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ABSTRAK 

A.Fachrin Adryan J, 105951106816. Evaluasi Luas Progres Kegiatan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Menggunakan Citra Drone di Blok Bolli Kabupaten 

Bone. Dibawah bimbingan A.Aziz Abdullah dan Muhammad Tahnur. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi luas progres pekerjaan 

terhadap total luasan di blok bolli kabupaten bone. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu pemotretan drone dan menggunakan rumus untuk menentukan 

persen lahan yang telah dikerjakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa untuk mengetahui hasil evaluasi luas progres pekerjaan terhadap total 

luasan di blok bolli kabupaten bone dengan menggunakan citra drone dan 

menghitung tingkat keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yaitu dengan total 

tingkat keberhasilan 69,11%. 

 

Kata kunci : Evaluasi Drone, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Tingkat 

Keberhasilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan limpahan karunia yang tak terhingga dan akal pikiran yang sempurna 

dalam menyikapi berbagai hal khususnya dalam masa penyusunan skripsi ini. 

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW,  junjungan kita semua 

yang telah membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. 

       Penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi namun 

dengan keteguhan niat besar dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesr-besaarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung 

kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ayahanda. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

2. Ibunda Dr. Husnah Latifah, S.Hut., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.  

3. Ibunda Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Program Studi 

Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Ayahanda Andi Azis Abdullah, S.Hut,. M.P Selaku pembimbing I dan 

Ayahanda Ir. Muhammad Tahnur, S.Hut,. M.Hut,. IPM Selaku pembimbing II 

yang telah memberikan bimbingan sistem penyusunan skripsi, pengetahuan 

dan motivasi. 



ix 
 

5. Ayahanda Dr. Ir. Sultan, S.Hut., MP., IPM. selaku penguji I dan Ayahanda Ir. 

Naufal, S.Hut,. M.Hut,.IPM selaku penguji II yang tak hentinya memberi 

arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan serta staf tata usaha Fakultas 

Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu 

selama di bangku perkuliahan. 

7. Teman-teman angkatan 2016 Kehutanan dan sahabatku terima kasih atas 

bantuan, kebersamaan dan semangatnya kepada penulis selama penulis 

menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

8. Yang terpenting dan teristimewa kepada Allah SWT dan terkhusus untuk 

kedua orang tua saya. Dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau, sembah sujud penulis 

bagi ibunda dan Do,a ku untuk  ayahanda tak terputus. Atas semua do,a, 

dorongan semangat,  serta bantuan moril maupun materialnya selama penulis 

menjalankan studi di Universitas Muhammadiya Makassar. 

Penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang 

mungkin penulis perbuat, baik sengaja maupun dikala lupa dalam penyajian 

skripsi ini. Oleh karena itu, kritikan yang membangun  penulis harapkan.  

Wabillahi taufik walhidayah 

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Makassar,   Maret 2021 

 

           Penulis 



x 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL  .............................................................................   i 

HALAMAN JUDUL .................................................................................   ii 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................  iii 

HALAMAN KOMISI PENGUJI .............................................................  iv 

PERNYATAAN KEASLIAAN ................................................................  v 

ABSTRAK  ................................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ...............................................................................   viii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................         x 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................    xii 

DAFTAR TABEL .....................................................................................         xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................   xiv 

I. PENDAHULUAN ..................................................................................  1 

        1.1      Latar Belakang .........................................................................  1 

        1.2      Rumusan Masalah ....................................................................  2 

        1.3      Tujuan Penelitian .....................................................................  3 

        1.4       Manfaat Penelitian ..................................................................  3 

II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................  4 

2.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan ................................................  4 

2.2. Analisis Citra Drone ..............................................................  5 

2.3  Evaluasi  .................................................................................  8 

2.4  Perbedaan DEM DSM DTM  ................................................  10 



xi 
 

2.5. Kerangka Pikir .......................................................................  12 

III. METODE PENELITIAN ..................................................................  14 

3.1. Waktu dan Tempat .................................................................  14 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian ......................................................  14 

3.3 Metode Pengambilan Data  ....................................................  14 

3.4 Jenis Data ...............................................................................  14 

3.5  Progres Pengolahan Data  ......................................................  15 

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN .................................  18 

          4.1. Kondisi Biofisik .....................................................................  18 

          4.2. Kondisi  Sosial Ekonomi .......................................................  19 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................  21 

          5.1.     Data Hasil Survey ..................................................................  21 

          5.2.     Analisis Output Peta ...............................................................  25 

VI. PENUTUP ...........................................................................................  26 

        6.1. Kesimpulan ............................................................................  26 

        6.2. Saran ......................................................................................  26 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  27 

LAMPIRAN ...............................................................................................  29 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

No     Teks           Halaman 

1. Drone DJI Phantom 4 Pro ............................................................................... 8 

2. Kerangka Pikir ................................................................................................13 

3. Peta Sebelum di Olah ...................................................................................... 21 

4. Peta Sebaran Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan .................................... 22 

5. Peta Sebaran Sampel  ...................................................................................... 23 

6. Peta Tingkat Keberhasilan  .............................................................................  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

