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LAMPIRAN 1. Hasil Survey tutupan lahan di Bali 
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Keterangan Peta  

Pusat Perpetaan Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Departemen 
Kehutanan telah mengintepretasikan Citra Landsat 7ETM + tahun 2002 – 
2003 di Pulau Bali menjadi tiga klasifikasi dan 17 kelas (tabel 2.).  

Tabel 2. Luas tiap kelas penutupan lahan hasil citra satelit Landsat 7ETM + 
tahun 2002 – 2003 di Pulau Bali 

Klasifikasi Kelas Luas (ha) 
 Awan 41,850.52  

 
Hutan Lahan Kering 
Primer 

47,082.02  

Tidak 
ada data 

Hutan Lahan Kering 
Sekunder 

33,586.97  

Hutan 
Hutan Mangrove 
Primer 

588.22  

 
Hutan Mangrove 
Sekunder 

1,587.49  

 Hutan Tanaman 2,653.21  

 

Lahan Pertanian 
Kering Campur 
Semak 

191,645.07  

 
Lahan Pertanian 
Kering 

17,714.70  

 Lahan Terbuka  5,964.86  
 Pemukiman 27,376.66  
 Perkebunan 85,225.52  

Bukan 
hutan 

Savana 2,781.00  

 Sawah 115,925.63  
 Semak/Belukar 51,998.73  
 Tambak 325.67  
 Bandara 151.76  
 Tubuh Air 2,880.83  

Total luas Pulau Bali 629,338.86  
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i. Klasifikasi hutan 

1. Kelas hutan lahan kering primer 

Merupakan seluruh kenampakan hutan dataran 
rendah, perbukitan, dan pegunungan yang tidak 
menampakkan bekas penebangan, termasuk 
vegetasi rendah alami yang tumbuh di atas batuan 
massif. 

Kelas hutan lahan kering primer ini membentang dari 
ujung barat pulau Bali, tepatnya di G. Prapat agung 
(310 m) sampai dengan sebelah barat Danau Bratan, 
tepatnya di G.Pohen (2069 m). Kelas hutan lahan 
kering primer ini terbagi menjadi 3 polygon utama 
yang dipisahkan oleh kelas lahan pertanian kering di 
daerah Sumberklampok dan kelas pertanian lahan 
kering campur semak di lembah antara G.Patas (1414 
m) dan G.Batukau (2276 m).  

Kelas hutan lahan kering primer ini sudah ada 
sebelum tahun 1900 dan masih bertahan hingga 
sekarang meski luasannya terus menyusut terutama 
pada lereng-lerengnya. Kehilangan tutupan hutan 
disebabkan adanya pembukaan perkebunan kopi, 
cengkeh, dan kelapa, dan juga kenaikan permintaan 
terhadap batu kapur, batu bata, dan ubin yang 
semuanya memerlukan kayu bakar dalam proses 
pembuatannya (kanwil kehutanan Bali, 1991 dan 
Whitten et all., 1999). 

Terdapat empat tipe hutan yang disusun berdasarkan 
informasi ketinggian, musim kemarau, curah hujan, 
dan flora yang tersedia (whitten et. all., 1999) pada 
kelas hutan lahan kering primer ini, antara lain : 

 Hutan luruh daun kering 

Berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl. 
dengan curah hujan kurang dari 1500 mm dan 
jumlah bulan kering tujuh sampai delapan 
bulan. Terdapat pada polygon kelas hutan 

Hutan basah selalu hijau di daerah Sepang 

Tutupan vegetasi pada kelas hutan lahan 
kering sekunder di utara Sawan 
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lahan kering primer bagian barat, yaitu disekitar G.Prapat Agung 
(310 m). 

 Hutan luruh daun lembab 

Berada pada ketinggian kurang dari 1200 mdpl. dengan curah 
hujan 1500 – 4000 mm, dan jumlah bulan kering empat sampai 
enam bulan. Terletak di daerah G.Kelatakan (698 m) sampai lereng 
barat G.Sangiang (1004 m) 

 Hutan basah selalu hijau 

Berada pada ketinggian kurang dari 1200 mdpl. dengan curah 
hujan melebihi 2000 mm, dan jumlah bulan kering kurang dari dua 
bulan. Terletak pada kelas hutan kering primer bagian utara. 

