akurasi dapat diartikan sebagai derajat  

persamaan antara pengamatan dan kenyataan dilapangan. Kesalahan dalam 

mengidentifikasi fitur dan distribusi kategori dapat mengurangi tingkat akurasi. 

Tingkat akurasi hasil dari proses klasifikasi dapat dapat diuji dengan 4 cara (Levin, 

1999), yaitu : 

1. Peninjauan lapangan dengan sampel yang dapat dipilih random atau di 

sepanjang grid. 

2. Perkiraan persamaan pada kelas dengan mengidentifikasi kelas peta dengan 

hasil klasifikasi dan peta referensi. Biasanya menggunakan metode overlay 

(tumpang susun) antara peta yang satu dan yang lain, 

3. Analisis data statistik pada sampel, pengukuran, dan pengolahan data dapat 

dilakukan menggunakan RMS (root mean square), standard error, varians, 

koefisien korelasi, regresi linier atau ganda dan pengujian Chi Square.  

4. Perhitungan menggunakan matriks konfusi/kesalahan. 

 

 

2.3.14. Matriks Konfusi 

 

 

Error Matrix atau matriks konfusi/kesalahan adalah susunan data berupa angka 

yang diatur dalam baris dan kolom. Representasi jumlah sampelnya diisi sesuai 

antara kategori relatif dengan kategori aktualnya (Congalton, 2008). Matriks berisi 

kelas penutupan lahan yang dihasilkan proses klasifikasi citra pada tiap barisnya 

dan kelas penutup lahan hasil survei di lapangan pada kolomnya. Matriks 

menunjukkan jumlah objeknya, makin banyak objek yang memiliki kesamaan kelas 

dalam baris dan kolomnya, maka akurasi yang diperoleh semakin tinggi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix
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Ketelitian hasil klasifikasi diukur berdasarkan overall accuracy (nilai akurasi 

keseluruhan), produser’s accuracy (ketelitian pembuat) dan user’s accuracy 

(ketelitian pengguna). Overall accuracy menunjukkan presentase yang diperoleh 

dari hasil klasifikasi dengan jumlah piksel berdasarkan data lapangan. Piksel yang 

dijadikan sampel ialah piksel yang menjadi objek perhitungan. Apabila perhitungan 

uji akurasi lebih dari atau sama dengan 85%, maka hasil klasifikasi dapat diterima. 

Analisis ini dilakukan antara tingkat kesesuaian (agreement) aktual pada matriks 

konfusi/kesalahan dan kemungkinan kesesuaian yang ditunjukkan dalam jumlah 

keseluruhan pada baris dan kolomnya. 

 

Akurasi hasil klasifikasi diuji dengan membuat matriks konfusi/kesalahan pada tiap 

bentuk penutup/penggunaan lahan dari hasil interpretasi. Ketelitian pemetaan 

dibuat menjadi beberapa kelas (X) (Short, 1982 dalam Purwadhi, 2001) dengan 

rumus perhitungan matematisnya sebagai berikut.  

 

MA =  
𝑥𝑐𝑟 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙

2𝑥𝑐𝑟 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙+𝑋𝑜 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙+𝑋𝑐0
× 100% ................................................................(1) 

 

Keterangan: 

MA = Ketelitian Pemetaan (mapping accuracy) 

Xcr  = Jumlah X terkoreksi 

Xo  = Jumlah X yang masuk ke kelas lain  

Xco = Jumlah X tambahan dari kelas lain  

 

 

 

 

Secara lebih sederhana ketelitian seluruh klasifikasi (KH) adalah: 

 

KH =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
× 100% .....................................................(2) 

 

 

2.3.15. Kebijakan Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan 

 

 

Pengalihan fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau 

seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi 
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fungsi lain yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan potensi lahan itu 

sendiri. Alih fungsi lahan adalah suatu perubahan penggunaan lahan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti perlunya pemenuhan kebutuhan hidup serta 

pertumbuhan penduduk yang semakin cepat sehingga berdampak pada beralih 

fungsinya lahan.  

Alih fungsi lahan kawasan hutan merupakan fenomena yang tidak dapat 

dihindarkan dari pembangunan dan pertambahan penduduk. Pembangunan yang 

dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat 

serta memberikan keuntungan, seperti perluasan kesempatan kerja, kesempatan 

berusaha, pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat, kelestarian 

lingkungan dan meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada dasarnya kawasan 

hutan memiliki fungsi yang sangat vital dan unik sehingga eksistensinya tak 

tergantikan. Alih fungsi lahan kawasan hutan menimbulkan setidaknya bahaya 

terhadap fungsi hutan sebagai penyeimbang hidrologis, ekologis dan penyedia 

keragaman hayati akan musnah.  

