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Abstrak 

Kawasan hutan lindung pantai Pelawan merupakan kawasan hutan lindung dengan tingkat 

aksesibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, kawasan hutan lindung pantai menjadi rentan terhadap 

terjadinya degradasi dan deforestasi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model dinamika 

perubahan tutupan lahan dalam hubungannya dengan keberadaan aktivitas pengelolaan hutan lindung 

tesebut. Model dinamika perubahan tutupan hutan yang dibangun dengan menggunakan software 

Stella 9.0.2 memperlihatkan resiko degradasi dan deforestasi hutan yang semakin meningkat dengan 

tidak adanya aktivitas pengelolaan hutan itu sendiri. Pengelolaan hutan yang disimulasikan adalah 

berupa kegiatan perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi hutan. Simulasi 

dengan model dinamika tutupan hutan terhadap skenario pengelolaan hutan yang dilakukan secara 

parsial tetap akan menurunkan tutupan hutan pada tahun 2034, meskipun masing-masing kegiatan 

tersebut memiliki dampak penurunan tutupan hutan yang relatif berbeda. Peningkatan luas tutupan 

hutan pada tahun 2034 hanya akan terjadi bila kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan tersebut 

dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meredam 

laju deforestasi dan degradasi adalah integrasi seluruh kegiatan pengelolaan hutan. Adanya 

pengelolaan hutan yang optimal akan mampu meminimalkan bahkan menghentikan laju degradasi 

dan deforestasi di dalam kawasan hutan lindung Pelawan.  

Kata kunci: degradasi, degradasi, model dinamik, tutupan hutan, aksesibilitas, pengelolaan 

 

Pendahuluan 

Kawasan hutan lindung pantai Pelawan telah 

ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung 

sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan Nomor : 790/Kpts-II/1999 tanggal 

29 September 1999 dengan luas 1.387,90 ha. 

Sebagai kawasan hutan lindung pantai, hutan 

lindung Pelawan memiliki fungsi strategis 

sebagai penyerap CO2, penghasil O2 (FWI 

2011), penahan abrasi pantai, angin laut dan 

intrusi air laut karena letaknya yang berada di 

sepanjang pantai. Namun demikian, selain 

memiliki fungsi lindung, kawasan hutan 

lindung pantai Pelawan juga memiliki potensi 

ekonomis yang bersumber dari potensi hasil 

hutan bukan kayu (madu, satwa maupun 
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tumbuhan edible) dan juga jasa lingkungan 

(ekowisata). Untuk itu, keberadaan hutan 

lindung pantai Pelawan menjadi penting untuk 

dipertahankan.  

Selain fungsi ekonomis yang bersumber dari 

hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan 

lindung pantai Pelawan juga memiliki hasil 

hutan kayu dan juga potensi kandungan 

mineral logam timah serta tipe tanah yang 

subur untuk lahan pertanian. Hal tersebut telah 

menyebabkan timbulnya berbagai deforestasi 

dan degradasi hutan pelawan. Deforestasi 

adalah konversi tutupan hutan menjadi bukan 

hutan dengan asumsi bahwa vegetasi pada 

lahan hutan tersebut tidak diharapkan untuk 

tumbuh kembali secara alami sedangkan 
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degradasi didefinisikan sebagai pengurangan 

kanopi dan hilangnya karbon di hutan yang 

tersisa, dimana gangguan manusia tidak terkait 

dengan perubahan penggunaan lahan dan jika 

tidak terhalang, hutan diharapkan dapat 

tumbuh kembali atau ditanam kembali 

(Kissinger et al. 2012). Terjadinya deforestasi 

dapat disebabkan oleh pertanian, baik berupa 

komersil dan subsistem serta aktivitas 

penambangan (Noriko et al. 2012). Selain itu, 

terdapat driving force yang menjadi pemicu 

terjadinya deforestasi dan degradasi pada 

hutan lindung Pelawan, yaitu aksesibilitas 

hutan yang relatif tinggi karena batas terluar 

kawasan hutan adalah berupa jalan raya dan 

juga garis pantai (Freitas et al. 2010) serta 

minimnya kegiatan perlindungan hutan 

maupun pemanfaatan hutan yang legal.  

