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ABSTRAK
Pemegang IUP wajib melaksanakan Reklamasi hingga mencapai kriteria keberhasilan 100 %
sebagai bentuk komitmen pemulihan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan pertambangan.
Untuk meningkatkan pengawasan dalam evaluasi keberhasilan Reklamasi secara akuntabel
diujicobakan pemanfaatan Google Earth Engine (GEE) yang merupakan platform geospasial
dataset yang dapat mengombinasikan algoritma pemrograman tertentu dengan database time series
layanan citra satelit yang dapat diakses publik. Telah dilakukan proses evaluasi dengan
menggunakan algoritma Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) pada titik sampling area
Reklamasi tahun tanam 2013 dengan pola “Z-pattern” untuk diobservasi nilai NDVI-nya selama
kurun waktu 2013-2020 untuk kemudian diperbandingkan dengan nilai NDVI lokasi referensi (area
Reklamasi tahun tanam 2012) yang telah dinyatakan telah mencapai tingkat keberhasilan
Reklamasi 100% berdasarkan evaluasi lapangan Pemerintah. Evaluasi terhadap area Reklamasi
tahun tanam 2013 dilakukan dengan basis database citra satelit Landsat 8 pada platform GEE,
didapatkan bahwa NDVI berada pada rentang 0,09 - 0,7. Titik referensi NDVI yang dipilih adalah
area reklamasi tahun tanam 2012 yang telah dinyatakan berhasil 100% berdasarkan hasil evaluasi
Pemerintah dengan NDVI pada tahun 2012-2019 berada pada rentang 0,347 - 0,962. Nilai NDVI
yang tinggi (sekitar 0,6 hingga 0,9) memiliki korelasi dengan tingkat kelebatan vegetasi seperti
ditemukan di hutan beriklim sedang dan tropis atau tanaman pada tahap pertumbuhan puncaknya.
Hasil analisis NDVI tersebut dengan menggunakan platform GEE tersebut memiliki potensi
sebagai alat bantu dan data dukung tambahan dalam evaluasi keberhasilan pelaksanaan Reklamasi
yang dilakukan oleh Pemerintah.
Kata kunci: Reklamasi, NDVI, Google Earth Engine, citra satelit, evaluasi keberhasilan Reklamasi.
ABSTRACT
Mining Permit holders are required to carry out reclamation until they reach 100% success
criteria as a form of commitment to environmental management due to the direct impact of mining
activities. To strengthen supervision in the evaluation of the success of the Reclamation in an
accountable manner, the use of the Google Earth Engine (GEE), which is a geospatial dataset
platform, can combine certain programming algorithms with a time series database for satellite
image services that can be accessed by the public to be tested. An evaluation process has been
carried out using the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) algorithm at the sampling
point of the 2013 Reclamation area with a “Z-pattern” pattern to observe the NDVI value during
the 2013-2020 period to then compare it with the NDVI value of the reference location (
Reclamation area for the planting year 2012) which has been declared to have achieved a 100%
reclamation success rate based on the Government's field evaluation. The evaluation of the
Reclamation area for the 2013 planting year was carried out on the basis of the Landsat 8 satellite
image database on the GEE platform, it was found that NDVI was in the range 0.09 - 0.7. The
NDVI reference point chosen was the reclamation area for the 2012 planting year which was
declared 100% successful based on the evaluation results of the Government with NDVI in 20122019 in the range of 0.347 - 0.962. High NDVI values (around 0.6 to 0.9) correlate with the level of
vegetation cover as found in temperate and tropical forests or plants at their peak growth stage.
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The results of the NDVI analysis using the GEE platform have the potential as a tool and
additional supporting data in evaluating the success of the implementation of the reclamation
carried out by the Government. Key words: writing format, paper, TPT XXIX PERHAPI 2020.
Keywords:Reclamation, NDVI, Google Earth Engine, satellite imagery, evaluation of the success
of Reclamation