Hilangnya fungsi kawasan hutan sebagai daerah resapan air merupakan suatu hal 

yang sering mengakibatkan terjadinya suatu bencana. Semua fungsi kawasan hutan 

apabila terus dibiarkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan hutan dapat 

mengancam kelestarian ekosistem. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan 

mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan kawasan hutan. 

Pemerintah melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan telah mengatur 

sedemikian rupa mengenai kawasan hutan, yaitu: 

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di 

Provinsi Lampung. Peraturan ini memiliki poin-poin yang dapat disimpulkan 

diantaranya: 

a. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan 

jaminan kepastian hukum atas tanah dilahan eks kawasan hutan produksi, 

yang dapat dikonversi (HPK)  telah diubah menjadi bukan kawasan hutan 

yang dapat dikonversi dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 06 

tahun 2021  kepada perorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan 
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yang selama ini secara fisik memanfaatkan dan menguasai tanah tersebut 

diberikan hak untuk memperoleh hak atas tanah. 

b. Alih fungsi lahan adalah perubahan dari lahan hutan produksi yang dapat 

dikonversi menjadi kawasan bukan HPK. 

c. Biaya alih fungsi lahan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah atas perubahan fungsi lahan dari kawasan hutan produksi yang dapat 

dikonversi menjadi kawasan yang bukan HPK kepada penerima hak atas 

tanah. 

d. Kawasan bukan HPK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk kegiatan budidaya pemukiman, fasilitas umum sosial, kegiatan 

ekonomi dan lain lain atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam 

(SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya buatan. 

e. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi selanjutnya disebut HPK 

adalah kawasan hutan yang menurut rencana penatagunaan hutan dapat 

dikonversi untuk areal penggunaan lain. 

f. Pengaturan pertanahan eks HPK adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penata batasan areal yang dilepas, tata guna tanah, redistribusi dan 

pemberian hak kepada masyarakat setempat, pembiayaan dan perolehan hak 

atas tanah. 

g. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang bermukim, mengusahakan, 

memanfaatkan dan menguasai kawasan hutan eks HPK sebagai sumber 

kehidupan. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan ini 

memiliki poin-poin yang dapat disimpulkan diantaranya: 

a. Hutan ialah hamparan lahan dalam satu kesatuan ekosistem, berisi SDA 

hayati, di dalamnya di dominasi pepohonan dimana persekutuan alam dan 

lingkungannya tidak dapat dipisahkan. 

b. Hutan lindung ialah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai 

pelindung kehidupan untuk meyimpan air, mencegah terjadinya banjir, 

intrusi air laut, mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. 
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c. Hutan produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu untuk 

memproduksi hasil hutan. 

d. Hutan produksi yang dapat dikonversi ialah kawasan hutan yang 

dicadangkan secara ruang untuk digunakan di luar kegiatan kehutanan. 

e. Perubahan kawasan hutan ialah perubahan kawasan hutan menjadi bukan 

kawasan hutan. 

f. Perubahan fungsi kawasan hutan ialah perubahan sebagian atau 

keseluruhan fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan 

menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.  

g. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan dalam rangka 

pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat yang berdasarkan pada 

optimalisasi distribusi fungsi,  kawasan hutan dengan luasan yang 

memadai, sebaran yang proporsional dan manfaat kawasan hutan yang 

lestari dan berkelanjutan. 

h. Perubahan peruntukan kawasan hutan pada wilayah provinsi dilakukan 

berdasarkan usulan dari gubernur kepada menteri. 

i. Gubernur dalam mengajukan usulan mengenai perubahan peruntukan 

kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan menteri. 

j. Keputusan menteri tentang perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah 

provinsi diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi (RTRWP) yang dilakukan untuk ditetapkan dalam 

peraturan daerah provinsi. 