Deforestasi dan degradasi hutan akan 

menyebabkan dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. Dengan degradasi dan 

deforestasi hutan, maka hutan tidak dapat 

berfungsi secara optimal karena mengalami 

gangguan keseimbangan ekosistem. Ketika 

pohon ditebang, maka biomass yang terurai 

akan melepaskan CO2 sehingga meningkatkan 

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfir yang 

mengakibatkan semakin meningkatnya suhu 

bumi (FWI 2011). Selain itu fungsi 

perlindungan pantai oleh hutan lindung pantai 

menjadi berkurang sehingga akan 

menyebabkan timbulnya abrasi pantai, intrusi 

air laut dan minimnya perlindungan hutan dari 

angin laut.  

Jumlah penduduk juga memberikan dampak 

terhadap kelestarian hutan, meskipun tidak 

selalu demikian (Tritsch et al. 2016). Namun 

hal ini terlihat berbanding lurus pada semakin 

tingginya angka deforestasi dan degradasi di 

kawasan hutan lindung pantai Pelawan. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan tahun 2014, tutupan 

lahan di dalam kawasan hutan lindung pantai 

Pelawan yang berupa tambang mencapai 

429,27 ha, permukiman mencapai 6,51 ha, 

sedangkan pertanian lahan kering campuran 

72,89 ha. Angka ini hampir mencapai 50% dari 

total luas kawasan hutan lindung Pelawan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan 

tutupan lahan hutan pada kawasan hutan 

lindung Pelawan perlu diproyeksikan sebagai 

langkah antisipatif terhadap dampak 

deforestasi dan degradasi yang terus terjadi. 

Pemodelan dan simulasi pada prinsipnya 

merupakan salah satu upaya untuk melakukan 

proyeksi terhadap perubahan tutupan lahan 

hutan yang terjadi melalui pemodelan system 

dinamis. Menurut Purnomo (2012), 

“….pemodelan adalah kegiatan membawa 

sebuah dunia nyata ke dalam dunia tak nyata 

atau maya tanpa kehilangan sifat-sifat 

utamanya. Melalui model tersebut beragam 

percobaan dan perlakuan bisa 

diimplementasikan, sehingga dampak dari 

berbagai implementasi tersebut dapat segera 

diketahui.” Tutupan hutan di dalam awasan 

hutan lindung Pelawan sesungguhnya 

merupakan suatu sistem dinamis yang 

memiliki kompleksitas. Dengan demikian, 

penanganan masalah perubahan tutupan hutan 

perlu dilakukan. Hal ini membutuhkan cara 

berpikir sistem. Menurut Kuncahyo (2015), 

berpikir sistem dilakukan secara menyeluruh 

dan melihat keterkaitan hubungan antar 

unsur/komponen, bagaimana peranannya serta 

memahami pola perubahan setiap waktu untuk 

kepentingan pemecahan masalah yang 

kompleks dan dinamis.  

 

Metode 

Deskripsi lokasi studi Lokasi studi pada 

kawasan hutan lindung pantai Pelawan sesuai 

Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan Nomor : 790/Kpts-II/1999 tanggal 

29 September 1999 memiliki luas 1.387,90 ha. 

Kawasan hutan lindung pantai Pelawan 

seluruhnya terletak di wilayah administrasi 

Kabupaten Bangka Tengah. Studi dilakukan 

pada bulan Mei dan Juni 2017. 

 

Pengumpulan dan analisis data Studi 

pembangunan model sistem dinamik ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data 

sekunder yang terkait dengan pembuatan 
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model. Data yang digunakan adalah data peta 

kawasan hutan lindung Pelawan, peta 

penutupan lahan kawasan hutan lindung 

Pelawan tahun 2014, dan data demografi 

kabupaten Bangka Tengah. Analisis data 

dilakukan menggunakan analisis sistem 

dinamis dengan tahapan (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 pemodelan ini adalah 

maraknya konversi tutupan hutan pada hutan 

lindung pelawan untuk berbagai penggunaan 

dan pemanfaatan kawasan hutan. Konversi ini 

menjadikan kawasan hutan lindung Pelawan 

mengalami degradasi dan deforestasi yang 

cukup serius. Dengan demikian maka 

diperlukan model system dinamis untuk 

melihat perubahan tutupan lahan yang terjadi 

pada kawasan hutan lindung Pelawan.  