A. PENDAHULUAN
Pemegang IUP wajib melaksanakan Reklamasi hingga mencapai kriteria keberhasilan 100 %
sebagai bentuk komitmen pemulihan lingkungan hidup akibat dampak kegiatan pertambangan.
Sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 bahwa Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan
sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Dengan penguatan
ketentuan Reklamasi dan Pascatambang sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 bahwa
Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau
mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga
mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) (UU No. 3 Tahun 2020).
Dalam praktek pelaksanaan Reklamasi dalam bentuk revegetasi pemegang IUP melaksanakan
Reklamasi pada luasan tertentu sesuai dokumen Rencana Reklamasi untuk kemudian dilakukan
proses evaluasi Reklamasi di lokasi kegiatan pertambangan. Sesuai dengan Kepmen ESDM
No.1827 K/30/MEM/2018 Evaluasi Reklamasi dilaksanakan dengan parameter penatagunaan
lahan, revegetasi dan perawatan hingga mencapai tingkat tutupan tajuk tingkat tertentu sesuai
dengan target dalam dokumen rencana Reklamasi. Dalam tata waktu pengaturan Reklamasi sejak
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1211.K/008/M.PE/1995 hingga Keputusan
Menteri ESDM No.1827.K/30/MEM/2018, evaluasi pelaksanaan Reklamasi dilakukan dengan
peninjauan lapangan untuk memantau keberhasilan setiap parameter keberhasilan Reklamasi.
Dengan semakin bertambahnya luas area yang telah direklamasi akan semakin menuntut kebutuhan
metode evaluasi keberhasilan yang semakin dituntut lebih praktis dan akuntabel oleh karena itu
diinisiakian penggunaan metode penginderaan jauh dalam evaluasi keberhasilan Reklamasi.
Menurut Wu Xiao, 2020 Sebelum penggunaan metode penginderaan jauh secara luas, metode
investigasi lapangan telah menjadi cara yang efektif untuk memperoleh informasi tentang tingkat
kerusakan dan pemantauan permukaan lahan sebelum dilakukan Reklamasi (1). Untuk
meningkatkan pengawasan dalam evaluasi keberhasilan Reklamasi secara efektif dan akuntabel
diujicobakan pemanfaatan Google Earth Engine (GEE) yang merupakan platform geospasial
dataset yang dapat mengombinasikan algoritma pemrograman tertentu dengan database time series
layanan citra satelit yang dapat diakses publik. Dalam pemantauan keberhasilan revegetasi
diujicobakan penggunaan algoritma indeks vegetasi yaitu Normalized difference vegetation index
(NDVI) dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan Reklamasi.
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B. METODOLOGI PENELITIAN
B.1. Alur Kerja
1. Citra Satelit “Landsat Surface Reflactance
Tier 1” tahun 2013 - 2020