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2015 Tentang Penertiban 

dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. Peraturan ini 

memiliki poin-poin yang dapat disimpulkan diantaranya: 

a. Kawasan hutan di Provinsi Lampung mempunyai fungsi konservasi, 

produksi dan lindung. Oleh sebab itu perlu penertiban dan pengendalian 

pengelolaan kawasan hutan sehingga diperoleh  manfaat yang optimal. 

b. Kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung dapat menyebabkan 

terjadinya erosi dan bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan 

kekeringan di beberapa kabu paten/kota pada wilayah Daerah Aliran Sungai 

(SDA) yang terdapat di Provinsi Lampung. 
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c. Sesuai amanat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 bahwa luas 

kawasan hutan ditetapkan minimal 30% dari luas daratan, dimana setiap 

tahun terdapat kondisi luasan hutan di Prov. Lampung mengalami 

pengurangan akibat kerusakan yang semakin meningkat. 

 

Adanya upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui 

terbitnya peraturan yang mengatur mengenai kawasan hutan merupakan suatu 

bentuk antisipasi dan kepedulian terhadap kawasan hutan. Seiring berjalannya 

waktu, kawasan hutan perlahan mulai tereksploitasi oleh manusia dikarenakan 

faktor-faktor tertentu. Dalam penelitian ini, hasil digitasi citra satelit menunjukkan 

perubahan tutupan lahan pada kawasan hutan lindung dan produksi Kabupaten 

Lampung Selatan yang terjadi dikarenakan ada beberapa kawasan hutan lindung 

dan produksi yang telah berubah fungsi menjadi pemukiman. Hal ini tentunya tidak 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatur 

kawasan hutan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 

14 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan 

Produksi yang Dapat Dikonversi di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan 

Provinsi Lampung. Pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 

Tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Lampung. 

Pemerintah Kab. Lampung Selatan juga berupaya dengan mengeluarkan Peraturan 

Daerah Kab. Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan 

Tatakerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan. 

Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga lahan kawasan hutan dari 

kerusakan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan dalam 

Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat pasal 59 antara lain: 

a. Menjaga dan memelihara kelestarian hutan. 

b. Mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 60 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan informasi, 

baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau 

adanya indikasi perusakan hutan. Selanjutnya Pasal 61 juga menyebutkan bahwa 

masyarakat ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan 

dengan cara: 

a. Membangun dan membentuk jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan. 

b. Turut serta menjadi mitra dalam lembaga pemberantasan perusakan hutan 

dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 

c. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan dan dampak 

negatif perusakan hutan. 

d. Memberikan informasi (secara lisan atau tulisan) kepada pihak berwenang 

yang berkaitan dengan perusakan hutan. 

e. Ikut melakukan pengawasan penegakan hukum sebagai upaya pemberantasan 

perusakan hutan. 

f. Melakukan kegiatan lain yang tujuannya adalah untuk mecegah perusakan dan 

pemberantasan perusakan hutan. 

 

Tentunya terdapat sanksi yang diberikan kepada orang yang menjadikan kawasan 

hutan sebagai tempat usaha secara diam-diam tanpa meminta izin dari pemerintah 

setempat sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2021. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan 

Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan terdapat dalam 

pasal 33 yang berisi setiap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak 

memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

1, dikenai sanksi administratif berupa: 

a. Penghentian sementara kegiatan usaha. 

b. Denda administratif. 

c. Paksaan pemerintah. 

 

Selanjutnya pada ayat 2, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1, setiap orang wajib menyelesaikan pembayaran pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pada ayat 3 
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menjelaskan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 

dilakukan melalui tahapan: 

a. Verifikasi dan validasi data dan informasi. 

b. Penetapan pengenaan sanksi administratif. 

 

Berdasarkan peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, 

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu meninjau ulang pemukiman yang 

berada di lahan kawasan hutan, dimana ini sebagai bentuk pengendalian alih fungsi 

lahan kawasan hutan ke pemukiman yaitu dengan cara perizinan, pengendalian 

serta pengawasan dan sanksi pelanggaran alih fungsi lahan kawasan hutan, hal ini 

bertujuan supaya tercipta kebijakan yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan 

Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan. 

