
 

BAB V 
LAHAN DAN HUTAN 

 

5.1.  Penggunaan Lahan 
Penggunaan lahan Kota Denpasar didominasi oleh permukiman. Dari 12.778 ha luas total 

Kota Denpasar, penggunaan lahan untuk permukiman adalah 7.831 ha atau 61,29%. Diikuti 

oleh sawah dengan luas 2.717 ha (21,26%), hutan negara seluas 538 ha (4,21%), Tegalan 

396 ha (3,10%), hutan rakyat 75 ha (0,59%), perkebunan 35 ha ( 0,27%), tambak dan kolam 

10 ha (0,08%), dan sisanya seluas 1.176 ha (9,20%) termasuk penggunaan lainnya seperti 

rumput, pasir, rawa, dan tanah kosong. Secara spasial, distribusi penggunaan lahan Kota 

Denpasar disajikan pada Gambar 5.1. Sementara proporsi penggunaan lahan dalam bentuk 

grafik disajikan pada Gambar 5.2. 

 

Sumber : Peta Penggunaan Lahan 
Tahun 2000 dengan 
modifikasi 

Gambar 5.1  Peta penggunaan lahan Kota Denpasar. 
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Gambar 5.2  Proporsi Penggunaan Lahan Kota Denpasar. 

 

Hampir semua jenis penggunaan lahan tersebar di masing-masing kecamatan, kecuali hutan 

negara hanya terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan, sedangkan perkebunan hanya 

ditemukan di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Sementara, tegalan, hutan 

rakyat, dan tambak/kolam tidak terdapat di Kecamatan Denpasar Barat (Gambar 5.3.) 

 

 
Gambar 5.3  Luas penggunaan lahan di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. 
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Pemukiman yang merupakan penggunaan lahan terluas di Kota Denpasar terdistribusi paling 

luas di Kecamatan Denpasar Selatan seluas 2.591 ha atau 33,08% dari luas seluruh 

permukiman di Kota Denpasar atau 20,28% dari luas total Kota Denpasar, kemudian diikuti 

oleh Kecamatan Denpasar Utara 2.189 ha (27,95% dari luas permukiman yang ada atau 

17,13% dari luas Kota Denpasar), Kecamatan Denpasar Barat 1.834 (23,42% dari total luas 

permukiman atau 14,35% dari luas Kota Denpasar), dan luasan permukiman terkecil terdapat 

di Kecamatan Denpasar Timur seluas 1.217 ha (15,54% dari luas permukiman atau 9,53% 

dari luas Kota Denpasar) (Gambar 5.4). 

 
Gambar 5.4  Proporsi permukiman di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. 

 

Sawah merupakan penggunaan lahan terluas kedua setelah permukiman. Denpasar Selatan 

merupakan Kecamatan dengan luasan sawah terbesar, yaitu 935 ha (34,41% dari luas 

keseluruhan sawah di Kota Denpasar). Kemudian diikuti oleh Kecamatan Denpasar Utara 

seluas 772 ha (28,41%), Kecamatan Denpasar Timur 726 ha (26,72%), dan Kecamatan 

Denpasar Barat 284 ha (10,45%) (Gambar 5.5) 
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Gambar 5.5. Luas sawah di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. 

 
Penggunaan lahan tegalan tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Selatan 

seluas 183 (46,21%), Kecamatan Denpasar Timur 144 ha (36,36%), dan Kecamatan 

Denpasar Utara seluas 69 ha (17,42%). Hutan rakyat terdistribusi di 3 kecamatan, masing-

masing Kecamatan Denpasar Selatan 53 ha (70,67%), Kecamatan Denpasar Timur 15 ha 

(20,00%), dan Kecamatan Denpasar Utara 7 ha (9,33%). Tambak dan Kolam juga terdapat di 

3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan 6 ha (60,00%), Kecamatan 

Denpasar Utara 2 ha (20,00%), dan Kecamatan Denpasar Timur 2 ha (20,00%). 