Batasan yang digunakan dalam 

pemodelan ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemodelan hanya dilakukan pada kawasan 

hutan lindung Pelawan dan desa Namang 

Kecamatan Namang Kabupaten Bangka 

Tengah; 

2. Deforestasi dan degradasi yang terjadi 

dibatasi pada bentuk perkebunan, 

pertambangan dan peternakan di dalam 

kawasan hutan; 

3. Lamanya proyeksi perubahan tutupan 

lahan dibatasi hanya selama 20 tahun; 

4. Asumsi perubahan jumlah penduduk 

dalam kurung waktu 20 tahun relatif tetap 

dari waktu ke waktu. 
 

Sub Model Perubahan Tutupan Lahan 
Model dinamis perubahan tutupan lahan pada 

kawasan hutan lindung Pelawan menggunakan 

3 sub model, yaitu sub model tutupan hutan, 

penduduk dan lahan areal penggunaan lain 

(APL). Sub model tutupan lahan memberikan 

gambaran dinamika perubahan tutupan hutan 

menjadi bukan hutan dan sebaliknya pada 

kawasan hutan lindung Pelawan. Perubahan 

tersebut dipengaruhi oleh parameter 

degradasi/deforestasi dan rehabilitasi. 

Degradasi dan deforestasi tersebut disebabkan 

oleh adanya aktivitas sebagian masyarakat 

untuk menambang, berkebun dan beternak di 

dalam kawasan hutan. Adapun rehabilitasi 

dilakukan oleh pemerintah, badan usaha serta 

swadaya masyarakat anggota kelompok tani 

hutan yang beraktivitas untuk memanfaatkan 

kawasan hutan untuk jasa lingkungan dan 

budidaya madu. 

Sub model berikutnya adalah penduduk. 

Dinamika penduduk pada submodel ini 

dipengarui oleh angka kelahiran, angka 

kematian, imigrasi dan emigrasi. Sub model 

dinamika penduduk ini akan mempengaruhi 

laju degradasi dan deforestasi di dalam 

kawasan hutan lindung Pelawan dan juga 

penggunaan lahan areal penggunaan lain 

(APL) yang tersedia. Semakin bertambah 

jumlah penduduk maka akan semakin tinggi 

juga lahan yang akan digunakan untuk 

melakukan aktivitas dalam mata pencaharian 

dan ruang tempat tinggal. 

Sub model berikutnya adalah lahan APL. 

Lahan APL menyediakan ruang bagi aktivitas 

perekonomian masyarakat desa dan juga untuk 

permukiman. Lahan APL yang terbatas, pada 

suatu waktu akan mengalami penurunan 

ketersediaan lahan karena adanya 

pertumbuhan jumlah penduduk. Menurunnya 

lahan yang tersedia pada lahan APL akan 

menyebabkan tekanan konversi hutan untuk 
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permukiman akan semakin meningkat. Pada 

akhirnya luas kawasan hutan akan ikut 

berkurang. 

Parameter, Satuan dan Asumsi Variabel 

Setiap Sub Model Dalam penyusunan model 

sistem dinamik, terdapat beberapa parameter, 

satuan dan asumsi dari setiap sub model (Tabel 

1). Parameter, satuan dan asumsi ini digunakan 

untuk menjelaskan pengaruh dari masing-

masing parameter terhadap variabel yang 

digunakan untuk menyusun model.

