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PENDAHULUAN 

 

Perubahan iklim dapat diartikan sebagai perbedaan yang nyata secara statistik 

pada nilai  rata-rata iklim maupun variabilitas yang terjadi secara luas pada periode waktu 

tertentu (IPCC, 2001). Akhir-akhir ini perubahan iklim seperti peningkatan temperatur 

yang berkaitan dengan peningkatan kadar CO2 atmosfer (Boland et al., 2004) mulai 

diperhatikan kalangan internasional maupun nasional. Adanya perubahan iklim dapat 

dilihat antara lain melalui naiknya permukaan air laut, mencairnya tutupan es di daerah 

kutub, meningkatnya frekuensi kebakaran, mewabahnya hama penyakit dan munculnya 

banyak badai dan cuaca ektrim (IPPC, 2007).  

Perubahan iklim berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada 

seluruh aspek kehidupan. Dampak perubahan iklim lebih terlihat nyata pada hutan boreal 

dari pada type hutan lainnya, namun berbagai faktor terkait dengan kerentanan hutan 

terhadap perubahan iklim lebih terlihat nyata di hutan tropis (Ayres et al., 2009). Hal ini 

terjadi pula pada ekosistem hutan tropis di Indonesia.  Hubungan hutan dan iklim 

sangatlah erat. Hutan membantu stabilitas lingkungan, seperti: mengeliminasi 

temperature ekstrim, meningkatkan presipitasi (hujan), melindungi daerah aliran sungai 

(DAS), mencegah erosi tanah dan penurunan kualitas tanah. Hutan juga merupakan 

komponen penting dalam siklus carbon secara global, yaitu sebagai penyimpan carbon 

dari semua ekosistim terrestrial dan bertindak sebagai penyerap dalam beberapa kondisi. 

Besarnya CO2 yang tersimpan dalam ekosistim carbon merupakan suatu penyangga 

penting dalam proses perubahan iklim. 

Dampak dari perubahan iklim terhadap suatu ekosistem berbeda dari satu tempat 

ke tempat lain. Begitu pula dengan vegetasi sebagai salah satu komponen biotik dalam 

ekosistem hutan. Suhu yang lebih hangat akan menyebabkan pergeseran spesies vegetasi 

dan ekosistem. Daerah pegunungan akan kehilangan banyak spesies vegetasi aslinya dan 

digantikan oleh spesies vegetasi dataran rendah. Bersamaan dengan itu kondisi 

sumberdaya air yang berasal dari pegunungan juga akan mengalami gangguan. 

Selanjutnya stabilitas tanah di daerah pegunungan juga terganggu dan sulit 

mempertahankan keberadaan vegetasi aslinya. 

Perubahan vegetasi menyebabkan variasi karakteristik permukaan bumi seperti 

albedo (kemampuan memantulkan) dan roughness (ketinggian vegetasi) mempengaruhi 
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keseimbangan energi permukaan bumi lewat gangguan evapotranspirasi. Selain itu, 

perubahan vegetasi juga dapat mempengaruhi suhu, laju presipitasi, dan curah hujan di 

suatu regional. Bencana alam yang dapat terjadi karena perubahan vegetasi di antaranya 

adalah banjir, munculnya heatstroke akibat gelombang panas yang tidak diserap karena 

hilangnya vegetasi alami, tsunami, kekeringan, dll. 

Timbulnya dampak perubahan iklim yang cenderung bervariasi ini disebabkan 

karena perbedaan tingkat kerentanan ekosistem hutan. Namun belum banyak penelitian di 

Indonesia mengarah kesana kepada kajian kerentanan vegetasi terhadap perubahan iklim. 

Informasi kerentanan vegetasi secara detil memerlukan akurasi tinggi pada areal yang 

luas, maka dapat dianalisis melalui citra satelit dan sistem informasi geografis (SIG). 

Adanya informasi mengenai kerentanan vegetasi terhadap perubahan iklim akan menjadi 

referensi yang sangat berguna dalam upaya strategi adaptasi dalam bentuk fisik maupun 

managemen pengelolaannya. 
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 ANALISIS PERUBAHAN IKLIM 

 

Penilaian kerentanan Taman Nasional terhadap perubahan iklim dilakukan dengan 

menginterpretasikan fungsi dari tiga aspek yaitu Exposure (curah hujan, suhu dan 

kelembaban), Sensitivity ( Greeness Index, Wetness index dan Soil Brighness index) dan 

Adaptive Capacity (aspect,slope, altitude). Rancangan penilaian kerentanan ekosistem 

hutan terhadap perubahan iklim dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1 Penilaian Kerentanan Ekosistem Hutan terhadap Perubahan Iklim  



BENY HARJADI-BPTKPDAS-SOLO 
Peneliti bidang Pedologi dan Inderaja 

adbsolo@yahoo.com 

HP.08122686657 

5 

A. Exposure 

 
 

Gambar 2 Penilaian Exposure (Kerentanan Iklim) Ekosistem Hutan terhadap Perubahan 

Iklim 
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B. Sensitivity 

 
 

Gambar 3 Penilaian Sensitivity (Kerentanan Dinamis) Ekosistem Hutan terhadap 

Perubahan Iklim 
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C. Adaptive Capacity 

 
Gambar 4 Penilaian Adaptive Capacity (Kerentanan Tetap) Ekosistem Hutan terhadap 

Perubahan Iklim 
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SRTM JATIM dengan TN BALURAN 

SRTM = Shuttle Radar Topography Mission 

 

Citra .IMG SRTM (hitam putih) dengan Batas TN Baluran (bts poly) 
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