Perkebunan hanya terdapat di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Selatan 21,00 ha 

(60,00%) dan Kecamatan Denpasar Timur 14 ha (40,00%). Sementara hutan negara 

(Tahura) hanya terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan seluas 538,00 ha. Penggunaan 

lahan lain termasuk diantaranya rumput, pasir, rawa, dan tanah kosong terdapat di semua 

kecamatan. Di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat 672 ha (57,19%), Kecamatan 

Denpasar Barat 288 ha (24,51%), Kecamatan Denpasar Timur 112 ha (9,53%), dan 

Kecamatan Denpasar Utara 103 ha (8,77%). 

 

5.2.  Perubahan Penggunaan Lahan 
Dari 8 jenis penggunaan lahan yang ada di Kota Denpasar, penggunaan lahan sawah dan 

permukiman merupakan 2 penggunaan lahan yang selalu mengalami perubahan setiap 

tahun. Sementara penggunaan lahan yang lain tidak selalu mengalami perubahan dan 

perbahan yang terjadipun tidak terlalu signifikan.  

Penggunaan lahan sawah dari tahun ke tahun mengami pengurangan, sedangkan 

permukiman terus mengalami peningkatan. Perubahan luasan sawah dan permukiman dari 

tahun 2001 sampai tahun 2007 selalu mengalami fluktuasi (Gambar 5.6.). Penurunan jumlah 

Status Lingkungan Hidup (SLH) Kota Denpasar 2008   V - 4



 

sawah dan peningkatan jumlah permukiman paling drastis terjadi dari tahun peralihan tahun 

2001 dan 2002. Pada kisaran waktu tersebut terjadi penurunan luas sawah sebesar 149 ha 

atau 4,92%. Sementara luas permukiman meningkat sebesar 293 ha atau 3,98%. Perubahan 

luas sawah dan permukiman yang cukup signifikan juga terjadi pada kisaran tahun 2005 dan 

2006. Luas sawah pada selang waktu tersebut mengalami penurunan sebanyak 51 ha 

(1,84%), sedangkan permukiman bertambah sebesar 117 ha (1,52%). Sementara pada 

selang waktu 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, dan 2006/2007, penurunan luas sawah per 

tahun masing-masing 26 ha (0,90%), 42 ha (1,47%), 46 ha (1,63%), dan 10 ha (0,37%), 

sedangkan peningkatan luas permukiman per tahun pada kurun waktu yang sama berturut-

turut 17 ha (0,22%), 11 ha (0,14%), 35 ha (0,46%), dan 16 ha (0,20%). 

Pesatnya pembangunan di berbagai bidang dan semakin bertambahnya jumlah penduduk 

Kota Denpasar dari tahun ke tahun menyebabkan semakin banyak kebutuhan lahan baik 

untuk kebutuhan pembangunan di berbagai sektor maupun untuk tempat tinggal. Oleh 

karena itu, terjadi perebutan penggunaan lahan terutama di sektor pertanian dan non 

pertanian. Atas dasar pertimbangan ekonomi atau finansial, banyak lahan-lahan pertanian 

dikonversi menjadi penggunaan non pertanian (permukiman, perkantoran, dan sarana 

lainnya) (Gambar 5.7). 

 
Gambar 5.6  Penurunan luas sawah dari tahun 2004 – 2006. 

 

Penurunan luas lahan pertanian khususnya sawah menjadi penggunaan non pertanian 

seperti pemukiman tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi ekologis, diantaranya 

menurunnya ruang terbuka hijau dan berkurangnya daerah resapan air hujan. 
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Gambar 5.7  Konversi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian 

 

Dampak dari penurunan ruang terbuka hijau adalah meningkatkan kadar CO2 di udara 

sehingga temperatur udara di Kota Denpasar menjadi semakin panas. Sementara 

berkurangnya jumlah daerah resapan akan berakibat terjadinya bahaya banjir karena 

sebagian besar air hujan akan mengalami run-off dibandingkan dengan yang terinfiltrasi ke 

dalam tanah. Berkurangnya potensi air tanah juga merupakan konsekuensi dari 

berkurangnnya daerah resapan air hujan. 

Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di satu sisi memerlukan ketersediaan 

sumberdaya lahan yang semakin banyak. Sementara disisi lain, pertambahan jumlah 

penduduk itu sendiri akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya lahan tersebut 

serta berbagai konsekunsi yang ditimbulkan. Hal ini dapat menimbilkan krisis ekologis 

apabila tidak ditangani secara serius, sistematis, dan berkesinambungan. 