No     Teks           Halaman 

1. Tingkat Keberhasilan Pada Blok Bolli ............................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

No     Teks           Halaman 

1. Rumus Layout Peta  ........................................................................................ 29 

2. Dokumentasi ................................................................................................... 30 

3. Surat Izin Penelitian ........................................................................................ 41 

4. Titik Koordinat ................................................................................................ 42 

 

 

 

 



1 
 

 I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kerusakan hutan dan lahan dewasa ini semakin memprihatinkan baik 

di dalam maupun di luar kawasan hutan. Beberapa sumber mengatakan bahwa 

sejak tahun 1996, laju kerusakan hutan meningkat hingga mencapai rata-rata 2 

juta ha setiap tahunnya (FWI/GPC, 2001). Luas kawasan hutan yang semula 

sekitar 200 juta ha ternyata kini hanya tinggal 90 jutaan saja dengan laju 

penyusutan hutan lebih dari 1 juta ha per tahun (Sumarwoto, 2003). Menurut 

data laju deforestasi periode 2003-2006 yang dikeluarkan oleh Dephut, laju 

deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta ha per tahun. Untuk itu Dephut 

menargetkan rehabilitasi 600.000 ha hutan dan lahan yang rusak di 149 DAS 

seluruh Indonesia. 

Degradasi hutan yang terjadi serta banyaknya lahan kritis memberikan 

berbagai macam efek buruk, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan 

lahan untuk menekan degradasi hutan dan memperbaiki lahan kritis tersebut 

(Brown, 1994). Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bertujuan 

pulihnya kembali kondisi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi kembali 

secara normal dan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan.  

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai 

atau belum (Maksum, 2005). RHL merupakan program yang kompleks, 

karena menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama 

(multiyears), melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumber daya 

yang tidak sedikit.  
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Drone merupakan salah satu teknologi canggih yang berupa kendaraan 

udara. Bentuknya tersebut menyerupai pesawat terbang atau helikopter yang 

dapat dikendalikan dengan remote control dan tanpa remote control, memiliki 

bentuk yang lebih kecil dibandingkan dengan Unmanned Aerial 

Vehicle(UAV). Drone saat ini sudah banyak dibekali dengan Global Position 

System(GPS). Fungsi GPS pada drone digunakan untuk mengawali dan 

mengakhiri penerbangan sesuai dengan koordinat yang dimasukan oleh 

pengguna drone. Perubahan data koordinat dari awal hingga tujuan 

berakhirnya drone terbang tersimpan didalam drone, sehingga saat 

membutuhkannya kita harus mengambilnya dari dronetersebut, dalam keadaan 

tidak terbang, hal ini menjadi kendala dari sisi waktu yang digunakan untuk 

mendapatkan data GPS secepatnya.Drone yang digunakan dalam penelitian ini 

sama dengan penelitian sebelumnya[1,2] yang memanfaatkan drone tersebut 

membawa beban smartphoneyang memiliki fasilitas kamerayang 

Banyaknya aspek dan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam 

evaluasi RHL. Sebagai Negara yang memiliki kawasan hutan yang luas, 

rehabilitasi hutan dan lahan menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki atau 

menangani kawasan hutan atau lahan kritis.  

1.2.Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil Monitoring Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan 

menggunakan Citra Drone di Blok Bolli Kabupaten Bone ? 

2. Bagaimana Cara Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Blok Bolli 

Kabupaten Bone ?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui hasil Monitoring Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan 

menggunakan Citra Drone di Blok Bolli Kabupaten Bone. 

2. Untuk Mengetahui Cara Pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di 

Blok Bolli Kabupaten Bone. 

1.4. Manfaat Penelitian 

            Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi 

semua stakeholder dalam monitoring dan pengawasan identifikasi kesehatan 

tanaman di Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Blok Bolli Kabupaten Bone. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan  

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah 

upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan 

lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung 

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 

Kegiatan pendukung RHL adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan RHL dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL. 

Adapun jenis-jenis kegiatan yang di lakukan ialah: 

1. Pengadaan Bibit 

  Pengadaan bibit adalah kegiatan penyediaan bibit untuk ditanam langsung 

(propagule) maupun yang disemaikan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. 

Kegiatan penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit di persemaian. 

2. Penyulaman 

  Penyulaman adalah kegiatan ini merupakan tindakan menggantikan 

tanaman dilapangan yang mati, atau tidak sehat pertumbuhannya, dengan bibit 

yang sehat dari persemaian yang memang dicadangkan untuk kebutuhan 

penyulaman. Penyulaman dilaksanakan pada tahun berjalan, tahun pertama, dan 

tahun kedua. 

3. Penyiangan dan Pendangiran  

  Penyiangan dan pendangiran dilakukan dengan cara menghilangkan gulma 

yang bersaing dengan tanaman dan menempatkan serasah di sekitar lubang 

tanaman. Teknik yang dipilih dapat berupa cara manual maupun cara kimia 
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dengan memperhatikan jenis gulma, intensitas persaingan dan dampak terhadap 

tanaman dan kondisi lingkungan. 