 Hutan basah semi selalu hijau 

Berada pada ketinggian kurang dari 1200 mdpl. dengan curah 
hujan melebihi 2000 mm, dan jumlah bulan kering dua sampai 
empat bulan. Terletak pada kelas hutan kering primer bagian 
selatan. 

2. Kelas hutan lahan kering sekunder 

Kenampakan hutan dataran rendah, perbukitan, 
dan pegunungan yang telah menampakkan bekas 
aktivitas penebangan, ditandai dengan 
kenampakan alur pembukaan areal, dan bercak-
bercak bekas penebangan. 

Kelas hutan lahan kering sekunder tersebar dalam 
banyak polygon dari ujung barat sampai timur pulau 
Bali. Secara horizontal hutan lahan kering sekunder 
berada di antara kelas hutan lahan kering primer dan 
kelas perkebunan atau kelas pertanian lahan kering 
campur semak. Tegakan pohon pada kelas hutan 
lahan kering sekunder ini tidak semuanya tumbuh 
secara alami mengikuti proses suksesi, namun juga menunjukkan adanya 
aktivitas penanaman. Hal ini seiring dengan telah disetujuinya Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK) Bali untuk memperluas hutan di Bali hingga 
mencapai 31% dari luas pulau Bali. Hal ini juga dapat dilihat dari 
keberadaan kelas hutan lahan kering sekunder yang semuanya berada 
dalam kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam dan pelestarian 
alam. 

Tutupan vegetasi pada kelas hutan lahan 
kering sekunder di utara Sawan 
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3. Kelas hutan magrove primer 

Kenampakan seluruh hutan bakau, nipah, 
dan nibung yang berada disekitar pantai 
dan tidak menampakkan bekas aktivitas 
penebangan. Kelas hutan magrove primer di 
Bali sangat sempit, meski terbukti tidak 
mengalami penurunan luas sampai saat ini. 
Dalam RePPProT tahun 1999 dicatat bahwa 
luas hutan Bakau primer di Bali sekitar 500 ha.  
Luasan yang kurang lebih sama masih 
didapatkan dari analisa citra satelit Landsat 
7ETM + tahun 2002 – 2003, yaitu seluas 588, 22 
ha. Kelas hutan bakau primer ini hanya 
terdapat di bagian timur laut teluk Gilimanuk 
dan tanjung Biasmentik Pulau Nusa 
Lembongan. 

4. Kelas hutan mangrove sekunder 

Kenampakan hutan bakau, nipah, dan 
nibung yang telah ditebang atau 
menunjukkan bekas aktivitas penebangan, 
ditandai dengan kenampakan pola alur, 
dan atau bercak-bercak bekas 
penebangan. Kelas hutan magrove sekunder 
yang terdapat di Bali merupakan hutan 
magrove hasil penanaman. Hasil 
penanaman yang terluas terdapat di Teluk 
Benoa yang dikembangkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Kelas 
hutan magrove sekunder yang lain terdapat mengelilingi seperempat 
wilayah G.prapat agung di sebelah tenggara, dan menjadi penghubung 
dengan kawasan TNBB di bagian timur.  

5. Kelas hutan tanaman 

Kenampakan pohon hasil penanaman, baik yang telah menjadi tanaman 
tua berupa tegakan (hutan) maupun yang masih berupa tanaman muda. 
Meski hanya dalam luasan yang sangat kecil, pembukaan hutan tanaman 
di Bali sudah dimulai sejak tahun 1975 di RPH Pengimunan dengan 
penanaman Jati (teak (Tectona grandis)), Sonokeling (Java palisander 
(Dalbergia  latifolia)), dan rimba campuran. Kegiatan pembukaan hutan 
evergreen untuk hutan tanaman ini terus dikembangkan ke RPH 

Tutupan vegetasi pada kelas hutan magrove 
primer di teluk Gilimanuk 

Tutupan vegetasi pada kelas hutan  magrove 
sekunder di teluk Bajul 
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Sumberkima dengan penanaman kayu putih (Cajeput (Melaleuca 
cajuputi))dan sonokeling (Java palisander 
(Dalbergia  latifolia)).  

