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Abstrak 
 

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang  memiliki luas kawasan 

hutan  sebesar ±62% dari luas daratannya. Hal tersebut menjadikan kawasan hutan sebagai modal 

utama yang digunakan untuk pembangunan. Kondisi hutan yang relatif kompak terlihat pada 

Kabupaten Pohuwato. Dari segi fungsi kawasan yang berbeda, bentang hutan ini  dirasa penting 

menjadi perhatian dalam pengelolaan yang saling terintegrasi satu sama lain sehingga diperlukan 

pengelolaan hutan dan lahan berbasis pendekatan lanskap. Sistem dinamis merupakan upaya untuk 

memahami kompleksitas sistem sosial, ekonomi serta ekosistem hutan dan lahan. Penelitian ini 

memodelkan dinamika hutan dan lahan dengan beberapa skenario untuk pengelolaan hutan dan lahan 

menggunakan pendekatan lanskap. Model sistem ini dibuat dengan software Stella 9.2 untuk 

pengelolaan yang berkelanjutan. Skenario terbaik yakni Pengelolaan hutan melalui Kegiatan 

Rehabilitasi Lahan, Kegiatan Pendampingan dan Persen Pembelajaran denga menerapkan Program 

Keluarga Berencana. Skenario ini kemudian akan dipilih sebagai alternatif pengelolaan hutan dan 

lahan yang kemudian dapat direkomendasikan kepada pemangku kawasan.  

 

Kata Kunci: Model dinamika sistem, pendekatan lanskap, pengeloaan hutan, pengelolaan lahan 

 

 

Pendahuluan 

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam 

yang menjadi sumber kehidupan dan 

penghidupan bagi manusia.  Seiring 

berjalannya waktu, luas hutan semakin 

berkurang karena alih fungsi menjadi 

permukiman, lahan pertanian dan perkebunan. 

Hal tersebut menjadi perhatian yang besar bagi 

masyarakat internasional terhadap persoalan 

kelestarian hutan yang menjadi harapan 

banyak pihak.  Hampir semua negara maju di 

dunia mengalami pengurangan tutupan hutan 

pada awal pembangunan sehingga kelestarian 

hutan dapat dikatakan berbanding terbalik 

dengan desakan pembangunan ekonomi dan 

peningkatan jumlah penduduk. 

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan 

kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan 

hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan 

atau pulau guna optimalisasi manfaat 

lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat 

ekonomi masyarakat setempat. Luas kawasan 

hutan yang harus dipertahankan sebagaimana 

dimaksud minimal 30% dari luas daerah aliran 

sungai dan atau pulau dengan sebaran yang 

proporsional (UU no 41 tahun 1999). Provinsi 

Gorontalo merupakan salah satu provinsi di 

Indonesia yang  memiliki luas kawasan hutan  

sebesar ± 62% dari luas daratan Gorontalo atau 

seluas 768.726 ha (BPS 2015). Hal tersebut 

menjadikan kawasan hutan sebagai modal 

utama yang digunakan untuk pembangunan 

seperti pembangunan areal perkebunan, 

pertanian, transmigrasi, dan pemukiman bagi 

kemakmuran rakyat.    

Kondisi hutan yang masih relatif kompak di 

Provinsi Gorontalo terlihat pada Kabupaten 

Pohuwato sebesar 41,7%. Tata ruang 

Kabupaten Pohuwato terdiri dari bentang 

hutan yang terdiri dari kawasan hutan berupa 
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Hutan Lindung, Cagar Alam Panua, Hutan 

Produksi dan kawasan Areal Penggunaan Lain 

yang terdiri dari pemukiman serta lahan 

pertanian. Dari segi fungsi kawasan yang 

berbeda dalam satu kabupaten, bentang hutan 

dirasa penting menjadi perhatian dalam 

pengelolaan yang saling terintegrasi satu sama 

lain. Penelitian yang pernah dilakukan oleh 

LIPI pada tahun 2009 menunjukkan di sekitar 

lokasi tersebut merupakan ekosistem penting 

yang menjadi habitat alami bagi 131 jenis 

spesies fauna serta 207 jenis flora dimana 

beberapa di antaranya merupakan flora-fauna 

penting secara global (Subasli 2016). Secara 

topografi, hutan tersebut merupakan lanskap 

penting untuk menjamin manfaat ekonomi, 

sosial dan ekologi karena merupakan hulu dari 

5 DAS yang ada di Provinsi Gorontalo yang 

merupakan sumber penghidupan bagi 

masyarakat lokal sekitar hutan serta sebagai 

tangkapan air, habitat dan koridor penting bagi 

biodiversity.  