4. Pemupukan 

  Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik (kompos) 

dengan dosis 0,125 kg/ btg dan pupuk anorganik (NPK Tablet) dengan dosis 1-2 

biji/ btg pertanaman. 

5. Pemberantasan Hama dan Penyakit 

  Pemberantasan hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara manual 

atau kimia apabila ditemukan adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. 

Pemberantasan hama dan penyakit secara kimia dilakukan dengan menggunakan 

insektisida dan fungisida yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi dan umur 

tanaman. 

2.2 Analisis Citra Drone 

 Pengertian Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan 

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir 

maknannya. Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat cepat 

mempengaruhi cara pandang orang terhadap teknologi secara keseluruhan. 

Beberapa hal yang dulunya dilakukan secara manual dan memakan waktulama 

didorong untuk lebih cepat dan dilakukan secara otomatis atau digital yang pada 

saat ini mulai menggunakan pesawat tanpa awak (drone) Kurniawan, D (2019). 

 Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti 

dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau 
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menjelaskan hal tersebut. Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara 

berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk 

menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan 

keseluruhan. Definisi Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah 

menjadi bagian-bagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian 

bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya. 

  Citra merupakan representasi, kemiripan, atau imitasi dari suatu obyek 

atau benda (Achmad dan Firdausy, 2005). Citra dapat dikelompokkan menjadi 

citra tampak dan citra taktampak. Citra tampak dapat berupa gambar dalam 

bentuk foto atau lukisan serta citra optis (hologram). Citra tak tampak berupa citra 

dalam bentuk matematis atau data gambar dalam file (citra digital). Selain itu 

terdapat citra fisik tak tampak misalnya citra distribusi panas di kulit manusia. 

Citra yang dapat diolah dengan menggunakan komputer adalah citra digital, 

sehingga citra lain supaya dapat diolah dengan komputer harus diubah ke dalam 

citra digital; kegiatan ini disebut pencitraan (Masithoh, R. E dan Kusuma, S. A , 

2008) 

 Drone merupakan pesawat tanpa awak yang diterbangkan menggunakan 

kendali via remote, smartphone ataupun komputer. Drone dilengkapi kamera 

beresolusi tinggi yang memungkinkan pengguna dapat memantau suatu lokasi 

tertentu dari ketinggian secara real time. Dengan menggunakan Drone, data dapat 

diperoleh dengan biaya relatif rendah, dalam waktu relatif cepat, dan aman dalam 

berbagai kondisi cuaca. Drone merupakan sistem tanpa awak (Unmanned 

System), yaitu sistem berbasis elektro-mekanik yang dapat melakukan misi-misi 
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terprogram, dengan karakteristik: (i) tanpa awak pesawat, (ii) beroperasi pada 

mode mandiri baik secara penuh atau sebagian, (iii) Sistem ini dirancang untuk 

dapat dipergunakan secara berulang (Department of Defence, 2007). 

 Ada beberapa macam jenis drone, yakni fixed wing dan multi rotor. Drone 

Fixed Wing memberikan keuntungan dalam hal jarak tempuh dan lama terbang 

dibanding multi rotor. Namun Fixed Wing membutuhkan lokasi terbuka yang luas 

untuk take-off maupun landing (Tu, Phinn, Johansen, Robson, & Wu, 2020). UAV 

Fixed Wing cocok diaplikasikan untuk survei pemetaan skala luas seperti foto 

udara maupun survei lainnya. UAV Multi Rotor cocok untuk pemetaan yang tidak 

mempunyai area terbuka luas untuk take-off dan landing. Survei dengan multi 

rotor memberikan keuntungan terkait dengan tingkat kedetilan objek yang dapat 

diperoleh. Multi Rotor menggunakan beberapa motor sebagai penggeraknya, 

sehingga membutuhkan sumber tenaga lebih yang berakibat pada Drone banyak 

digunakan untuk memonitor sumber daya alam. Drone mudah tersedia, dan dapat 

menjangkau areal yang luas, dengan perlengkapan sensor relatif kecil, GPS, dan 

perangkat keras yang terkait lainnya. Sejauh ini drone telah digunakan untuk 

mendapatkan citra penginderaan jauh seperti pemantauan kebakaran dan bencana 

alam, pengamatan satwa liar, dan pengukuran vegetasi dalam kebun anggur,   

tanaman, hutan dan “rangeland” (Poljak & Sterbenc, 2019). 
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Gambar 1. Drone DJI Phantom 4 Pro 

2.3 Evaluasi 

2.3.1 Pengertian 

Evaluasi sebagai “The process of delineating, obtaining, and providing 

useful information for judging decision alternatives” Yang artinya, dalam evaluasi 

terdapat beberapa unsur yaitu sebuah proses ( Process ) Perolehan ( Obtaining ), 

Penggambaran ( Delineating ), Penyediaan ( Providing ) informasi yang berguna ( 

Useful Information ) dan alternatif keputusan Stufflebeam, dkk ( 1971 ). 