Kelas hutan tanaman yang cukup luas hanya 
terdapat di dua kawasan ini, selebihnya terdapat 
di Kabupaten Buleleng bagian timur laut dalam 
luasan yang sangat kecil dan terletak diantara 
kelas perkebunan. Dilihat dari luasannya, tutupan 
lahan yang diintepretasikan sebagai kelas hutan 
tanaman merupakan kawasan hutan yang 
ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, 
sementara kawasan hutan produksi terbatas 
diintepretasikan sebagai kelas hutan lahan kering 
sekunder.  

ii. Klasifikasi Bukan hutan  

1. Kelas Sawah 

Kenampakan lahan dengan tutupan berupa 
aktivitas pertanian di lahan basah yang dicirikan 
oleh pola pematang dan petak-petak. Sebagian 
besar sawah padi di Bali terdapat di bagian 
selatan karena memiliki kontur yang lebih landai. 
Secara fisiografis kelas sawah ini berada pada 
lembah aluvial.  

Pengelolaan budidaya tanaman padi di Bali 
sudah ada sejak abad ke-9 dan merupakan salah 
satu sistem pertanian yang paling stabil dan efisien 
di dunia. Pengaturan pengelolaan irigasi sawah 
oleh para petani di Bali dikenal dengan nama subak. Usaha bersama yang 
bersifat sosio-religius ini dibentuk oleh para petani yang berada dalam satu 
daerah aliran air skala kecil.  

2. Kelas pertanian lahan kering 

Kenampakan semua aktivitas pertanian di lahan kering seperti tegalan, 
kebun campur, dan ladang. Kebun campur yang lebih didominasi oleh 
tanaman pertanian juga diklasifikasikan kedalam kelas pertanian lahan 
kering. Blok-blok areal pertanian lahan kering tersebar, diantara daerah-
daerah semak belukar dan lahan terbuka. Sebagian besar terdapat di 
daerah utara pulau Bali yang memiliki kontur curam dengan daerah aliran 

Kelas hutan tanaman dengan tutupan 
vegetasi berupa tegakan mahoni di 
Palengkong 

Kelas sawah dengan tutupan vegetasi 
berupa tanaman padi di antosari 
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sungai yang pendek. Komoditas yang 
dikembangkan dalam areal pertanian lahan 
kering ini antara lain adalah Jagung, Ketela 
pohon, cabe, dan kacang tanah. Praktek 
pertanian lahan kering dilakukan secara 
tumpang sari dengan tanaman perkebunan, 
seperti kelapa, randu dan tanaman buah-
buahan seperti mangga dan bahkan tegakan 
kayu seperti akasia. Tutupan lahan dengan 
aktivitas pertanian lahan kering hanya terdapat 
di Kabupaten Buleleng dan Karangasem.  

 

 

 

3. Kelas pertanian lahan kering campur semak 

Kenampakan tutupan lahan berupa semua aktivitas pertanian lahan 
kering campur yang berselang seling atau bercampur dengan semak, 
belukar, kebun campur, dan bekas tebangan.  Kelas pertanian lahan 
kering campur semak ini terdapat di Pulau Bali bagian tengah, melingkupi 
lereng-lereng pada deretan G.Batukau (2276 m) sampai G.Catur (2098 m) 
pada sisi barat, utara, dan timur. Sisi baratnya berbatasan dengan kelas 
hutan lahan kering primer dan kelas hutan lahan kering sekunder pada 
lereng timur G.Patas (1414 m), sisi utara berbatasan dengan kelas sawah 
dan kelas perkebunan di tepi pantai, sisi timur sampai pada lereng barat 
G.Batur (1717 m) dan G.Agung (3142 m), serta di sisi selatan dibatasi oleh 
kelas sawah. Di Kabupaten Karangasem terdapat dua areal kelas 
pertanian lahan kering campur semak, tepatnya pada lereng selatan 
G.Agung (3142 m) dan pada lereng utara G.Seraya (1174 m). Kelas 
pertanian lahan kering campur semak ini tidak terdapat di bagian barat 
pulau Bali, kurang lebih dimulai dari lereng sebelah barat G.Patas (1414 m).  