Dalam hubungannya dengan pemanfaatan dan konvsersi lahan terutama dari lahan 

pertanian ke non pertanian khususnya permukimam, respon Pemerintah Kota Denpasar 

yang telah diambil adalah menutup izin pembangunan perumahan. Mempercepat perizinan 

dalam pembuatan bangunan dengan melengkapi IMB (izin mendirikan bangunan) sehingga 

ekses yang ditimbulkan dari perubahan fungsi lahan tersebut dapat ditangani dengan baik. 

 

5.3. Hutan 
Luas hutan di Kota Denpasar adalah 613 ha atau 4,80% dari luas wilayah (12.778 ha). Dari 

luasan tersebut 538 ha (87,77%) termasuk dalam hutan negara dan sisanya 75 (12,23%) 

merupakan hutan rakyat. Kawasan hutan negara tersebut adalah hutan mangrove yang 

merupakan bagian dari Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali (Gambar 5.3.1). 

Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan mangrove tersebut sebagai Tahura atau 

kawasan pelestarian alam yang diarahkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, 

penelitian, pendidikan, budaya, rekreasi, dan objek wisata. Secara geografis, hutan 

mangrove terletak di pesisir pantai Prapat Benoa terbentang dari batas barat (muara Tukad 
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Ayung) sampai batas timur (batas barat Desa Sanur Kauh) yang juga mencangkup wilayah 

pesisir Pulau Serangan sebelum direklamasi (Gambar 5.8). 

 

Gambar Gambar 5.8  Hutan Mangrove Kota Denpasar. 
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Gambar 5.9  Sebaran Tahura Kota Denpasar. 

 

Tahura Kota Denpasar didominasi oleh lima jenis mangrove, diantaranya Rhizophora, 

Sonneratia, Bruguiera, Ceriops, dan Aegiceras. Beberapa jenis species mangrove yang ada 

di tahura Kota Denpasar disajikan pada Gambar 5.3.3. Dengan keindahan panorama dan 

lokasi yang strategis, menjadikan Tahura ini berada pada pusat pertumbuhan bisnis dan 

pariwisata Bali. Diperkirakan sekitar 15 kegiatan pembangunan telah menjamah zona 

kawasan konservasi tersebut. Alih fungsi lahan hutan mangrove di Kota Denpasar 

diperkirakan mencapai 169,41 ha. Disamping itu, berkurangnya luasan hutan mangrove juga 
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disebabkan oleh kerusakan hutan mangrove akibat tumpukan sampah yang berasal dari 

aliran sungai. Perluasan TPA Suwung juga dapat mengganggu keberadaan tahura. 

 

Gambar 5.10  Beberapa jenis species mangrove di tahura Kota Denpasar. 

 

Degradasi hutan mangrove baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan mempunyai 

dampak yang buruk terhadap keberadaan flora dan founa di kawasan tersebut. Kemampuan 

untuk menahan abrasi pantai menjadi menurun bila populasi dan tegakan mangrove 

berkurang. Berkurangnya jumlah hutan mangrove juga berdampak terhadap menurunnya 

ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. Disamping itu, kerusakan hutan mangrove juga akan 

berdampak terhadap keberadaan dan kesucian pura di sekitar kawasa tersebut. Pada tahun 

2007, luas lahan kritis hutan mangrove adalah 10 ha.  Contoh bentuk degradasi hutan 

mangrove disajikan pada Gambar 5.11 
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Gambar 5.11  Lahan krits pada kawasan hutan mangrove. 

 

Beberapa kebijakan Pemerintah Kota yang telah diambil untuk pelesatarian kawasan Tahura 

ini adalah melakukan penanaman kembali yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat 

seperti PNS, mahasiswa, dan kalangan swasta. Terwujudkan kegiatan Sarbagita dengan 

pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu (IPST) diharapkan dapat mengurangi 

kerusakan hutan mangrove akibat tumpukan sampah di kawasan hutan tersebut. 