2.2.2 Tujuan Evaluasi 

Berdasarkan pengertian evaluasi yang telah disampaikan para tokoh, 

diperoleh gambaran kasar tentang apa itu evaluasi sekaligus tujuannya. Karena 

pada dasarnya, evaluasi dilaksanakan dengan tujuan besar yang nantinya pasti 

berguna bagi perbaikan program atau kegiatan. Berikut beberapa tujuan 

diadakannya evaluasi: 

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi metode, media, sumber daya 

manusia, dan lain-lain yang telah dikeluarkan dalam menjalankan sebuah 

kegiatan/program. 
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2. Untuk mengetahui kadar penguasaan kompetensi individu atau kelompok 

dalam mencapai standar yang telah dibuat oleh otoritas tertentu. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang 

dihadapi, kemudian mencari alternatif solusi sebagai penyelesaian paling tepat 

demi menghindari kesalahan serupa terjadi lagi di masa mendatang. 

4. Untuk menyampaikan informasi dan temuan data-data di lapangan yang 

berguna dalam memberikan umpan balik terkait dengan pengambilan keputusan. 

5. Untuk mengukur indeks pencapaian sebuah organisasi/perusahaan/korporat/dll, 

apakah suatu agenda atau program layak diselenggarakan lagi di lain waktu atau 

tidak. 

2.2.3 Jenis-Jenis Evaluasi Berdasarkan Pelaksanaan 

Berdasarkan pengertian evaluasi yang telah dipaparkan di atas 

menunjukkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses. Oleh karena itu, ada jenis-

jenis evaluasi yang dilakukan berdasarkan tahapan pelaksanaan acara. Berikut 

jenis-jenis dalam proses evaluasi dengan acuan urutan pelaksanaan kegiatan: 

1. Evaluasi Perencanaan. Pada evaluasi perencanaan, evaluasi dilakukan untuk 

menentukan dan memilih skala prioritas yang mungkin digunakan sebagai 

alternatif guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Perencanaan menjadi 

tahap yang penting karena segala sesuai dapat berjalan dengan baik jika disusun 

secara mendetail sejak awal. 

2. Evaluasi Pelaksanaan. Pada evaluasi pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk 

memantau apa saja yang terjadi selama program atau kegiatan berjalan. Kendala-

kendala yang terjadi dicatat untuk dilaporkan ketika pasca pelaksanaan. Data dan 
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informasi yang diperoleh selama pelaksanaan ini berguna sebagai pertimbangan 

pengambilan alternatif keputusan di agenda mendatang. 

3. Evaluasi Pasca Pelaksanaan. Pada evaluasi pasca pelaksanaan, evaluasi 

dilakukan dengan melaporkan jalannya kegiatan, kendala-kendala yang dialami, 

serta menilai bagaimana harus mengatasi kendala tersebut. Semua hasil dari 

pelaksanaan agenda dilaporkan selama pasca pelaksanaan, termasuk memberikan 

penilaian apakah kegiatan yang telah diadakan dapat dikatakan sukses atau tidak. 

2.4 Perbedaan DEM DSM DTM  

1. DEM  

 DEM (Digital Elevation Model) adalah data digital yang menggambarkan  

geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan  

titik-titik koordinat hasil sampling dari permukaan dengan algoritma yang  

mendefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat (Tempfli,  

1991 dan Purwanto, 2015). 

DEM merupakan suatu sistem, model, metode, dan alat dalam  

mengumpulkan, processing, dan penyajian informasi medan. Susunan nilai-nilai  

digital yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan, distribusi spasial  

diwakili oleh nilai-nilai pada sistem koordinat horisontal X dan Y serta  

karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z  

(Purwanto, 2015)  

Digital Elevation Model (DEM) khususnya digunakan untuk menggambaran  

model relief rupa bumi tiga dimensi (3D) yang menyerupai keadaan sebenarnya di  

12  
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dunia nyata (real world) divisualisasikan dengan bantuan teknologi komputer  

grafis dan teknologi virtual reality (Mogal, 1993 dan Purwanto,2015) 

2. DSM  

 Digital Surface Model (DSM) adalah model ketinggian yang menampilkan  

elevasi pada permukaan pertama di tanah. DSM digunakan untuk membentuk  

Digital Terrain Model (DTM) dengan membuang semua fitur dan area pohon  

secara digital (Purwanto 2015).  

DSM mendeskripsikan ketinggian dari vegetasi misalnya pohon dan fitur-fitur  

lainnya misalnya bangunan (Hirt 2015). 

Digital Surface Model (DSM) merupakan representasi suatu permukaan fisik  

dari sekumpulan titik-titik koordinat tiga dimensi. Data hasil DSM mencakup  

vegetasi, jalan, bangunan, dan fitur terrain alami. Sehingga dapat dibuat model  

tiga dimensi dari berbagai sudut pandang dengan menambahkan land covernya  

(Sari 2016). 

3. DTM  

 Digital Terrain Model (DTM) adalah deskripsi digital dari permukaan 

medan dari poin 3D. DTM mendekati sebagian atau seluruh permukaan terrain 

dengan satu set poin diskrit (Hirt 2015).  