Tutupan lahan di dominasi oleh aktivitas pengembangan komoditas 
perkebunan dan pertanian. Tanaman pokok yang dibudidayakan 
utamanya adalah Kopi, Kakau, cengkeh, jeruk, dan juga tanaman sayuran 
dataran tinggi seperti kol, buncis, dan strawberi berselang dengan 
tanaman padi gogo. Tanaman jeruk mendominasi dibagian timur kelas 
pertanian lahan kering campur semak dan berada pada ketinggian 1000 
mdpl – 2000 mdpl dengan curah hujan antara 2000 mm – 3000 mm. Pada 
tanaman kopi dan cengkeh seringkali dicampur dengan salak. Tanaman 

Aktivitas penanaman ketela pohon pada 
kelas pertanian lahan kering di 

sumberklampok 
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pencampur lain yang sering ditemui adalah kelapa, pisang, dan berbagai 
jenis tanaman buah-buahan yang lain seperti jambu, alpokat, Durian, 
manggis, dll. Selain tanaman pencampur, pada tanaman kopi dan kakau 
juga terdapat tanaman perindang antara lain gliriside, dadap, dan 
lamtoro.  

Areal dengan tutupan vegetasi berupa tanaman komoditas pertanian 
yang telah ditanam dalam petak-petak sawah kering, terutama di 
kabupaten Badung bagian utara dan Kabupaten Gianyar bagian utara, 
sebelumnya juga merupakan areal perkebunan kopi rakyat. Konversi 
menjadi tanaman komoditas pertanian telah dimulai kurang lebih selama 
25 tahun. Pada setiap petak lahan seringkali juga ditemukan sapi yang 
digembalakan atau di dalam kandang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas pertanian lahan kering campur semak dengan tutupan vegetasi berupa tanaman kopi 
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Kiri : Kelas pertanian lahan kering campur semak dengan tutupan vegetasi 
berupa tanaman jeruk Kanan : Kelas pertanian lahan kering campur semak 
dengan tutupan vegetasi berupa tanaman kakao/coklat 

Kiri : Kelas pertanian lahan kering campur semak dengan tutupan vegetasi 
berupa tanaman sayuran Kanan : Kelas pertanian lahan kering campur semak 
dengan tutupan vegetasi berupa tanaman cengkeh  
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4. Kelas Perkebunan 

Merupakan seluruh kenampakan tutupan lahan berupa kebun, baik yang 
sudah menjadi tanaman tua maupun yang masih merupakan tanaman 
muda. Lahan yang diintepretasikan sebagai perkebunan oleh citra satelit 
ini sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl. dan 
berada pada dataran yang landai, antara lain di sebelah selatan dan 
utara Pulau Bali bagian barat, serta bagian timur yaitu di lereng timur 
G.Agung (3142 m) dan G.Batur  (1717 m). 

Dari sekitar sepuluh komoditas perkebunan yang dikelola oleh perusahaan 
swasta, terdapat 3 komoditas yang dikelola dalam areal yang cukup luas 
diantaranya adalah Kelapa, Jambu mete, dan karet (Tabel 3). Meski 
demikian, dibandingkan dengan luas perkebunan kelapa dan jambu mete 
yang dikelola oleh masyarakat, luas areal yang dikelola oleh perusahaan 
swasta hanya mencapai kurang dari 2%. Sehingga diperkirakan sebagian 
besar perkebunan kelapa dan jambu mete yang dikelola oleh masyarakat 
juga telah diintepretasikan sebagai kebun meskipun rata-rata setiap 
keluarga hanya mengelola lahan kurang dari 1 ha. Berdasarkan data dari 
dinas perkebunan provinsi Bali, di Bali tidak ada masyarakat yang 
mengelola perkebunan karet.  