 

Tabel 1 Parameter, Satuan dan Asumsi Variabel Penyusun Model 

No Parameter Satuan Asumsi 

1.  Dinamika Tutupan Lahan 

a. Hutan 

b. Non Hutan 

c. Luas rehabilitasi 
d. Luas degradasi dan deforestasi 

e. Laju degradasi dan deforestasi 

f. Perkebunan 
g. Pertambangan 

h. Peternakan  

i. Perlindungan hutan 

j. CSR Badan Usaha 
k. RHL Pemerintah 

l. Laju rehabilitasi 

m. Kelompok Tani HKM 
n. Jasa lingkungan 

o. Hasil hutan bukan kayu 

p. Pemberdayaan masyarakat 
q. Penyuluhan 

 

Ha 

Ha 

Ha/tahun 

Ha 

Ha/tahun 

Ha/tahun 

Ha/tahun 

Ha/tahun 

Ada/tidak 

Ha/tahun 

Ha/tahun 

Ha/tahun 

orang/tahun 

ada/tidak   

ada/tidak  

ada/tidak  

orang/tahun 

 

Luas tutupan hutan 

Luas tutupan bukan hutan 

Luas lahan yang direhabilitasi 

Luas lahan terganggu 

Degradasi dan deforestasi per tahun 

Luas kebun dalam kawasan hutan 

Luas tambang dalam kawasan hutan 

Luas peternakan dalam kawasan hutan 

Ada tidaknya aktivitas perlindungan hutan 

Luas rehabilitasi hutan oleh badan usaha 

Luas rehabilitasi oleh pemerintah 

Laju rehabilitasi setiap tahun 

Jumlah anggota kelompok tani setiap tahun 

Ada tidaknya jasa lingkungan  

Ada tidaknya hasil hutan bukan kayu (madu) 

Ada tidaknya pemberdayaan masyarakat 

Jumlah anggota masyarakat yang 

mendapatkan penyuluhan 

2.  Dinamika penduduk 

a. Angka kelahiran 

b. Imigrasi 
c. Angka kematian 

d. Emigrasi 

e. Penambahan penduduk 
f. Pengurangan penduduk 

g. Petani 

h. Penambang 

i. Peternak 
j. Petani hutan 

k. PNS 

l. Nelayan 
m. Penduduk non produktif 

n. Penduduk produktif 

 

Persen 

Orang/tahun 

Persen 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

Orang/tahun 

 

Pertambahan penduduk karena kelahiran 

Masuknya penduduk ke daerah tertentu 

Pengurangan penduduk karena kematian 

Keluarnya penduduk dari daerah tertentu 

Jumlah penduduk yang bertambah 

Jumlah penduduk yang berkurang 

Jumlah petani  

Jumlah penambang 

Jumlah peternak 

Jumlah petani hutan 

Jumlah PNS 

Jumlah Nelayan 

Jumlah penduduk non produktif 

Jumlah penduduk produktif 

3.  Dinamika lahan APL 

a. Penambahan lahan 

b. Pengurangan lahan 

c. Kebutuhan ruang mukim 
d. Pemanfaatan lahan 

e. Fasos dan fasum 

 

Hektar/tahun 

Hektar/tahun 

Hektar 

Hektar 

Hektar  

 

Luas lahan yang bertambah tiap tahunnya 

Luas lahan yang berkurang tiap tahunnya 

Luas lahan untuk permukiman 

Luas pemanfaatan lahan mata pencaharian 

Luas lahan untuk fasos dan fasum 
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Model Dinamika Perubahan Tutupan 

Lahan Berdasarkan identifikasi isu, batasan 

dan tujuan pemodelan dilakukan 

konseptualisasi model dan juga 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 1. Hubungan Sub Model Perubahan Tutupan Lahan 

 
Sub Model Dinamika Perubahan Tutupan 

Lahan Sub model dinamika perubahan 

tutupan lahan menggambarkan perkembangan 

tutupan lahan hutan menjadi non hutan dan 

sebaliknya dalam suatu relasi timbal balik. 