 Sejalan dengan pembangunan, bencana alam 

seperti kebakaran hutan, banjir, dan longsor 

juga menyumbang pengaruh nyata terhadap 

tingginya laju kerusakan hutan dan lahan. 

Penyebab utama terjadinya bencana tersebut 

adalah kerusakan lingkungan, terutama di 

wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) 

sebagai daerah tangkapan air. Kondisi di atas 

menumbuhkan kesadaran dari semua pihak 

untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan (RHL) yang rusak guna memperbaiki 

dan mengembalikan fungsi dan produktivitas 

sumberdaya alam tersebut. Upaya tersebut 

juga dimaksudkan untuk menanggulangi 

bencana alam yang dilaksanakan secara 

terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi. 

Penelitian yang pernah dilakukan di 

lokasi masih bersifat parsial, padahal jika 

diamati dari berbagai sisi lokasi ini penting 

secara ekologi, ekonomi dan sosial, maka 

diperlukan pengelolaan hutan dan lahan secara 

menyeluruh yakni dengan pendekatan lanskap. 

Pendekatan lanskap merupakan proses 

kolaboratif jangka panjang yang 

mempertemukan beragam pemangku 

kepentingan yang bertujuan untuk mencapai 

keseimbangan antara beberapa sisi dan 

terkadang tujuan yang saling bertentangan 

dalam satu lanskap. Sayer (2013) menyatakan 

“pendekatan lanskap berusaha menyediakan 

alat dan konsep untuk mengalokasikan dan 

mengelola lahan untuk mencapai sosial, 

ekonomi, dan lingkungan, dimana pertanian, 

pertambangan, dan lahan produktif lainnya 

bersaing dengan tujuan lingkungan dan 

keanekaragaman hayati.” 

Kompleksitas ekosistem hutan dan 

sistem sosial menjadi tantangan yang menarik 

untuk diteliti. Hal tersebut diperlukan sebagai 

dasar untuk membangun kebijakan 

pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan. 

Sistem dinamis merupakan upaya untuk 

memahami kompleksitas sistem sosial dan 

ekosistem hutan. Melalui sistem ini, 

pembelajaran mengenai interaksi antara 

manusia dan hutan akan dilakukan untuk 

mengelola hutan dengan cara yang lebih 

berkelanjutan dan adil (Purnomo 2003). 

Analisis sistem dan simulasi sering dipakai 

untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang 

bagaimana sistem bekerja (Grant et al. 1997 

dalam Purnomo 2003).  

Kajian ini akan  memodelkan sistem 

hutan dan lahan dengan beberapa skenario 

untuk mengelola hutan dan lahan di Kabupaten 

Pohuwato. Skenario terbaik yang mendekati 

keadaan yang nyata di alam akan dipilih 

sebagai alternatif pengelolaan hutan dan lahan 

yang kemudian dapat direkomendasikan 

kepada pemangku kawasan.  

 

 

 

Gambar 1 Lokasi Penelitan 

Tujuan 

Tujuan pemodelan pengelolaan hutan 

ini dilakukan untuk mendapatkan alternatif 
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pengelolaan hutan terbaik untuk Kabupaten 

Pohuwato. 

 

Metode 

Bahan 

Bahan yang digunakan untuk 

permodelan ini adalah : 

1. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan 

Provinsi Gorontalo SK no 325 Tahun 201 

2. Data BPS Kabupaten Pohuwato 2016 

3. Data Statistik Kehutanan 2015 

 

Alat 

Peralatan yang digunakan adalah alat 

tulis, laptop dan printer serta software 

Microsoft Office Excel 2013 dan Stella 9.0.2. 