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu diperkuat sehingga mampu 

mengendalikan alih fungsi lahan kawasan hutan. Diperlukan ketegasan  penerapan 

aturan guna mempertahankan eksistensi lahan kawasan hutan dan perlu adanya 

sosialisasi mengenai perundang-undangan tentang alih fungsi lahan kawasan hutan 

dan sanksi tegas terhadap pelanggar alih fungsi lahan. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 

Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari – Mei 2022, meliputi kegiatan 

persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Lokasi penelitian 

secara lebih spesifik dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Lokasi Penelitian 

 

 

3.2. Alat dan Bahan  

 

Pada penelitian kali ini persiapan alat dan bahan berdasarkan kebutuhan dalam 

mendukung penelitian, secara detail persiapan dijelaskan seperti berikut : 
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3.2.1. Alat 

 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pengolahan data ini : 

1. Laptop  

2. GPS handheld  

3. Kamera Digital 

 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam mengolah data pada penelitian kali ini 

sebagai berikut: 

1. Software pengolah data spasial raster (ENVI, ERDAS) 

2. Software Arcgis 10.3 

3. Microsoft Word 2010. 

 

3.2.2. Bahan  

 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Citra Satelit resolusi tinggi Landsat 8 tahun 2020. 

2. Data vektor batas administrasi Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Peta RTRW Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

 

3.3. Metodologi 

 

Pada penelitian kali ini pemrosesan data menggunakan metode Klasifikasi 

Supervised yang ada pada software Envi. Hasil akhir penelitian ini nantinya berupa 

pembahasan mengenai perubahan Kawasan hutan dan korelasinya dengan 

kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian alih fungsi lahan Kawasan hutan. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu pemotongan area, penajaman, mosaik citra 

dan selanjutnya adalah interpretasi citra. Interpretasi citra ialah proses untuk 

mengelompokkan suatu obyek pada citra dengan mengidentifikasi berdasarkan 

warna objek dan kenampakan obyeknya. Interpretasi citra dengan 
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mengkombinasikan band-band yang ada dapat memberikan karakteristik tata guna 

lahan (Mukhoriyah dkk., 2018). 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul kajian alih fungsi lahan 

kawasan hutan di Kabupaten Lampung Selatan dari sudut pandang Perda Provinsi 

Lampung Nomor. 06 tahun 2015 Pasal 21 adalah dengan menggunakan metode 

deskriptif dan analisis citra satelit dimana tahapan pengolahan dapat dilihat pada 

gambar 4.  
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                   Gambar 4.  Diagram Alir Penelitian 
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Secara garis besar tahapan pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap 

persiapan, pengumpulan data dan pengolahan data. Adapun tahapan pelaksanaan 

secara lebih rinci dapat dilihat seperti berikut :  

 

 

3.4. Tahap Persiapan  

 

Tahap dari persiapan terdiri dari identifikasi masalah dan studi literatur sesuai 

dengan tema yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini.  

1. Identifikaasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap awal untuk menentukan masalah yang 

akan diangkat dan diselesaikan dalam penelitian, sehingga dapat disusun 

rumusan masalah dan tujuan pelaksaan penelitian. Permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah apakah kehadiran peraturan daerah tentang 

perlindungan Kawasan hutan dapat digunakan untuk membendung laju 

perubahan alih fungsi lahan di kabupaten lampung selatan. 

2. Studi literature 

Studi literatur adalah tahap yang bertujuan untuk mendapatkan referensi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tahap ini dilakukan 

dengan mencari dan mengkaji teori-teori dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan 

penelitian-penelitian terdahulu untuk kemudian menjadi pertimbangan dan 

acuan dalam pelaksanaan penelitian. 

 

 

3.5. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperolah 

data yang diperlukan (Yuliani, 2018). Pada penelitian kali ini peneliti hanya 

menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian, data sekunder merupakan 

data yang digunakan dalam penelitian dan diperoleh melalui pengamatan tidak 

langsung ke lapangan. Pada penelitian kali ini citra yang dibutuhkan adalah Landsat 

8, sedangkan data pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 
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administrasi Lampung Selatan dan peta Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan, 

setelah data terkumpul nantinya bisa dilanjutkan ke tahap pengolahan data.  

 

 

3.6. Pengolahan Data 

 

Pada tahap pengolahan data, data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan 

proses pengolahan. Proses pengolahan untuk menginterpretasi tutupan lahan 

terdapat beberapa langkah seperti di bawah ini.  

 

3.6.1. Pengunduhan Data 

 

Teknik Pengumpulan data dilakukan menggukan pengumpulan data Sekunder. 

Dimana data peta kawasan hutan didapatkan dari BPKH Provinsi Lampung 

sedangkan data peta RTRW didapatkan dari dokumen Perda RTRW Kabupaten 

Lampung Selatan. Sedangkan data citra satelit Landsat 8 tahun 2020 dikumpulkan 

dengan cara download melalui situs penyedia citra satelit USGS dan SAS Planet. 