Tutupan hutan dapat menjadi bukan hutan 

sebagai akibat adanya deforestasi dan 

degradasi hutan oleh aktivitas ekonomi 

masyarakat berupa kegiatan pertambangan, 

perkebunan dan peternakan yang dilakukan 

dengan memanfaatkan lahan di dalam kawasan 

hutan lindung Pelawan. Sedangkan tutupan 

non hutan akan menjadi hutan kembali bila 

dilakukan rehabilitasi lahan. Tutupan hutan 

awal adalah seluas ± 885 ha sedangan tutupan 

non hutan adalah seluas ± 509 ha sesuai data 

tutupan lahan di dalam kawasan hutan lindung 

Pelawan tahun 2015. Rehabilitasi lahan 

dilakukan secara partisipatif oleh kelompok 

badan usaha melalui kegiatan CSR dan juga 

anggota kelompok tani hutan yang mengelola 

hutan lindung Pelawan dengan format 

pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kegiatan 

rehabilitasi oleh kelompok tani hutan lebih 

disebabkan karena kelompok tani hutan 

tersebut merasakan adanya keuntungan 

ekonomi bagi usaha mereka di dalam kawasan 

hutan dengan semakin baiknya kondisi hutan 

di areal kelolanya. Adapun bentuk pengelolaan 

tersebut adalah budidaya madu dan juga 

pemanfaatan jasa lingkungan. Rehabilitasi 

yang bersifat wajib juga dilakukan oleh 

pemerintah daerah secara rutin. Sub model 

dinamika perubahan tutupan lahan adalah 

sebagaimana disajikan pada gambar 2. 
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Gambar 1 Sub Model Perubahan Tutupan Hutan 

Sub Model Dinamika Penduduk  

Sub model dinamika penduduk ini 

menggambarkan bagaimana dinamika 

penduduk terjadi sebagai akibat dari proses 

imigrasi, kelahiran, emigrasi dan juga 

kematian. Jumlah penduduk awal yang 

digunakan adalah penduduk desa Namang 

sejumlah 2.253 jiwa. Pertumbuhan penduduk 

akan berkonsekuensi pada meningkatnya 

kebutuhan ruang akan permukiman oleh suatu 

keluarga. Adapun angka kelahiran yang 

digunakan mengacu pada angka rata-rata 

kabupaten Bangka Tengah sebesar ± 2,23% 

(BPS Kabupaten Bangka Tengah, 2015). 

Semakin tinggi jumlah penduduk akan 

semakin tinggi pula tingkat kebutuhan lahan 

baik untuk permukiman maupun untuk lahan 

usaha. Peningkatan tersebut (dengan asumsi 

masyarakat hanya memiliki usaha berbasis 

lahan yang tumbuh secara konstan seiringi 

dengan jumlah penduduk) akan membawa 

konsekuensi pada semakin meningkatnya 

tekanan terhadap hutan, yang mengakibat 

terjadinya degradasi dan deforestasi. Oleh 

karena itu diperlukan suatu upaya 

pengendalian jumlah penduduk melalui 

pengaturan angka kelahiran maupun imigrasi 

ke desa Namang. Lebih lanjut sub model 

dinamika penduduk ini disajikan pada gambar 

3 sebagai berikut. 

Dinamika penduduk menimbulkan tekanan 

pada kawasan hutan melalui 3 (tiga) jenis mata 

pencaharian masyarakat, yaitu pekebun, 

penambang dan peternak  (gambar 3). 

Sedangkan mata pencaharian lainnya yaitu 

PNS, nelayan dan petani hutan diasumsikan 

tidak menyebabkan tekanan degradasi dan 

deforestasi.

 

 

hutan nonhutan

perubahan

degdef

rehabilitasi

prodegdef

lajudegdef

prorehab
lajurehab

Penambangan

Perkebunan

Peternakan

KTHKm

Lindhut

JasLing

HHBK

PemberdayaanMasy

Penyuluhan

RHLPemerintah

CSRBU

rehabpemerintahBU

konversipermukiman

dinamika perubahan tutupan hutan
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Gambar 2. Sub Model Dinamika Penduduk 

 

Sub Model Dinamika Lahan APL 

Sub model ini terkait dengan dinamika 

ketersediaan lahan APL yang ada di Desa 

Namang. Luas lahan APL mencapai 3.768 ha 

(Pemkab Bangka Tengah, 2015). Areal lahan 

APL ini digunakan oleh masyarakat Desa 

Namang untuk beraktivitas yaitu menambang, 

berkebun, beternak, membangun permukiman, 

fasilitas sosial dan fasilitas umum (termasuk 

lahan untuk perkantoran Desa dan bangunan 

pemerintahan serta sosial lainnya, seperti 

masjid, balai pertemuan dan lainnya). 