1. A. Foto Udara Drone tahun

2. A. Penentuan Titik Sampling
2. “Masking” citra satelit terhadap tutupan
awan dan bayangan

3. Perhitungan Nilai NDVI
4. Plot time series Nilai NDVI tahun 2013 2020
Gambar 1. Alur Kerja Perhitungan Time Series NDVI
Keterangan:
1.
Penentuan jenis citra satelit yang digunakan yaitu “Landsat Surface Reflactance Tier 1”
pada platform Google Earth Engine.
2.
Penggunaan algoritma “masking” untuk meminimalkan tutupan awan dan bayangan
pada platform Google Earth Engine.
1. A. penggunaan data foto udara drone tahun 2020 pada aplikasi ArcGIS.
2. A. penentuan titik sampling pada lokasi Reklamasi 2012 dan 2013 pada aplikasi ArcGIS.
3.
Penggunaan algoritma untuk menghitung NDVI pada platform Google Earth Engine.
4.
Pembuatan grafik time series nilai NDVI tahun 2012 -2020 pada platform Google Earth
Engine.
B.2. Sistem Kerja Google Earth Engine
Google Earth Engine adalah platform open source yang menerapkan aplikasi penginderaan jauh,
produk Google ini berbasis komputasi cloud yang dirancang untuk memungkinkan studi
penginderaan jauh dalam skala waktu lama dan luasan spasial yang besar. Selain menjalankan
operasi pemrosesan data, Earth Engine menghosting koleksi lengkap data penginderaan jauh. Earth
Engine menggabungkan katalog multi-petabyte dari citra satelit dan kumpulan data geospasial
dengan kemampuan analisis skala planet dan membuatnya tersedia bagi ilmuwan, peneliti, dan
pengembang untuk mendeteksi perubahan, tren peta, dan mengukur perbedaan di permukaan bumi.
Keunggulan platform Google Earth Engine adalah pengguna dibebaskan dari proses pre processing
image yang membutuhkan waktu serta data storage pada hardware pengguna karena database
maupun proses komputasi dilakukan berbasiskan cloud service. Menurut Mutanga (2019),
pengguna tidak membutuhkan kekuatan pemrosesan yang besar dari komputer terbaru atau
perangkat lunak terbaru, dalam hal ini berarti bahwa peneliti dari negara kurang berkembang dapat
memiliki perangkat lunak yang sama serta kemampuan untuk melakukan analisis seperti yang ada
di negara maju (2). Dalam hal evaluasi keberhasilan Reklamasi, kami menggunakan kemampuan
pemrosesan Earth Engine dan arsip citra Landsat yang terus diperbarui dalam penulisan artikel ini,
adapun koleksi data Earth Engine antara lain data Landsat 1-8, Sentinel 1-2, MODIS, Vector Data,
Terrain dan Land Cover serta kumpulan data vector berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS),
sosial, demografis, cuaca, model ketinggian digital, dan lapisan data iklim. Secara singkat proses
kerja Earth Engine yang diujicobakan merupakan kombinasi dari ketersediaan foto citra satelit dan
algoritma pemrograman yang diaplikasikan dalam kebutuhan evaluasi keberhasilan Reklamasi
lahan bekas tambang.
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Gambar 2. Antarmuka Pengguna Platform Google Earth Engine
(sumber: Bahan Diklat Google Earth Engine)
B.3. Landsat
Google earth engine dapat memproses citra satelit Landsat yang tersedia secara terbuka pada
platform. Landsat memiliki ground resolution dan spectral bands yang optimal untuk melacak
penggunaan lahan secara efisien dan untuk mendokumentasikan perubahan lahan akibat perubahan
iklim, urbanisasi, kekeringan, kebakaran hutan, perubahan biomassa (penilaian karbon), dan
sejumlah perubahan alami dan yang disebabkan oleh manusia. Program Landsat (1972-sekarang)
menyediakan arsip berkelanjutan data penting perubahan lahan dan informasi tren yang tidak
tersedia. Landsat merupakan kumpulan data penginderaan jauh jarak jauh berbasis ruang angkasa
yang paling lama diperoleh di dunia. Landsat adalah kemampuan penting yang memungkinkan
Departemen Dalam Negeri A.S. untuk mengelola tanah Federal dengan bijak. Orang-orang di
seluruh dunia menggunakan data Landsat untuk penelitian, bisnis, pendidikan, dan aktivitas lainnya
(USGS). Dalam proses komputasi pada platform Google Earth Engine dapat digunakan citra satelit
landsat 8 dalam mengukur tingkat keberhasilan Reklamasi lahan bekas tambang sangat
memungkinkan karena tersedia secara terbuka dengan tingkat resolusi spasial 30 meter (visible,
NIR, SWIR); 100 meter (thermal); dan 15 meter (panchromatic).
Pada lokasi uji coba digunakan citra satelit landsat 8, dataset USGS Landsat 8 Surface Reflectance
Tier 1, dimana dataset ini telah terkoreksi secara atmosferik terhadap reflektansi permukaan bumi
dari Landsat 8 OLI/TIRS sensor. Citra satelit ini berisi 5 visible bands, near-infrared (VNIR)
bands, 2 short-wave infrared (SWIR) bands yang telah diproses untuk orthrorektifikasi reflektansi
permukaan bumi dan 2 thermal infrared (TIR) bands yang telah diproses untuk orthrorektifikasi
brightness temperature. Proses orthrorektifikasi merupakan koreksi untuk koreksi optis dari sensor
sistem dan perubahan semu terhadap posisi obyek di atas permukaan yang disebabkan posisi sudut
pengambilan sensor satelit dan kondisi medan (terrain) permukaan (sumber: ESRI). Periode
pengambilan data series citra satelit landsat diatur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 untuk
melihat perbandingan kondisi lahan pada rentang waktu tersebut.
Tabel 1. Rincian Band Satelit Landsat 8 (sumber : LAPAN)
Band
Resolusi
Band 1 Coastal/Aerosol, (0.435 – 0.451 30 m
µm)
Band 2 Blue (0.452 – 0.512 µm)
30 m
Band 3 Green (0.533 – 0.590 µm)
30 m
Band 4 Red (0.636 – 0.673 µm)
30 m
Band 5 Near-Infrared (0.851 – 0.879 µm)
30 m
Band 6 SWIR-1 (1.566 – 1.651 µm)
30 m
Band 7 SWIR-2 (2.107 – 2.294 µm)
30 m
Band Pankromatik, (0.503 – 0.676 µm)
15 m
Band Cirrus, (1.363 – 1.384 µm)
30 m
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B.4 Indeks Vegetasi NDVI
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) adalah salah satunya indeks vegetasi yang paling
banyak digunakan dalam pemrosesan data citra satelit dan pemantauan tutupan vegetasi global
telah dibuktikan dengan baik selama dua dekade terakhir (Huete & Liu, 1994; Leprieur et al.,
2000).
Persamaan NDVI didefinisikan sebagai berikut:
NDVI = (N-R)/(N+R)
NDVI dihitung dari gelombang cahaya tampak (visible) dan near infrared yang dipantulkan oleh
tumbuhan. Vegetasi yang sehat (kiri) menyerap sebagian besar visible, dan memantulkan sebagian
besar near infrared. Vegetasi yang tidak sehat atau jarang (kanan) memantulkan lebih banyak
visible dan lebih sedikit near infrared. Angka-angka pada gambar di atas mewakili nilai
sebenarnya, tetapi vegetasi sebenarnya jauh lebih bervariasi. (Ilustrasi oleh Robert Simmon).