Data citra satelit yang dikumpulkan memiliki resolusi temporal yang cukup baik, 

sehingga dapat menggambarkan kesesuaian dan perubahan lahan pada Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan USGS 
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Gambar 6. Tampilan SAS Planet 

 

3.6.2. Koreksi Geometrik 

 

Koreksi geometrik dilakukan dengan proses rektifikasi (pembetulan) untuk 

memproyeksikan citra yang akan digunakan, dimana dalam penelitian ini 

menggunakan citra resolusi tinggi Landsat 8 tahun 2020 sehingga memiliki 

referensi pada sistem koordinat tertentu. Proses rektifikasi citra memanfaatkan peta 

batas administrasi Kabupaten Lampung Selatan sehingga citra satelit yang 

digunakan posisinya sesuai dan memiliki sistem koordinat untuk kegiatan digitasi 

 

  

Gambar 7. Koreksi Geometrik 
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3.6.3. Koreksi Radiometrik 

 

Koreksi radiometrik ialah pengkoreksian dasar pada citra. Biasanya dilakukan 

untuk menghilangkan noise pada citra sebagai akibat distorsi. Pemanfaatan data 

citra satelit optis memang pada dasarnya memanfaatkan data pantulan hasil 

perekaman sensor yang dimiliki satelit. Sehingga terkadang sangat rentan terjadi 

noise akibat hanya mengandalkan cahaya matahari. Sehingga untuk mengurangi 

noise tersebut perlu untuk dilakukan koreksi radiometrik. Proses ini dilakukan agar 

mendapatkan hasil citra yang maksimal sehingga kemudian mudah ketika 

dimanfaatkan sebagai data acuan digitasi on screen 

 

3.6.4. Pemotongan Citra 

 

Pemotongan citra dilakukan dengan fungsi clip. Pemotongan citra dilakukan untuk 

mengambil wilayah yang akan menjadi obyek analisis. Pada penelitian ini 

pemotongan akan dilakukan pada citra Landsat 8 tahun 2020 dengan peta batas 

administrasi Kabupaten Lampung Selatan. 

  

Gambar 8. Hasil Pemotongan batas adminitrasi dan citra setelit. 

 

3.6.5. Training Sampel 

 

Pada tahap prosesing yang pertama adalah tahap training sampel pada area 

penelitian. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendukung proses selanjutnya 

yaitu klasifikasi supervised. Klasifikasi supervised melibatkan interaksi analisis 

secara intensif, dimana dilakukan identifikasi objek pada citra atau training sampel. 
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Pengambilan tiap sampel dilakukan dengan mempertimbangkan pola spektral tiap 

panjang gelombang sehingga diperolehnya acuan yang baik untuk mewakili suatu 

objek tertentu (Danoedoro, 1996).  

 

3.6.6. Klasifikasi Citra dan Digitasi Citra Satelit 

 

Klasifikasi citra dilakukan dengan klasifikasi terbimbing (supervised classification) 

metode Supprt Vector Machine (SVM). Klasifikasi tutupan lahan ini bertujuan guna  

menghasilkan peta tematik, di mana setiap warna mewakili sebuah objek. Metode 

ini mengklasifikasikan berdasarkan sampel yang dibuat untuk jenis penggunaan 

lahan. Pada tahap ini proses digitasi dilakukan terhadap wilayah tidak bervegetasi 

yaitu pemukiman yang mengacu pada citra Landsat 8 tahun 2020.  Digitasi sampel 

yang dibuat lebih dari satu sampel agar hasil yang diperoleh lebih akurat. 

 

 

Gambar 9. Hasil (supervised classification). 

 

 

3.6.7. Uji Akurasi 

 

Pada tahapan ini, hasil dari klasifikasi kemudian dievaluasi ketepatan hasil 

klasifikasinya. Salah satu cara yang digunakan mengevaluasi kebenaran dari hasil 

klasifikasi adalah dengan melakukan pengolahan akurasi dengan membuat matriks 

kesalahan (error matrix).  