 

Prosedur Kerja 

Prosedur kerja yang yang digunakan 

dalam penyusunan permodelan perubahan 

tutupan lahan ini adalah (Purnomo, 2012) : 

1. Identifikasi isu, tujuan dan batasan; 

2. Konseptualisasi model, menggunakan 

ragam metode seperti diagram kotak dan 

panah, diagram sebab akibat, diagram 

stok, dan aliran, diagram case, diagram 

klas, dan diagram sekuens; 

3. Spesifikasi model, yaitu merumuskan 

makna diagram, kuantifikasi, dan atau 

kualifikasi komponen model jika perlu; 

4. Evaluasi model, yaitu mengamati 

kelogisan model dan membandingkan 

dengan dunia nyata atau model andal yang 

serupa jika ada dan perlu; 

5. Penggunaan model, yaitu membuat 

skenario-skenario ke depan atau alternatif 

kebijakan, mengevaluasi ragam skenario 

atau kebijakan tersebut dan 

pengembangan perencanaan dan agenda 

ke depan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Identifikasi Isu dan Batasan Pemodelan 

Dinamika Tutupan Lahan Isu yang 

digunakan dalam permodelan ini adalah 

pembukaan tutupan hutan di Kabupaten 

Pohuwato untuk berbagai penggunaan dan 

pemanfaatan lahan. Konversi ini menjadikan 

kawasan hutan mengalami degradasi dan 

deforestasi. Model sistem dinamis untuk 

melihat perubahan tutupan lahan yang terjadi 

pada kawasan hutan lindung Pelawan.  

Batasan yang digunakan dalam 

permodelan ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemodelan hanya dilakukan pada 

Kabupaten Pohuwato; 

2. Deforestasi dan degradasi yang terjadi 

dibatasi pada bentuk perambahan untuk 

perkebunan dan kebakaran hutan di dalam 

kawasan hutan; 

3. Lamanya proyeksi dibatasi hanya selama 

20 tahun; 

4. Asumsi perubahan jumlah penduduk 

dalam kurung waktu 20 tahun relatif tetap 

dari waktu ke waktu. 

5. Asumsi ekonomi yang digunakan yakni 

ekonomi petani. 

 

Konseptualisasi model 

Model dinamis yang dibangun untuk 

pengelolaan hutan di Kabupaten Pohuwato 

menggunakan 3 sub model, yaitu sub model 

dinamika tutupan hutan dan lahan, penduduk 

dan ekonomi petani. Sub model dinamika 

tutupan hutan memberikan gambaran 

dinamika perubahan tutupan hutan menjadi 

bukan hutan (lahan) dan sebaliknya pada 

kawasan hutan di Kabupaten Pohuwato. 

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh 

parameter degradasi. Degradasi tersebut 

disebabkan oleh adanya kebakaran hutan dan 

upaya konversi lahan baru untuk pertanian. 

Lahan yang terdegradasi ada yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi lahan 

pertanian dan ada juga yang terlantar. Lahan 

terlantar ini kemudian dilakukan rehabilitasi 

oleh pemerintah untuk menghutankan kembali 

lahan terlantar akibat degradasi mengingat 

pentingnya keberadaan hutan tersebut sebagai 

hulu dari 2 DAS besar yang ada di Kabupaten 

Pohuwato. 

Sub model berikutnya adalah penduduk. 

Dinamika penduduk pada submodel ini 

dipengarui oleh angka kelahiran, angka 

kematian, transmigrasi dan emigrasi. Sub 

model dinamika penduduk ini akan 

mempengaruhi laju kerusakan hutan di dalam 

kawasan hutan dan pengaruh lahan dan 

pendapatan total petani Kabupaten Pohuwato. 

Semakin bertambah jumlah penduduk maka 
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akan semakin tinggi juga lahan yang akan 

digunakan untuk melakukan aktivitas dalam 

mata pencaharian dan ruang tempat tinggal. 

Sub model selanjutnya adalah ekonomi, 

dalam batasan model yakni ekonomi petani. 

Sub model ekonomi yang dibangun 

dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi 

simpanan yakni pendapatan dan biaya yang 

dibutuhkan per KK dengan alokasi lahan yang 

dimilikinya. 

 

Spesifikasi Model 

Dengan menggunakan software Stella 9.0.2, 

maka diperoleh hubungan antar sub model 

(gambar 1). Semua sub model yang dibangun 

memberikan pengaruh terhadap dinamika 

perubahan tutupan lahan dan juga sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Hubungan antara Sub Model  

Sub Model Dinamika Perubahan Tutupan 

Hutan dan Lahan  

Sub model dinamika perubahan tutupan 

lahan menggambarkan perubahan tutupan 

hutan menjadi bukan hutan dan sebaliknya 

dalam suatu relasi timbal balik. Tutupan hutan 

awal adalah seluas 312 974 ha sedangan 

tutupan non hutan adalah seluas 111 457.04 ha 

sesuai data kawasan hutan BPKH Provinsi 

Gorontalo tahun 2015. Tutupan hutan dapat 

menjadi bukan hutan sebagai akibat adanya 

degradasi hutan karena kebakaran hutan dan 

upaya konversi lahan baru untuk pertanian. 