Gambar 3. Ilustrasi peritungan nilai NDVI (sumber: Robert Simmon)
B.5 Lokasi
Lokasi ujicoba penggunaan algoritma indeks vegetasi NDVI dilakukan pada lokasi Reklamasi
salah satu perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi. Lokasi Reklamasi tahun tanam 2012 yang
sudah memenuhi kriteria keberhasilan 100% diambil sebagai titik referensi yang akan dijadikan
nilai acuan target NDVI yang sebagai pembanding. Lokasi Reklamasi tahun tanam 2013 yang
dilakukan penilaian keberhasilan Reklamasi diambil beberapa titik koordinat dalam gambar 1
untuk dilakukan perhitungan nilai NDVI. Dalam penentuan titik sampling, digunakan pola yang
akan merepresantasikan keterwakilan dari suatu area dengan membentuk hutuf “Z”.
Gambar
ID
Koordinat (Latitude, Longitude)
0
[-2.5372696075324415, 121.37531403585443]
1
[-2.537256209634987, 121.37549642606744]
2
[-2.537336597017602, 121.37540791316995]
3
[-2.5374330618701313, 121.37530062480936]
4
[-2.537422343553547, 121.37550447269449]

Gambar 4 - Titik Sampling dan Foto Lokasi Reklamasi tahun tanam 2012
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Foto Lokasi

ID
0
1
2
3
4

Koordinat (Latitude, Longitude)
[-2.581719968087128,121.39454394984931]
[-2.581591352726171,121.39550954509467]
[-2.5819343269931254,121.3951018493244]
[-2.5823416088148683,121.39471561122626]
[-2.5823201729327683,121.39553100276679]