DTM dibentuk dari DSM dimana nilai elevasi berada pada bare earth. DSM  

yang digunakan untuk membentuk DTM secara digital menghapus seluruh fitur  

pada permukaan area (Purwanto 2015). 
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2.5. Kerangka Pikir 

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, 

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan di Kabupaten Bone 

Blok Bolli melalui olah data lapangan dengan menggunakan aplikasi arcgis dan 

agisoft dalam proses pembuatan peta dan olah data peta untuk menentukan lahan 

progress dan luas lahan peta untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan 

dan lahan.  
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Gambar 2. Kerangka Penelitian 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu Dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan pada bulan Januari - 

Februari 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tondong Kabupaten Bone. 

3.2. Alat Dan Bahan 

 Adapun Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Alat tulis, Tally 

sheet, Hp Xiomi Redmi Note 9 dan aplikasi/ software, Laptop, Drone DJI 

Phantom 4 Pro. 

3.3. Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan dalam penilitian evaluasi rehabilitasi hutan dan 

lahan menggunakan  Citra Drone untuk Monitoring dan Pengawasan adalah 

Langkah pemotretan dilakukan dengan memulai membuat jalur terbang 

menggunakan software mission planner dan mendigitasi hasil pengambilan data 

dilapangan yang sudah diolah menggunakan Agisoft dan Argcis , kemudian 

dilakukan digitasi on scren untuk mengindentifikasi pekerjaan pendangiran, 

penyiangan dan penyulman dengan menggunakan skala 1: 100. 

Untuk menghitung luas progres pekerjaan dengan menggunakan berapa 

jumlah pohon per petak x 0,009 untuk menentukan luas progres pekerjaan, dan 

untuk menghitung persentase menggunakan rumus berapa jumlah tanaman per 

petak x 0,009 x 100%. 

mengetahui luasan progres pekerjaan. Tinggi pesawat pada kisaran 100-

120 agl (above ground level) atau ketinggian diatas permukaan tanah, dengan 
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jarak foto setiap 40 m. Resolusi citra drone yang dihasilkan per piksel pada 

kisaran 4-6 cm. Penerbangan yang dirancang dengan masing-masing penerbangan 

menempuh jarak 2-5 Km dengan kecepatan pesawat 11-10 m/detik. Dengan jarak 

tempuh tersebut dibutuhkan waktu 17-20 menit untuk setiap penebangan. 

 

       Proses Digitasi Dengan Skala 1:100 

3.4. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer yang dikumpulkan menggunakan Drone untuk mengetahui luasan 

progress pekerjaan. 

2. Data sekunder yaitu data yang sifatnya mendukung data primer yang 

diperoleh melalui laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan 

penelitian ini, analisis citra drone untuk monitoring dan pengawasan RHL. 

3.5. Peroses Pegolahan Data 

3.5.1. Agisoft Photoscan Propesional 
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  Agisoft Photoscan adalah perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi 

titik sekutu mosaik, dan pembuatan DSM secara otomatis. Agisoft Photoscan 

merupakan software pengolahan foto udara yang dibuat oleh perusahaan Agisoft 

LLC, yang didirikan pada tahun 2006 sebagai perusahaan penelitian yang inovatif 

dengan fokus pada teknologi visi komputer, secara intensif melakukan R & D 

dengan keahlian dalam algoritma pengolahan citra dengan teknik fotogrameteri 

digital. Perangkat lunak Agisoft Photoscan Propesional dapat digunakan untuk 

proses pembentukan mosaic dengan mengidentifikasikan tie point secara otomatis, 

pembentukan point colud beserta hasil residual hitungan bundle adjusment, 

pembentukan DEM dari mosaik yang dibentuk. Point cloud dalam perangkat 

lunak ini adalah tie point yang secara umum point cloud merupakan titik-titik 

hasil perekaman data DTM ataupun DEM permukaan bumi yang tersusun dengan 

menggunakan sistem kordinat tiga dimensi. Titik-titik ini biasanya 

diidentifikasikan dengan kordinat X,Y,Z dan biasanya dimasukkan untuk 

memberi gambaran suatu permukaan pada suatu objek (Muklas, 2004).  

 

 

 

 

Langkah pengolahan data foto udara menggunakan Agisoft Photoscan sebagai 

berikut : 

1.  Add Photos 

  Tahap ini merupakan tahapan paling awal dalam memulai pemrosesan, 
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dimana  disini hasil pemotretan dibuka dalam software agisoft photoscan dan 

direkontruksi urutan umum foto menurut jalur terbang. 

2. Align photos 

       Aligan foto merupakan tahapan titik-titik yang sama pada foto. Proses ini 

akan membuat matching point dari 2 atau lebih foto. Proses ini dapat 

menghasilkan 3D model awal, posisi kamera dan sparse point cloud yang akan 

digunakan pada tahap selanjutnya. 

3.  Build Dense Clouds 

        Dense Clouds merupakan kumpulan titik tinggi dengan jumlah yang 

sangat banyak dari pemrosesan foto udara. Dense clouds kemudian akan diproses 

lebih lanjut untuk menghasilkan Digital Surface Model, Digital Terrain Model 

dan Orthifoto. 

4.  Build Mesh 

       Build Mesh merupakan proses membangun model 3D dalam agisoft. 