Dinamika ini terjadi berupa pengurangan lahan 

akibat bertambanya penduduk desa dari waktu 

ke waktu. Penambahan lahan akan terjadi bila 

ada konversi perubahan peruntukan kawasan 

hutan lindung pantai Pelawan untuk 

permukiman. Konversi ini dimungkinkan bila 

memang lahan APL yang tersedia tidak lagi 

mampu mencukupi kebutuhan ruang untuk 

bermukim oleh masyarakat. Sub model ini 

disajikan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 3 Sub Model Dinamika Ruang APL 

 

Dinamika Perubahan Tutupan Lahan 

Perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi 

non hutan ataupun sebaliknya dipengaruhi 

oleh tekanan penduduk, ada tidaknya aktivitas 

perlindungan hutan, rehabilitasi oleh 

pemerintah dan juga pemberdayaan 

Penduduk

PertumbuhanPend PenurunanPend

Kelahiran

Imigrasi

Kematian

Emigrasi

NonProd

ProduktifBekerja

PNS

Pekebun

Peternak

Penambang

PetaniHutan

Nelayan

lahanAPL

kebutuhanruangmukim

lahanAPL

penguranganlahan

pemanfaatan

fasosfasum

Pekebun

Peternak

Penambang

penambahan
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masyarakat untuk pemanfaatan hutan secara 

legal. Tekanan jumlah penduduk memiliki 

pengaruh negatif terhadap luas tutupan hutan, 

sedangkan aktivitas perlindungan hutan, 

rehabilitasi dan juga pemberdayaan 

masyarakat berpengaruh positif terhadap 

penambahan luas tutupan hutan. Dengan 

asumsi bahwa kegiatan perlindungan hutan, 

rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat 

berjalan dengan optimal, degradasi dan 

deforestasi terkendali, serta pertumbuhan 

jumlah penduduk yang terkendali, maka dalam 

kurun waktu 2014–2034 luas tutupan berhutan 

pada kawasan hutan lindung Pelawan relatif 

bertambah (Gambar 5). 

 

 

 
 

Gambar 4. Grafik Perubahan Tutupan Hutan dengan Kegiatan Pengelolaan Hutan Efektif 

Pertambahan luas hutan, penurunan luas non 

hutan, laju degradasi dan deforestasi,   serta 

pertumbuhan jumlah penduduk dapat dilihat 

pada Tabel 2. Dengan simulasi proyeksi model 

selama 20 tahun, lahan APL tersedia masih 

cukup luas dan jumlah penduduk desa 

eksisting yang relatif lebih sedikit, maka 

tekanan terhadap hutan relatif lebih mudah 

dikendalikan. Dengan asumsi adanya aktivitas 

pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan 

hutan melalui hutan kemasyarakatan, 

rehabilitasi oleh pemerintah dan badan usaha 

berjalan dengan baik, penyuluhan kehutanan 

yang efektif mengubah paradigma masyarakat 

penambang, peternak dan pekebun di dalam 

kawasan hutan dapat ikut mereduksi angka 

degradasi dan deforestasi. Adanya kegiatan 

perlindungan hutan diasumsikan dapat 

mengurangi laju aktivitas illegal dalam 

kawasan hutan hingga 50%.
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Tabel 1. Dinamika Perubahan Tutupan Hutan dalam kurun waktu 2014–2034 dengan Kegiatan 

Pengelolaan Hutan Efektif 

 

Sebaliknya, bila kawasan hutan lindung 

Pelawan tidak dilakukan upaya rehabilitasi, 

pemberdayaan masyarakat serta perlindungan 

hutan yang efektif (bussines as usual), maka 

laju perubahan tutupan hutan pada kawasan 

hutan lindung Pelawan akan mengalami 

penurunan yang sangat signifikan pada kurun 

waktu 2014–2034 (Gambar 6 dan Tabel 3). 

Pertumbuhan jumlah penduduk hampir 

berbanding lurus dengan angka luas tutupan 

non hutan di dalam kawasan hutan lindung 

Pelawan. 