Aktivitas kebarakan hutan yang terjadi dapat 

diminimalisir dengan pendampingan dan 

pembelajaran masyarakat baik masyarakat 

lokal sekitar hutan maupun stakeholder terkait. 

Sedangkan untuk upaya konversi lahan baru 

dipengaruhi oleh ekonomi dan populasi. Dari 

segi ekonomi, jika simpanan yang dimiliki 

petani lebih besar dari upah minimum 

provinsi/UMP maka upaya konversi lahan 

baru tidak terjadi.  

Lahan yang terdegradasi ada yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi lahan 

pertanian dan ada juga yang terlantar. Lahan 

terlantar ini kemudian diusulkan untuk 

dilakukan rehabilitasi/RHL melalui kebijakan. 

Jika Pemerintah menyetujui kebijakan 

Rehabilitasi lahan yang dilakukan melalui 

KPH dengan intensitas Rehabilitasi maksimal 

2 kali setahun maka lahan terlantar akan 

kembali menjadi hutan. Sub model dinamika 

perubahan tutupan lahan adalah sebagaimana 

disajikan pada gambar 3. 

Sub Model Penduduk 

Sub model dinamika penduduk ini 

menggambarkan bagaimana dinamika 

penduduk terjadi sebagai akibat dari proses 

Transmigrasi, kelahiran, emigrasi dan juga 

kematian. Jumlah penduduk awal yang 

digunakan adalah penduduk Kabupaten 

Pohuwato sejumlah 13 7831 jiwa. 

Pertumbuhan penduduk akan berkonsekuensi 

pada meningkatnya kebutuhan ruang akan 

lahan pertanian oleh suatu keluarga (KK). 

Adapun angka kelahiran yang digunakan 

mengacu pada angka rata-rata kabupaten 

Pohuwato sebesar ± 0.94% (BPS Kabupaten 

Pohuwato, 2016). Semakin besar jumlah 

penduduk akan semakin tinggi pula tingkat 

kebutuhan lahan baik untuk lahan usaha 

pertanian. Peningkatan tersebut akan 

membawa konsekuensi upaya konversi lahan 

baru yang mengakibat terjadinya degradasi. 

Oleh karena itu diperlukan suatu upaya 

pengendalian jumlah penduduk melalui 

pengaturan angka kelahiran dengan Program 

Keluarga Berencana. Sub model dinamika 

penduduk ini lebih jelas digambarkan pada 

gambar 4. 

Dalam kajian ini, dinamika penduduk 

menyebabkan bertambahnya kebutuhan lahan 

baru melalui mata pencaharian petani yang 

dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu petani 

dengan komoditi sawah, jagung dan cokelat 

(gambar 2). Sedangkan mata pencaharian 

lainnya yaitu PNS, pedagang dan lainnya 

diasumsikan tidak menyebabkan tekanan 

terhadap hutan.  
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Gambar 3 Sub Model Perubahan Tutupan Hutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Sub Model Dinamika Penduduk 

 

Sub Model Ekonomi Petani 

Sub model ini terkait dengan ekonomi 

masyarakat petani di Kabupaten Pohuwato. 

Simpanan masyarakat dipengaruhi oleh faktor-

faktor Pendapatan dan Biaya. Pendapatan dan 

biaya itu sendiri dipengaruhi oleh alokasi lahan 

usaha, usaha pertanian yang dilakukan serta 

produktivitas usaha, harga komoditi yang 

dihasilkan dari masing-masing komoditi. 