Model tiga dimensi nantinya akan digunakan untuk proses pembentukan DEM, 

DSM, DTM dan Orthofoto. 

5.  Build Texture 

 Merupakan proses pembentukan model fisik 3D dari kenampakan-

kenampakan yang ada di area liputan foto. 

6.  Build Dem 

  Digital Elevation Model merupakan model medan digital dalam fotmat 

raster atau grid. Dari data DEM dapat diturunkan informasi elevasi hingga ke 

permodelan lebih lanjut seperti cut and fill. Terdapat dua terminology terkait 
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DEM yaitu DSM (Digital Surface Model) dan DTM (Digital Terrain Model). 

7.  Build Orthomosaic 

           Orthofoto adalah foto udara yang telah dikoreksi kesalahan geometriknya 

menggunakan data DEM dan data GSP sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pemetaan. Orthofoto dapat dibentuk setelah tahap pembuatan Dense 

Clouds, Mesh dan DEM.     

3.5.2. Analisis Output Peta 

 Rumus mencari berapa persen lahan yang sudah di kerja sebagai berikut : 

          A  

Keterangan : 

A =  Berapa persen lahan yang sudah di kerja 

B =  Jumlah luas lahan petak yang sudah di kerja 

C = Luas keseluruhan blok 
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IV. KEADAAN UMUM LOKASI 

A.  Kondisi Biofisik 

1.  Letak dan Luas 

 a. Letak Administratif 

1)  Blok / Lokasi :    I / Bolli 

2)  Desa  :    Bolli  

3)  Kecamatan :    Ponre 

4)  Kabupaten :    Bone 

5)   Propinsi :    Sulawesi Selatan  

b.  Letak Geografis 

Secara hidrologis, lokasi terletak pada DAS Lonrong, batas sebelah utara 

berbatasan dengan desa Pattimpa, sebelah selatan berbatasan dengan desa 

Salampe, sebelah barat berbatasan dengan desa Salebba dan sebelah timur 

berbatasan dengan desa Lompu, dengan koordinat geografis 120˚10’0”-

120˚10’30” BT 4˚40’30”-4˚41’0” LS 

c.  Luas lokasi :50 Ha  

2.  Penutupan Lahan 

 a.  Tanah kosong  :  27,77 Ha  

 b.  Semak belukar  :  136 Ha  

 c.  Kebun Campuran  :  453 Ha  

 d.  Pertanian lahan kering :  125 Ha  

 e.  Sawah   :  318 Ha  

 f.   dll    :  12,56 Ha 
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3.  Ketinggian Tempat adalah 244 meter dpl, dengan topografi berbukit. 

B.   Kondisi Sosial Ekonomi 

1. Demografi 

 a.  Jumlah Penduduk  : 1910 Jiwa  

 b. Jumlah Laki-laki  : 930 Jiwa  

 c.  Jumlah Perempuan  : 980 Jiwa  

 d. Jumlah usia produktif :  853 Jiwa 

2.Aksesibilitas 

 a.  Jarak ke Kota Kecamatan : 5 Km  

 b. Jarak ke Kota Kabupaten : 149 Km  

 c.  Jarak ke Kota Propinsi : 144 Km 

3. Mata Pencaharian 

 a.  PNS/ TNI/POLRI  : 7 Jiwa  

 b. Petani   : 28 Jiwa  

 c.  Buruh Tani   : 12 Jiwa  

 d. Pedagang   : 14 Jiwa  

 e.  Dll    : 7 Jiwa 

4. Tenaga Kerja 

 Untuk pelaksanaan kegiatan penanaman RHL tahun 2019 akan 

dilaksanakan secara kontraktual dengan melibatkan tenaga  kerja/kelompok tani 

setempat dan diutamakan yang berada di sekitar lokasi kegiatan. 
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5. Sosial Budaya 

 Masyarakat di sekitar lokasi adalah masyarakat agraris yang bersifat 

dinamis dan sebagian besar telah lama mendiami lokasi, sehingga telah cukup 

akrab dengan hal bercocok tanam serta memiliki kesadaran yang cukup tinggi 

akan arti pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan. Dimana hal itu akan berdampak 

baik pada waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.  

6. Kelembagaan Masyarakat 

 Lembaga formal dan informal yang ada antara lain : Badan Pengembangan 

Desa (BPD), Kelompok Tani, Dasa Wisma, PKK. Lembaga-lembaga tersebut 

memberi pengaruh yang berbeda terhadap masyarakat, sebaliknya kebutuhan 

masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut juga berbeda. Lembaga 

masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan penanaman RHL 

tahun 2019 yaitu kelompok tani/ kelompok kerja masyarakat yang berada di 

sekitar lokasi kegiatan. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Data Hasil Survey 

 Penelitian ini dilakukan dengan Pengumpulan data secara langsung 

diambil dari lapangan secara alami. Pengambilan data ini menggunakan Drone 

yang biasa digunakan sebagai pemetaan umumnya menggunakan DJI Phantom 4 

profesional atau spesifikasi setingkatnya atau lebih Canggih. Penggunaan jenis 

drone ini dengan alasan karena foto yang dihasilkan mempunyai resolusi spasial 

yang tinggi dan harga relatif terjangkau (Utomo, B. 2017).  