 

Gambar 5. Grafik Perubahan Tutupan Hutan tanpa Kegiatan Pengelolaan Hutan 
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Tabel 2 Dinamika Perubahan Tutupan Lahan Kurun 2014-2034 tanpa Kegiatan Pengelolaan Hutan 

 

Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat 

berbagai kemungkinan perubahan tutupan 

hutan pada kawasan hutan lindung pantai 

Pelawan sebagai respons atas perubahan salah 

satu komponen penyusun model sistem 

dinamis. Analisis sensitivitas yang dilakukan 

ini memperlihatkan pengaruh jumlah 

penduduk pada beberapa tingkatan jumlah 

penduduk terhadap perubahan tutupan hutan. 

Analisis sensitivitas dilakukan dengan 

memberi perubahan terhadap jumlah inisial 

penduduk Desa Namang, yaitu pada angka 

1.253 jiwa, 2.253 jiwa dan 3.353 jiwa. Hasil 

analisis sensitivitas model berdasarkan 

simulasi perubahan jumlah penduduk adalah 

sebagaimana pada gambar 7 berikut (asumsi 

terdapat aktivitas pengelolaan hutan). Tutupan 

hutan terus meningkat hingga tahun 2034. 

Semakin besar jumlah penduduk, maka 

semakin lambat pertambahan jumlah tutupan 

hutan pada kawasan hutan lindung Pelawan. 
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Gambar 6. Analisis Sensitivitas Luas Tutupan Hutan pada Beberapa Tingkatan Jumlah Penduduk 

(Asumsi Terdapat Aktivitas Pengelolaan Hutan) 

Selanjutnya, analisis sensitivitas yang sama 

juga dilakukan terhadap luas tutupan hutan 

dengan asumsi tidak terdapat aktivitas 

pengelolaan hutan (Gambar 8). Penurunan luas 

tutupan hutan semakin cepat dengan semakin 

besarnya jumlah penduduk. Hal ini terkait 

dengan semakin besar jumlah penduduk maka 

akan semakin besar pula kebutuhan akan ruang 

baik untuk permukiman maupun untuk 

aktivitas mata pencaharian yang berbasis lahan 

seperti pertambangan, perkebunan dan juga 

peternakan. 

 

Gambar 7. Analisis Sensitivitas Luas Tutupan Hutan pada Beberapa Tingkatan Jumlah Penduduk 

(Asumsi Tidak Terdapat Aktivitas Pengelolaan Hutan) 

Penggunaan Model 

Model sistem dinamis perubahan tutupan 

hutan yang dibangun digunakan untuk 

menerapkan model dalam beberapa skenario 

pengelolaan hutan lindung Pelawan. Skenario 

dibuat untuk melihat pengaruh bentuk-bentuk 

pengelolaan terhadap perubahan tutupan 

hutan. Skenario ini dibuat sebagai acuan dalam 

penerapan bentuk pengelolaan kawasan hutan 

lindung Pelawan. 

Skenario Tanpa Pengelolaan Kawasan 

Hutan 

Perubahan tutupan hutan pada kawasan hutan 

lindung Pelawan tanpa adanya kegiatan 
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pengelolaan hutan apapun (business as usual) 

menunjukkan adanya penurunan luas tutupan 

hutan yang signifikan (Gambar 9). Luas 

tutupan hutan pada akhir tahun proyeksi (tahun 

2034) menunjukkan luas 318,42 ha. 

 

 

Gambar 8. Perubahan Tutupan Hutan Tanpa Kegiatan Pengelolaan 

Skenario Hanya terdapat Kegiatan 

Perlindungan Hutan 

Perubahan tutupan hutan pada kawasan hutan 

lindung Pelawan dengan kegiatan pengelolaan 

hanya berupa perlindungan hutan 

menunjukkan adanya penurunan tutupan hutan 

(Gambar 10). Perlindungan hutan dapat 

membatasi terjadinya aktivitas perambahan 

kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan di 

luar bidang kehutanan. Pada tahun 2034, luas 

tutupan hutan pada kawasan hutan lindung 

Pelawan hanya sekitar 622,57 ha.

 

Gambar 9. Perubahan Tutupan Hutan dengan skenario Perlindungan Hutan 

Skenario Hanya terdapat Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada 

berupa kegiatan penyuluhan kehutanan, 

pemanfaatan jasa lingkungan dan budidaya 

hasil hutan bukan kayu (madu hutan). 