Gambar 5 - Titik Sampling dan Foto Lokasi Reklamasi tahun tanam 2013
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Telah dilakukan proses evaluasi dengan menggunakan algoritma Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) pada titik sampling area Reklamasi tahun tanam 2013 dengan pola “Zpattern” untuk diobservasi nilai NDVI-nya selama kurun waktu 2013-2020 untuk kemudian
diperbandingkan dengan nilai NDVI lokasi referensi (area Reklamasi tahun tanam 2012) yang telah
dinyatakan telah mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi 100% berdasarkan evaluasi lapangan
Pemerintah. Evaluasi terhadap area Reklamasi tahun tanam 2013 dilakukan dengan basis database
citra satelit Landsat 8 pada platform Google Earth Engine, didapatkan bahwa NDVI berada pada
rentang 0,09 - 0,7. Titik referensi NDVI yang dipilih adalah area reklamasi tahun tanam 2012 yang
telah dinyatakan berhasil 100% berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah dengan NDVI pada tahun
2013-2019 berada pada rentang 0,347 - 0,962.

Gambar 6. Grafik Time Series NDVI 2013 - 2020 -- Reklamasi Tahun Tanam 2012
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Gambar 7. Grafik Time Series NDVI 2013 - 2020 -- Reklamasi Tahun Tanam 2013
Citra satelit landsat surface reflectance digunakan karena sudah terkoreksi orthorektifikasi
sehingga dapat langsung digunakan pada pemrosesan data pada platform Earth Engine. Untuk
proses selanjutnya dilakukan cloud and shadow masking yaitu proses untuk meminimalkan tutupan
awan dan deviasi terhadap bayangan akibat sudut pengambilan sensor citra satelit hal ini dilakukan
untuk meningkatkan tingkat akurasi pemorsesan citra satelit. Dengan proses perhitungan nilai
NDVI dapat diperoleh estimasi sifat biofisik tajuk vegetasi tertentu, seperti indeks luas daun (LAI),
fraksional tutupan vegetasi, kondisi vegetasi pada lokasi sampling yang berhubungan dengan
tingkat kelebatan vegetasi (4).
Mempertimbangan kriteria keberhasilan Reklamasi seperti penanaman tanaman penutup, tanaman
cepat tumbuh, tanaman lokal dan tutupan tajuk, NDVI dapat menjadi data dukung tambahan
apabila dilihat dari hasil nilai NDVI pada area Reklamasi tahun tanam 2012 yang sebesar 0,347
kemudian bertambah hingga nilai 0,962 pada tahun 2019. Apabila diperbandingkan dengan hasil
nilai time series NDVI Reklamasi tahun tanam 2013 maka akan didapatkan nilai NDVI 0,09 pada
tahun 2013 kemudian juga bertambang hingga nilai NDVI mencapai 0,7 pada tahun 2019.
Berdasarkan hasil grafik time series Reklamasi tahun tanam 2012 dan Reklamasi tahun tanam 2013
dapat dilihat bahwa trend kenaikan nilai NDVI yang hampir serupa, walaupun nilai maksimal
NDVI pada tahun 2013 (NDVI = 0,7) tidak dapat mencapai tingkat nilai NDVI maksimal NDVI
pada tahun 2012 (NDVI = 0,962). Sesuai referensi pada USGS nilai NDVI rentang 0,6 - 0,9
tergolong ke dalam nilai NDVI yang tinggi.
D. KESIMPULAN
Nilai NDVI yang tinggi (sekitar 0,6 hingga 0,9) memiliki korelasi dengan tingkat kelebatan
vegetasi seperti ditemukan di hutan beriklim sedang dan tropis atau tanaman pada tahap
pertumbuhan puncaknya. Hasil analisis NDVI tersebut dengan menggunakan platform Google
Earth Engine tersebut memiliki potensi sebagai alat bantu dan data dukung tambahan dalam
evaluasi keberhasilan pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Diperlukan banyak
ujicoba pengaplikasian Earth Engine lebih lanjut dengan mempertimbangkan perbedaan komoditas
pertambangan, keadaan geologi, serta perbandingan nilai aktual NDVI pada lokasi lahan yang tidak
terganggu di sekitar area penambangan.
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