Perlu juga diperhatikan adanya intepretasi kelas kebun di sebelah utara 
danau buyan yang berada di ketingian lebih dari 500 mdpl. Dari foto 
udara google earth image diketahui bahwa areal ini merupakan areal 
perkebunan cengkeh yang dikelola oleh masyarakat, karena perkebunan 
cengkeh yang dikelola oleh perusahaan swasta hanya seluas 38 ha. dan 
terdapat di daerah Pulukan dan Tajun. 

Kelas pertanian lahan kering campur semak dengan tutupan vegetasi berupa tanaman padi 
gogo 
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Tabel 3. Area of ten plantation commodity at Bali 

Sumber : Dinas Perkebunan provinsi Bali 

 

Area (Hectare) 

Private Estates Smallholders 

Commodity 

Pu
lu

ka
n 

Sa
ng

ian
g 

Se
nd

an
g 

Ta
ju

n 

Ba
li A

na
ca

rd
ia 

All Private 

Je
m

br
an

a 

Ta
ba

na
n 

Ba
du

ng
 

Gi
an

ya
r 

Ba
ng

li 

Kl
un

gk
un

g 

Ka
ra

ng
as

em
 

Bu
lel

en
g 

Ko
ta

 D
en

pa
sa

r 

All District All Bali 
Province 

Tall Coconut 
Plantstion 133 74    207 16,725 15,214 2,53 4,152 2,808 2,862 16,649 8,669 190 69,799 70,006 

Cashewnut 
Plantstion     171 171   47   391 7574 2146  10,158 10,329 

Rubber  Plants 94     94           94 

Cocoa Plants 20 30  7  57 3675 4968 636 382 327 63 515 1018  11,584 11,641 

Robusta Coffee 20 3  16  39 1294 9677 465 304 364 83 848 10774  23,809 23,848 

Cloves Plants 35   3  38 3469 3339 286 182 250 312 1002 6739  15,579 15,617 

Dwarf  Coconut 11 3    14 303 495 234 253 67 131 35 229 59 1,806 1,82 

Arabica Coffee    14  14  252 975 174 3935  528 2010  7,874 7,888 

Vanilla Plantstion 2 3  0.5  5.50 266 246 76 51 29 7 53 94  822 828 

Hybried Coconut 
Plants 3     3 139 59  43 9 3 43 41  337 340 
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Atas : Perkebunan Kelapa di selatan Manggissari ; Tengah : Perkebunan Karet 
di selatan Manggissari ; Bawah : Perkebunan cengkeh di Tajun 
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5. Kelas Semak/belukar 

Kenampakan bekas hutan lahan kering yang telah tumbuh kembali 
(mengalami suksesi), atau areal dengan liputan pohon jarang (alami), 
atau areal dengan dominasi vegetasi berkayu bercampur dengan 
vegetasi rendah (alami) lainnya serta umumnya sudah tidak ada 
kenampakan bekas alur-alur bercak penebangan. Kelas semak/belukar 
merupakan kawasan hutan yang tengah dalam proses suksesi. Kelas ini 
tersebar dalam polygon-polygon kecil di sepanjang tepi pantai di sekeliling 
pulau bali, kecuali tepi selatan dan barat daya. 

Hampir seluruh kawasan pulau Nusa Penida diintepretasikan sebagai kelas 
semak/belukar. Berdasarkan hasil survey lapangan, pada bagian lereng-
lereng perbukitan dan disekitar permukiman, lebih banyak tutupan 
vegetasi yang lebih tepat dimasukkan dalam kelas pertanian lahan kering.  

 

Tutupan vegetasi pada kelas semak/belukar di Pemuteran 
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6. Kelas Savana/padang rumput 

Kenampakan bukan hutan alami berupa padang rumput, kadang-kadang 
dengan sedikit semak atau pohon. Termasuk didalamnya adalah kelas 
rumput rawa dan tundra. Tutupan lahan yang paling sulit diintepretasikan, 
karena luasannya sangat kecil namun terpencar pada berbagai wilayah 
pulau Bali. Hanya dibedakan dengan kelas semak/belukar pada tahapan 
proses suksesi. Kelas Savana dianggap merupakan salah satu bentuk final 
dari proses suksesi, sementara kelas semak/belukar merupakan tahapan 
dari proses suksesi. Selain sedikit disebelah timur pelabuhan Gilimanuk, 
kelas savana juga terdapat di lereng timur laut G.Agung (3142 m). 