Sedangkan biaya diperngaruhi oleh alokasi 

lahan usaha, usaha pertanian yang dilakukan 

serta produktivitas usaha,  dan biaya untuk 

pembangunan kebun. Semakin luas dan 

semakin banyak produktivitas lahan usaha 

makan simpanan yang dimiliki petani semakin 

meningkat berarti pemasukan/penghasilan 

petani per KK juga meningkat. Sub model ini 

disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Sub Model Ekonomi Petani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 6 Grafik Dinamika Tutupan Hutan dengan Populasi dan Simpanan Petani 

Evaluasi Model 

Dinamika Pengelolaan Hutan dan Lahan 

Perubahan tutupan lahan dari hutan 

menjadi bukan hutan ataupun sebaliknya 

dipengaruhi secara tidak langsung oleh 

besarnya populasi penduduk yang 

menyebabkan kebutuhan lahan pertanian 

meningkat. Tekanan jumlah penduduk 

memiliki pengaruh negatif terhadap luas 

tutupan hutan. Dalam kurun waktu tahun 

2015-2035, dengan asumsi bahwa tidak ada 

kegiatan pengelolaan yang dilakukan, maka 

luas hutan akan mengalami penurunan yang 

sangat signifikan. (Gambar 6).  

 

Penggunaan Model 

Model sistem dinamis perubahan 

tutupan hutan yang dibangun digunakan untuk 

menerapkan model dalam beberapa skenario 

pengelolaan hutan dan lahan. Skenario dibuat 

untuk melihat pengelolaan hutan terbaik yang 

menjadi acuan dalam penentuan rencana 

pengembangan kawasan hutan dan lahan.  

 

Skenario Pengelolaan Hutan melalui 

Kegiatan Rehabilitasi Lahan  

Kegiatan rehabilitasi lahan dilakukan 

oleh pemerintah dengan intensitas minimal 1 

tahun sekali yang dilakukan mulai tahun ke-3. 

Adapun rehabilitasi yakkni dengan menanam 

kembali lahan terlantar yang belum 

termanfaatkan akibat degradasi lahan. Pada 

skenario ini, luas tutupan hutan juga tetap 

mengalami penurunan. Pada tahun 2034, luas 

tutupan hutan yang tersisa adalah sebesar 

283371.92 ha dengan populasi 65 063 755 899 

jiwa  serta simpanan petani Rp 151 301 

624/kk(Gambar 7).  
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Gambar 7 Dinamika Bentang Alam dengan Kegiatan Rehabilitasi Lahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Dinamika Bentang Alam dengan skenario Pengelolaan Hutan melalui Kegiatan 

Pendampingan dan Persen Pembelajaran 

 

Skenario Pengelolaan Hutan melalui 

Kegiatan Pendampingan dan Persen 

Pembelajaran 

 

Perubahan tutupan hutan pada kawasan 

hutan lindung Pelawan dengan kegiatan 

pengelolaan hanya berupa perlindungan hutan 

menunjukkan adanya penurunan tutupan hutan 

(Gambar 8). Perlindungan hutan dapat 

membatasi terjadinya aktivitas perambahan 

kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan di 

luar bidang kehutanan. Pada tahun 2034, luas 

tutupan hutan hanya sekitar 133 015.79 ha 

dengan populasi 65 063 755 899 jiwa serta 

simpanan petani sebesar Rp 151 276 725/kk. 

Skenario Pengelolaan Hutan melalui 

Kegiatan Rehabilitasi Lahan, Kegiatan 

Pendampingan dan Persen Pembelajaran 

denga menerapkan Program Keluarga 

Berencana 

Dalam kurun waktu tahun 2015-2035, dengan 

asumsi bahwa kegiatan rehabilitasi dan 
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pendampingan serta proses pembelajaran dari 

kejadian kebakaran berjalan dengan optimal, 

degradasi terkendali, serta pertumbuhan 

jumlah penduduk yang terkendali dengan 

adanya program Keluarga Berencana, maka 

hingga tahun ketiga tutupan hutan berkurang 

dan meningkat kembali hingga tahun kelima. 

Selain itu, lahan tersedia masih cukup luas dan 

jumlah penduduk desa eksisting yang relatif 

lebih sedikit, maka tekanan terhadap hutan 

relatif lebih mudah dikendalikan. Dengan 

asumsi adanya rehabilitasi oleh pemerintah 

berjalan dengan baik, aktivitas kebakaran 

dapat dicegah dengan 

pendampingan/penyuluhan yang efektif 

mengubah paradigma masyarakat serta proses 

pembelajaran mayarakat akan kejadian 

kebakaran paham sepenuhnya, serta upaya 

konversi lahan baru yang dapat direduksi 

dengan ekonomi petani yang mencukupi 

sehingga petani hanya perlu mengintensifikasi 

lahan pertaniannya tanpa menambah luas 

lahan pertaniannya, degradasi hutan dapat 

berkurang sehingga hutan hingga 20 tahun 

kemudian dapat lestari. Sehingga pada tahun 

2034 tutupan hutan yang  sebesar 283 371.92 

ha, 272 688 jiwa dengan simpanan perani Rp 1 

115 802 699 per KK (Gambar 9).  