 

                                    Gambar.3 Peta Sebelum di Olah 

 Berdasarkan gambar peta di atas dapat dilihat bahwa pada kawasan blok 

Bolli terdapat beberapa petak lokasi yang telah di bagi untuk melakukan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang di ambil dengan menggunakan citra drone. 

Sehingga untuk melihat tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Gambar 4. 
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                Gambar 4.Peta Sebaran Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada masing-masing petak telah 

melakukan kegiatan seperti pendangiran, penyiangan, serta pemeliharaan tanaman 

yang dilakukan pada masing-masing petak. sehingga untuk melihat lebih 

signifikan adapun beberapa kegiatan beserta titik kordinat yang dapat di sajikan 

pada gambar 5. 
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                                   Gambar 5. Peta sebaran Sebaran Sampel 

Berdasarkan gambar peta di atas dapat dilihat bahwa pada masing-masing petak 

telah melakukan kegiatan yang bisa dinilai menggunakan drone seperti 

pendangiran, penyiangan, yang dilakukan pada masing-masing petak. Sedangkan 

penyulaman serta pemupukan dinilai dengan cara pemotretan manual secara 

langsung di lapangan.  

Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa kegiatan Reabilitasi Hutan dan 

Lahan telah di laksanakan sehingga untuk melihat tingkat keberhasilan dapat 

dilihat pada gambar 6. 
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                                      Gambar 6. Peta Hasil Digitasi 

 Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa pada kawasan blok bolli telah 

di laksanakan proses rehabilitasi hutan dan lahan sehingga dapat di tentukan 

tingkatan keberhasilan pada kawasan rehabilitasi hutan dan lahan, juga sama di 

ungkapkan oleh Irawaty, E. dkk (2017) sehingga data tersebut dapat 

mempermudah untuk menghitung prdoduktivitas atau keberhasilan yang dapat 

dihasilkan, dan dapat di sajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tingkat Keberhasilan pada blok bolli 

No. Petak Luas Petak (Ha) Luas Pekerjaan (Ha) Persentase (%) 

1 Petak 1 25 18,85 75,38 

2 Petak 2 25 15,71 62,84 

Total 50 34,55 69,11 

 Sumber : Data Primer setelah  diolah 2021 

 Berdasarkan Tabel di atas  dapat di lihat bahwa pada kawasan blok bolli 

dengan luas 50 Ha terdapat 2 petak yang telah di bagi dengan masing-masing luas 

sebesar 25 Ha. Pada petak 1 dengan luas pekerjaan 18,85 Ha terdapat persentase 

sebesar 75,38 % Pada petak 2 dengan luas pekerjaan 15,71Ha terdapat persentase 

pekerjaan sebesar 62,84 % dengan total keseluruhan luas petak sebesar 50 Ha. 

Dengan luas pekerjaan 34,55 Ha terdapat persentase sebesar 69,11 %. 

5.2 Analisis Output Peta 

Untuk menentukan hasil progres luas pekerjaan pada blok bolli dengan 

menggunakan rumus:  A  

1. Jumlah Keseluruhan:  A  

                  =  

                      = 0,69 x 100% 

                      = 69 % 

 Berdasarkan Analisis output peta dengn menggunakan Rumus di atas 

dapat di lihat bahwa. Jumlah keseluruhan yaitu 69,11% dan dapat di katakan 

bahwa progres pekerjaan blok bolli dengan luasan 50 ha Untuk pemeliharaan 

pertama. Sehingga dapat disimpulkan progres yang dilakukan pada bulan Januari 
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– Maret 2021 dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, kegiatan ini akan 

selesai pada bulan November 2021 dan bisa mendapatkan luas progres kegiatan 

yaitu 100%. 
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VI. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa untuk mengetahui hasil 

evaluasi luas progres pekerjaan terhadap total luasan di blok bolli kabupatan bone 

dengan menggunakan citra drone dan menghitung tingkat keberhasilan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat di simpulkan bahwa hasil dengan 

menggunakan citra drone sesuai dengan tingkat keberhasilan dengan 

menggunakan rumus dengan total tingkat keberhasilan 69,11%. 

B. Saran 

1. Perlu di tingkatkan kinerja masyarakat untuk mencapai tingkat keberhasilan 

sesuai yang di harapkan. 