 

 

Kiri : Tutupan vegetasi pada kelas semak/belukar di Ped (Pulau Nusa Penida) 
Kanan : Tutupan vegetasi pada kelas savana/padang rumput di sebelah timur pelabuhan 
Gilimanuk 
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7. Kelas tanah/lahan terbuka 

Kenampakan lahan terbuka tanpa vegetasi (singkitan batuan puncak 
gunung, kawah vulkan, gosong pasir, pasir pantai) dan lahan terbuka 
bekas kebakaran maupun tanah terbuka yang polos ataupun ditumbuhi 
rumput maupun alang-alang. Tanah terbuka di Bali terdapat di sekitar 
puncak G.Agung  (3142 m) dan G.Batur (1717 m).  
Merupakan lahan yang masih terbuka akibat letusan G.Batur (1717 m) 
pada tahun 1974 dan G.Agung (3142 m) pada tahun 1963. Letusan 
G.Agung dikenal sebagai letusan paling berbahaya karena menimbulkan 
korban sampai 1.148 jiwa dan 18.000 sapi (Suryo, 1965 dalam 
Kusumadinata, 1979). Semua tumbuhan yang tumbuh di sekitar pura induk 
Besakih, yang terletak di lereng bagian selatan, terselimuti abu dan mati. 
Survey botani yang dilakukan tujuh bulan setelah letusan hanya berhasil 
menemukan 3 jenis tumbuhan yang hidup diantara hamparan lahan yang 
mati. Ketiga tumbuhan itu adalah Sambucus javanica (capr.), rumput 
jampang Eleusine indica  (Gram.), dan bandotan atau jukut bau Ageratum 
conyzoides (Comp.).  
Setahun setelah letusan G.Agung hanya 10% permukaan tanah yang 
terdapat disekitar pura Besakih yang diselimuti rerumputan hijau, 
tumbuhan terna, semak-belukar dan pohon-pohon kebanyakan 
merupakan tumbuhan baru, meskipun beberapa tumbuhan yang telah 
dianggap mati mengeluarkan tunas daun yang baru; secara keseluruhan 
ditemukan 83 jenis tumbuhan. Sisa permukaan tanah yang 90% tetap 
gundul “bagaikan telah disemen” (Dilmy, 1965 dalan Whitten et all.,19999). 
 

 

 
Tutupan tanah/lahan terbuka di lereng timur G.batur 
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8. Kelas Permukiman 

Kenampakan kawasan permukiman baik berupa kota, perkotaan, 
pedesaan maupun perkampungan yang masih mungkin untuk dipisahkan. 
Termasuk didalamnya adalah kenampakan komplek lapangan golf, 
kawasan industri, dan semacamnya. Hal yang paling penting adalah 
kenampakan ini menunjukkan pola alur yang rapat. 

Permukiman terpadat di daerah Dendapasar, sebelah selatan Pulau Bali 
dan di daerah Singaraja, utara pulau bali yang relatif lebih landai. 
Permukiman di sebelah selatan dan tenggara merupakan kawasan yang 
bebas dari bencana banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. 
(whitten dkk. 1999) 
 

 

 

 

9. Kelas Tambak 

Kenampakan aktivitas perikanan yang tampak disekitar atau di sepanjang 
garis pantai. Terdapat di timur laut sumberklampok. Luasannya sangat 
kecil. 

10. Kelas Pelabuhan udara/laut 

Kenampakan bandara dan pelabuhan yang berukuran cukup besar dan 
memungkinkan untuk dibedakan dan dideliniasi sendiri. 

Kiri : Permukiman daerah pedesaan di Telage. kanan : Pemukiman daerah 
perkotaan di kecamatan Pupuan 
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11. tubuh air 

Kenampakan danau alami yang berukuran cukup besar untuk dibedakan 
dan dideliniasi sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danau Bratan 