 

Dari perspektif statistik, jumlah sampel yang akan divalidasi harus memadai untuk 

mengukur variabilitas yang terkait dengan variabel yang diuji dan metode 
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multinomial distribution mempertimbangkan variabilitas. Hasil uji akurasi ini 

nantinya akan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pengklasifikiasian ulang 

jika tidak memenuhi syarat ketelitian data. Ketika nilai uji akurasi kurang dari 80% 

maka akan dilakukan klasifikasi ulang dengan membuat training sampel baru 

sedangkan jika nilai akurasi lebih dari atau sama dengan 80% maka akan 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  

 
Gambar 10. Hasil uji akurasi. 

 

 

3.6.8. Overlay Peta 

 

Proses overlay dilakukan dengan fungsi union, antara data spasial penggunaan 

lahan yaitu pemukiman hasil digitasi dengan data spasial kawasan hutan Kabupaten 

Lampung Selatan, hal ini digunakan untuk menggabungkan data dua spasial atau 

lebih yang kemudian akan membentuk spasial baru yang merupakan gabungan dari 

spasial yang dimasukkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Overlay pada software ArcGIS. 
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3.7. Tahap Analisis Data 

 

 

Analisis penggunaan lahan kawasan hutan produksi atau lindung di Kabupaten 

Lampung Selatan dilakukan dengan cara mengurangi luas lahan kawasan hutan 

produksi atau lindung dengan peta penggunaan tanah dengan kelas pemukiman, 

kebun dan sawah yang berada di lahan kawasan hutan produksi atau lindung. 

Pengurangan ini untuk melihat berapa besar pengurangan Kawasan hutan di 

kabupaten lampung selatan yang digantikan oleh kelas penggunaan lahan tersebut 

secara permanen. Selanjutnya hasil yang didapatkan digunakan untuk mengkaji 

kebijakan dalam hal alih fungsi lahan kawasan hutan dan bagaimana 

implementasinya hingga tahun 2020.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

seperti berikut : 

1. Lahan kawasan hutan lindung dan produksi Kabupaten Lampung Selatan telah 

mengalami perubahan atau penyusutan sebesar 14,82% atau seluas 8.333,28 

Hektar. Hasil tersebut berdasarkan interpretasi melalui citra satelit yang 

kemudian mengasilkan luas Kawasan hutan di kabupaten lampung selatan pada 

tahun 2020 sebesar 47.900,32 Hektar, sedangkan pola ruang atau RTRW untuk 

tahun 2011 sampai 2031 seharusnya menyisakan Kawasan hutan seluas 

56.233,60 Hektar. 

2. Kawasan hutan yang beralih fungsi secara presentase sebesar 73,06% dengan 

luas keseluruhan sebesar 6.088,39 Hektar. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa kegiatan alih fungi lahan terus bergerak di dalam Kawasan hutan 

lindung dan produksi. 

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan 

beberapa peraturan terkait perlindungan kawasan hutan sudah baik, dibuktikan 

dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi yang 

Dapat Dikonversi di Provinsi Lampung. Selanjutnya pada Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan 

Provinsi Lampung. Lebih lanjut lagi pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan di 

Provinsi Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga berupaya 
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dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 

1 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Kabupaten 

Lampung Selatan. Namun apabila kerusakan masih terus terjadi secara terus 

menerus artinya memang dalam implementasi dilapangan masih kurang 

maksimal. 

 

5.2.  Saran 

 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yang dapat diberikan untuk 

kemajuan penelitian selanjutnya, yaitu : 

1. Alih fungsi lahan Kawasan hutan dapat dilakukan namun harus sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata 

cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Berdasarkan peraturan 

tersebut alih fungsi dapat dilakukan untuk kebutuhan pembangunan parsial 

(daerah) namun dengan syarat tukar menukar Kawasan hutan dengan luas area 

yang sama. Adapun perubahan Kawasan hutan tersebut hanya dapat dilakukan 

pada Kawasan hutan relokasi, yaitu kawasan hutan produksi yang telah 

dikonversi secara ruang dan dicadangkan untuk kebutuhan pembangunan. 

2. Perlunya diungkapkan masalah dasar konsep pemilikan secara hukum nasional 

(hukum agraria) atas lahan kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi 

pemukiman masyarakat agar tercapainya suatu kepastian hukum. 

3. Perlu adanya sistem (kebijakan) hukum yang tepat dalam arti dapat 

mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat yang hidup di dan sekitar 

lahan kawasan hutan maupun kepentingan pemerintah dalam mewujudkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baik demi terjaganya kelestarian 

ekosistem, hukum dan kesejahteraan masyarakat. 
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