 

5.4 Permasalahan Banjir 
Banjir merupakan peristiwa atau kejadian dimana volume curah hujan yang jatuh melebihi 

kapasitas infiltrasi tanah dan saluran air yang tersedia, sehingga air hujan tidak dapat 

mengilang dengan cepat baik ke dalam tanah maupun ke saluran pembuangan akhir atau 

laut. Faktor utama penyebab banjir adalah intensitas dan volume curah hujan, kemiringan 

lereng, jenis tanah dan kondisi permukaanya, serta ketinggian tempat. 

Dilihat dari segi faktor penyebab banjir, Kota Denpasar mempunyai potensi banjir yang tinggi. 

Hal ini disebabkan karena topografi Kota Denpasar termasuk datar sampai landai, kondisi 

penutup tanah yang kedap air karena banyaknya ruang yang terbangun, curah hujan yang 

cukup tinggi (±1800 mm per tahun), dan altitude yang rendah. Kondisi ini yang menyebabkan 

kenapa Kota Denpasar akhir-akhir ini sering terjadi banjir.  
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Banjir di Kota Denpasar terutama terjadi pada saat puncak musim hujan, yaitu bulan 

Desember, Januari dan Pebruari. Secara spasial sebaran daerah yang berpotensi terhadap 

bahaya banjir disajikan pada Gambar 3.3.1. 

Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar menunjukkan ada beberapa genangan air 

pada musim hujan, diantaranya Jl. Gatsu IV (seluas 1,50 ha), Jl. Sari Gading, dan Jl. Ratna 

(6,25 ha). Jl. Suli dan Jl. Kamboja (2,70 ha), Jl. Gatsu Timur (0,75 ha), Jl. Gumitir (3, 50 ha), 

Jl. Cargo Ubung (5,00 ha), Jl. Buluh Indah (3,50 ha), Jl. Gunung Agung (3,50 ha), 

Lingkungan Desa Tegal Kerta dan Tegal Harum (40,00 ha), Jl. Demak dan Jl. Kertapura 

(44,00 ha), Lingkungan Br. Abiam Timbul (5,20 ha), Jl Waturenggong (3,50 ha), Jl. Tukad 

Yeh Penet (4,00 ha), Jl. Bedugul dan Jl. Dewata (3,50 ha), Lingkungan Pemukiman Bumi 

Ayu Sanur (35,00 ha), Jl. By Pass Ngurah Rai (1,50 ha), Jl. Pulau Seram, Jl. Pulau Tarakan, 

dan Jl. Pulau Buton (12 ha), Jl. Satelit dan Jl. Pulau Serangan (65, 00 ha), Lingkungan 

Kantor BPTP Pedungan (32,00 ha), Lingkungan Gria Anyar Pemogan (0,25 ha), Jl. Sunia 

Negara sampai Jl. Pemogan (0,75), dan Jl. By Pass Ngurah Rai dan Pertokoan Mebel (0,20 

ha). 
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Sumber : Hasil Analisis 

Gambar 5.12  Sebaran daerah yang berpotensi banjir di Kota Denpasar 

 
Gambar 5.13  Kondisi genangan saat musim hujan 
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Faktor utama penyebab terjadinya banjir di Kota Denpasar adalah permukaan tanah 

yang sebagian besar merupakan daerah terbangun dan rendahnya daerah resapan air 

hujan. Air hujan yang jatuh pada permukaan yang kedap air menyebabkan tidak adanya air 

hujan yang masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi, melainkan langsung menuju ke 

tempat yang lebih rendah dan saluran-saluran pembuangan air. Banyaknya volume limpasan 

permukaan air hujan tanpa didukung oleh adanya saluran drainase yang memadai ditambah 

lagi dengan adanya kebiasaan buruk masyarakat dengan  membuang sampah ke saluran-

saluran pembuangan air menyebabkan peluang terjadinya banjir menjadi semakin tinggi. 

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan banjir adalah 

perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase seperti perbaikan got dan tanggul-tanggul 

sungai, pemasangan jaring penangkap sampah di beberapa sungai, pelarangan terhadap 

pembuangan sampah ke saluran air, dan pelarangan pembuatan bangunan di sempadan-

sempadan sungai. Masalah banjir sebenarnya adalah masalah lintas sektor dan lintas daerah 

sehingga diperlukan adanya kerjasama yang baik, sistematis dan berkesinambungan antar 

dinas yang terkait dan antar pemerintah kabupaten/kota. 
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