2. Kepada tim pelaksana perlu melalukan pengawasan yang lebih lanjut sehingga 

proses Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat berjalan sehingga tingkat 

keberhasilannya sesuai yang di harapkan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rumus layout peta 

1. Petak 1 :                     A  

                     =  

                     = 0,377 x 100% 

                     = 37,7% 

2. Petak 2 :                     A  

                     =  

                      = 0,314 x 100% 

                      = 31,4% 

3. Jumlah Keseluruhan:  A  

                  =  

                      = 0,69 x 100% 

                      = 69 % 
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Lampiran 2. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drone yang di gunakan DJI PHANTOM 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petak 1 pendangiran                            Petak 1 Pendangiran  
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Petak 1 Pendangiran                                              Petak  1 Pendangiran 

 

 

Petak 1 Pendangiran                                            Petak 1 Pendangiran 
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Petak 1 Pendangiran                                            Petak 1 pemeliharaan 

              

  Petak 1 Pendangiran                                         Petak 1 Pendangiran                          
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  Petak 1 Pendangiran                                              Petak 1 Pendangiran      

      

    

 Petak 1 Pendangiran                                              Petak 1 Pendangiran     
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 Petak 1 Pendangiran                               Petak 1 Pendangiran     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Petak 1 Pendangiran                                   Petak 1 Pendangiran    
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Petak 1 Pendangiran                              Petak 1 Penyiangan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Petak 2 Pendangiran                                          Petak 2 Penyiangan 
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 Petak 2 Penyiangan                                                Petak 2 Penyiangan      

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

Petak 2 Penyiangan                                         Petak 2 Pemeliharaan 
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 Petak 2 Pemeliharaan                     Petak 2 Pemeliharaan    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Petak 2 Pemeliharaan                                              Petak 2 Penyiangan                    
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 Petak 2 Pendangiran                             Petak 2 Pemeliharaan     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Petak 2 Pendagiran                                                     Petak 2 Penyiangan 
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 Petak 2 Penyiangan                                                    Petak 2 Penyiangan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Petak 2 Penyiangan                                                    Petak 2 Pemeliharaan 
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Petak 2 Pemeliharaan                         Petak 2 Pemeliharaan 
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3. Titik Koordinat 

No Petak Kegiatan Titik Koordinat 

1 1 Pendangiran  X= 4.411.11.026S Y= 120,10.23.213E 

2 1 Pendangiran  X= 4.41.11.082S Y=120.10.23.1E 

3 1 Pendangiran X= 4.41.11.158S Y=120.10.22.99E 

4 1 Pendangiran X= 4.41.11153S Y=120.10.22.998E 

5 1 Pendangiran X= 4.41.11.065S Y= 120.10.22.677E 

6 1 Pendangiran X= 4.41.11.049S Y=120.10.22.558E  

7 1 Pendangiran X=4.41.10.748S  Y= 120.10.21.897E 

8 1 Pendangiran X= 4.41.10.721S Y=120.10.21.909E  

9 1 Pendangiran X= 4.41.10.738S Y=120.10.21.812E  

10 1 Pendangiran X= 4.41.6.211S Y=120.10.16.321E 

11 1 Pendangiran X= 4.41.6.229S Y= 120.10.16.003E 

12 1 Pendangiran X= 4.41.6.321S Y= 120.10.15.86E 

13 1 Pendangiran X= 4.41.6.285S Y= 120.10.15.552E 

14 1 Pendangiran X= 4.41.6.481S Y= 120.10.16.66E 

15 1 Pendangiran X= 4.41.10.7295S Y= 120.10.21.06E 

16 1 Pendangiran X= 4.41.10.729S Y= 120.10.21.38E 

17 1 Pendangiran X= 4.41.10.603S Y= 120.10.21.72E 

18 1 Pendangiran X= 4.41.2.038S Y= 120.10.10.718E 

19 1 Pendangiran X= 4.41.2.038S Y= 120.10.10.849E 

20 1 Penyiangan X= 4.41.6.191S Y= 120.10.15.552E 

21 2 Pendangiran X=4.40.56.633S Y= 120.10.4.064E 

22 1 Penyiangan X=4.40.56.62S Y= 120.10.4.054E 

23 1 Penyiangan X=4.40.56.673S Y= 120.10.3.865E 

24 1 Penyiangan X=4.40.56.796S Y=120.10.3.753E 

25 1 Penyiangan X=4.40.56.848S Y= 120.10.3.719E 

26 1 Pemeliharaan X= 4.40.56.848S Y= 120.10.3.721E 

27 1 Pemeliharaan X= 4.40.56.825S Y= 120.10.3.704E 

28 1 Pemeliharaan X=4.40.56.825S Y= 120.10.3.699E 

29 1 Pemeliharaan X= 4.40.56.821S Y= 120.10.3.694E 

30 1 Pemeliharaan X=4.40.56.688S Y= 120.10.3.747E 

31 2 penyiangan X= 4.40.56.439S Y= 120.10.3.81E 

32 2 Pendangiran X= 4.40.56.192S Y= 120.10.3.574E 

33 2 Pemeliharaan X= 4.40.54.548S Y= 120.10.0.968E 

34 2 Pendangiran X= 4.40.54.446S Y= 120.10.0.587E 

35 2 Penyiangan X= 4.40.54.282S Y= 120.10.0.953E 

36 2 Penyiangan X= 4.40.53.958S Y= 120.10.0.879E 

37 2 Penyiangan X= 4.40.50.97S Y= 120.10.2.518E 

38 2 Penyiangan X= 4.40.50.963S Y= 120.10.2.514E 

39 2 Pemeliharaan X= 4.40.50957S Y= 120.10.2.513E 

40 2 Pemeliharaan X=4.40.48.033S Y= 120.10.1323E 
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