 

 

Gambar 9 Dinamika Bentang Alam dengan Pengelolaan Hutan melalui Kegiatan Rehabilitasi 

Lahan, Kegiatan Pendampingan dan Persen Pembelajaran dengan menerapkan Program 

Keluarga Berencana 

 

Kesimpulan 

Pembuatan model dengan melihat interaksi 

antara manusia dan hutan dilakukan untuk 

mengelola hutan dengan cara yang lebih 

berkelanjutan dan adil.   Dinamika tutupan 

hutan pada Kabupaten Pohuwato dapat terus 

menurun jika  pengelolaan hutan tidak 

dilakukan. Secara umum, dinamika tutupan 

hutan dalam model yang telah dibangun sangat 

dipengaruhi oleh dinamika jumlah penduduk 

dan ekonomi petani. Oleh karena itu 

Pengelolaan hutan melalui Kegiatan 

Rehabilitasi Lahan, Kegiatan Pendampingan 

dan Persen Pembelajaran denga menerapkan 

Program Keluarga Berencana merupakan 

skenario terbaik yang baik untuk diterapkan 

dalam pengelolaan hutan dan lahan di 

Kabupaten Pohuwato karena dari segi ekologi, 

sosial dan ekonomi ketiganya  
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Dinamika Tutupan Lahan Bervegetasi Hutan 

Degradated_Forest(t) = Degradated_Forest(t - dt) 

+ (Decrease - LandUtility - Unutilized) * dtINIT 

Degradated_Forest = 0 

INFLOWS: 

Decrease = if UpayaKonversiBaru=1then Land-

KebutuhanLahanBaruUntukPertanian + 

(AktivitasKebakaran*Forest) else 

(AktivitasKebakaran*Forest) 

OUTFLOWS: 

LandUtility = 

PersenPenggunaanLahanTerbakar*Degradated_F

orest 

Unutilized = (1-

PersenPenggunaanLahanTerbakar)*Degradated_F

orest 

Forest(t) = Forest(t - dt) + (Increase - Decrease) * 

dtINIT Forest = 312974 

INFLOWS: 

Increase = If (KebijakanRHL=1 and time>3 ) then 

(IntensitasRHL*LahanTerlantar) else 0 

OUTFLOWS: 

Decrease = if UpayaKonversiBaru=1then Land-

KebutuhanLahanBaruUntukPertanian + 

(AktivitasKebakaran*Forest) else 

(AktivitasKebakaran*Forest) 

LahanTerlantar(t) = LahanTerlantar(t - dt) + 

(Unutilized - Increase) * dtINIT LahanTerlantar = 

3000 

INFLOWS: 

Unutilized = (1-

PersenPenggunaanLahanTerbakar)*Degradated_F

orest 

OUTFLOWS: 

Increase = If (KebijakanRHL=1 and time>3 ) then 

(IntensitasRHL*LahanTerlantar) else 0 

Land(t) = Land(t - dt) + (LandUtility) * dtINIT 

Land = 111457 

INFLOWS: 

LandUtility = 

PersenPenggunaanLahanTerbakar*Degradated_F

orest 

AktivitasKebakaran = if Pendampingan=1 then 

KoefisienKebakaran*(PersenPemblajaran/100) 

else KoefisienKebakaran 

IntensitasRHL = 0 

KebijakanRHL = 0 

KebutuhanLahanBaruUntukPertanian = if 

LahanPertanianperKK 

<LuasminimumpertanianperKk then 

(MataPencaharian[Pertanian]*JumlahKK)*Luasm

inimumpertanianperKk else 0 

KoefisienKebakaran = 0.02 

LahanPertanian = Land*0.4 

LahanPertanianperKK = 

LahanPertanian/(JumlahKK*MataPencaharian[Pe

rtanian]) 