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk 

meningkatkan manfaat ekonomi alternatif 

hutan lindung Pelawan kepada masyarakat. 

Hal ini dilakukan dalam rangka mengubah 
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paradigma masyarakat terhadap hutan. Dengan 

demikian, masyarakat memandang hutan 

sebagai sumber pendapatan yang 

berkelanjutan. Pada skenario ini, perubahan 

tutupan hutan lindung Pelawan juga tetap 

mengalami penurunan. Pada tahun 2034 

tutupan hutan yang tersisa hanya sebesar 

443.59 ha (Gambar 11).  

 

 

Gambar 10. Perubahan Tutupan Hutan dengan Skenario Pemberdayaan Masyarakat 

Skenario Hanya terdapat Kegiatan 

Rehabilitasi Lahan 

Kegiatan rehabilitasi lahan yang diadakan oleh 

pemerintah dan badan usaha, serta kelompok 

tani HKm mempengaruhi perubahan tutupan 

hutan lindung Pelawan. Pemerintah dan badan 

usaha lebih disebabkan oleh kewajiban moral 

masing-masing pihak. Adapun rehabilitasi 

lahan oleh kelompok tani HKm lebih 

disebabkan oleh adanya manfaat ekonomi 

yang diperoleh kelompok tani dari keberadaan 

tutupan hutan yang dapat memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. 

Semakin luas tutupan hutan, maka akan 

semakin baik daya dukung hutan terhadap 

prospektif usaha budidaya hasil hutan bukan 

kayu dan juga jasa lingkungan di dalam 

kawasan hutan lindung Pelawan. Pada 

skenario ini, luas tutupan hutan juga tetap 

mengalami penurunan. Pada tahun 2034, luas 

tutupan hutan yang tersisa adalah sebesar 

678,42 ha (Gambar 12). Luas tutupan ini 

sedikit lebih luas dibandingkan luas tutupan 

hutan pada dua skenario lainnya di atas. 
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Gambar 11. Perubahan Tutupan Hutan dengan Skenario Rehabilitasi Lahan 

Skenario Seluruh Kegiatan Berjalan 

Simultan 

Pada skenario ini, seluruh aktivitas 

pengelolaan hutan, mulai dari perlindungan 

hutan, pemberdayaan masyarakat serta 

rehabilitasi lahan dijalankan secara simultan 

dan konsisten dari tahun ke tahun. Dengan 

asumsi bahwa rehabilitasi berjalan sukses, 

perlindungan hutan berjalan efektif dan efisien 

serta hutan memberikan manfaat yang nyata 

secara ekonomi kepada masyarakat, maka 

tutupan hutan pada kawasan hutan lindung 

pantai Pelawan, mengalami kenaikan secara 

pasti dari waktu ke waktu (Gambar 13). 

Kenaikan tutupan hutan terjadi mulai pada 

tahun proyeksi kedua (tahun 2015) yaitu seluas 

1.000,96 ha hingga 1.107,74 ha pada tahun 

2034 (tahun proyeksi final). Hasil running 

model yang dibangun menunjukkan bahwa 

kegiatan pengelolaan yang simultan dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan 

tutupan hutan lindung Pelawan.  

 

 

Gambar 12. Perubahan Tutupan Hutan dengan Skenario Pengelolaan Hutan Secara Simultan 
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Kesimpulan 

Dinamika tutupan hutan pada kawasan 

hutan lindung Pelawan dapat terus meningkat 

jika terdapat aktivitas pengelolaan hutan yang 

berjalan secara simultan dan konsisten dari 

waktu ke waktu. Ketiadaan aktivitas 

pengelolaan kawasan hutan maupun aktivitas 

pengelolaan yang parsial tetap akan 

menyebabkan penurunan luas tutupan hutan 

pada kawasan hutan lindung Pelawan. Secara 

umum, dinamika tutupan hutan dalam model 

yang telah dibangun sangat dipengaruhi oleh 

dinamika jumlah penduduk dan ketersediaan 

lahan areal penggunaan lain.
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