LuasminimumpertanianperKk = 2 

MataPencaharian[Pertanian] = 0.6 

MataPencaharian[Perdagangan] = 0.1 

MataPencaharian[Pertambangan] = 0.2 

MataPencaharian[Officer] = 0.1 

http://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.10.036
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Pendampingan = 0 

PersenPemblajaran = 1 

PersenPenggunaanLahanTerbakar = 0.1 

UMP = 1875000 

UpayaKonversiBaru = if UMP > 

TotalSavingKKPetani then 1 else 0 

Ekonomi Petani 

Simpanan[SavingPetani](t) = 

Simpanan[SavingPetani](t - dt) + 

(Pemasukan[SavingPetani] - 

Pengeluaran[SavingPetani]) * dtINIT 

Simpanan[SavingPetani] = 0 

INFLOWS: 

Pemasukan[SavingSawah] = 

(ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasISawah]*L

ahanPertanianperKK)*UsahaPertanian[Sawah]*Pr

oduktivitasLahanPertanian[ProdSawah]*HargaPr

odukPertanian[HargaGabah] 

Pemasukan[SavingJagung] = 

(ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasiJagung]*

LahanPertanianperKK)*UsahaPertanian[Jagung]*

ProduktivitasLahanPertanian[ProdJagung]*Harga

ProdukPertanian[HargaJagung] 

Pemasukan[SavingKakao] = 

(ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasiKakao]*L

ahanPertanianperKK)*UsahaPertanian[Kakao]*Pr

oduktivitasLahanPertanian[ProdKakao]*HargaPro

dukPertanian[HargaKakao] 

OUTFLOWS: 

Pengeluaran[SavingSawah] = 

ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasISawah]*L

ahanPertanianperKK*ProduktivitasLahanPertania

n[ProdSawah]*CostPembangunanKebun[CostSa

wah] 

Pengeluaran[SavingJagung] = 

ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasiJagung]*L

ahanPertanianperKK*ProduktivitasLahanPertania

n[ProdJagung]*CostPembangunanKebun[CostJag

ung] 

Pengeluaran[SavingKakao] = 

ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasiKakao]*La

hanPertanianperKK*ProduktivitasLahanPertanian

[ProdKakao]*CostPembangunanKebun[CostKaka

o] 

ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasISawah] = 

0.2 

ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasiJagung] = 

0.2 

ALokasiLahanUsahaPertanian[AlokasiKakao] = 

0.6 

CostPembangunanKebun[CostSawah] = 300 

CostPembangunanKebun[CostJagung] = 250 

CostPembangunanKebun[CostKakao] = 250 

HargaProdukPertanian[HargaGabah] = 2500 

HargaProdukPertanian[HargaJagung] = 1000 

HargaProdukPertanian[HargaKakao] = 1000 

ProduktivitasLahanPertanian[ProdSawah] = 3 * 

6000 

ProduktivitasLahanPertanian[ProdJagung] = 3 * 

40000 

ProduktivitasLahanPertanian[ProdKakao] = 500 

TotalIncome = JumlahKK*TotalSavingKKPetani 

TotalSavingKKPetani = 

ARRAYSUM(Simpanan[*])-

ARRAYSUM(Pengeluaran[*]) 

UsahaPertanian[Sawah] = 1 

UsahaPertanian[Jagung] = 1 

UsahaPertanian[Kakao] = 1 

Penduduk 

Populasi(t) = Populasi(t - dt) + (PopBertambah - 

PopBerkurang) * dtINIT Populasi = 137831 

INFLOWS: 

PopBertambah = if ProgramKB=1 then 

((LajuPertumbuhanPenduduk*Populasi)*0.05 + 

Transmigrasi) else 

(LajuPertumbuhanPenduduk*Populasi+ 

Transmigrasi) 

OUTFLOWS: 

PopBerkurang = (Populasi*Kematian)+Emigrasi 

Emigrasi = If 

KebutuhanLahanBaruUntukPertanian<10 and 

FT=1 then 4 else 0 

FT = if TotalSavingKKPetani>UMP then 1 else 0 

JumlahKK = Populasi/OrangperKK 

Kematian = 0.012 

LajuPertumbuhanPenduduk = (137831-

136544)/137831*100 

OrangperKK = 5 

ProgramKB = 1 

Transmigrasi = if 

KebutuhanLahanBaruUntukPertanian>10 and 

FT=1 then 25 else 0 

 


