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Manajemen  Pengelolaan Hutan yang Canggih

Teknik inovatif, sekalipun teknik operasional yang menghemat biaya
bagi pengolahan gambaran satelit sebagai dasar untuk modeling digital
sebagai bantuan terhadap pengelolaan daerah hutan yang luas.

•  Teknik pengolahan dan modeling dirancang untuk data digital yang kunci dan relevan
dikumpulkan bagi pengelolaan hutan. Bagi sasaran itu gambaran optis yang resolusi tinggi -
seperti SPOT XS, LANDSAT TM - dan gambaran Synthetic Aperture Radar (SAR) - seperti
RADARSAT, ERS, JERS - dimadu. Gambaran petanya yang dicapainya adalah GPS-compatible,
geocoded and geo-referenced dan bisa dimasukkan ke dalam setiap Geographical Information
System (GIS) yang modern.

•  Pengelolaan hutan meliputi permukaan
dunia dengan pohon, perubahannya alam dan
buatan. Tipe hutan sendiri adalah ekosistem
rumit, sehingga perubahan manajemennya di
daerah hutan yang luas adalah suatu
permasalahan yang pelik.

•  Pemonitoran dan pembentukkan prosedur
relevan adalah kunci kata. Semua ini
meninggikan pengertian mengenai dinamika
hutan dan pengaruh orang yang terlibat dalam
produksi kayu atau pengelolaan hutan dalam
biosistem. Penjagaan data dasar, yang perlu
bagi membentukkan model masa depan, juga
bisa dipakai untuk menjembatani jurang
dalam arsip bersejarah yang bersangkutan.
   Suatu perubahan alam atau buatan atau
suatu bencana terjadinya di masa depan bisa
disimulasikan di dalam suatu GIS, bagi hasil
setiap tindakan yang dapat mengambil dalam
rangka pengelolaan hutan bertahan evaluasi-
nya yang tepat waktu.
   Dalam konteks pengelolaan hutan bertahan,
perpaduan data gambaran satelit yang SAR
dan optis hasil sinergisnya seperti berikut
relevan betul.

•   Digital Elevation Model  (DEM), yang
memberikan informasi topografis yang tiga
dimensi tentang klasifikasi daerah atau
gampangnya dijangkau daerah yang khas.
Kecermatan ruang dengan jurusan x, y dan z
yang sama dan lebih baik daripada 20 meter*.

• Jaringan komunikasi petanya, yang
menandai sungai, ceruk air, jaringan jalan dan
lorong tebang. Peta vector, untuk menempat-
kan di atas lapisan raster (misalnya  DEM atau
peta tematis) di dalam suatu GIS.   

•  Inventarisasi hutan dan pedesaan petanya.
Identifikasi kesatuan penggundulan, perke-
bunan, pertumbuhan baru dan pertanian, yang
berhubungan dengan kondisi pengeringan.

•  Biomassa atau volume kayu petanya. Peta
digital ini yang kelas satu adalah akurasi
sangat tinggi – sampai 200 m3/ha penyim-
pangan kurang daripada 15%; dari 200 sam-
pai 250 m3/ha kurang daripada 20%. Suatu
perkakas yang penting dalam konteks
misalnya menyatakan kebakaran hutan
risikonya atau pengelolaan evaluasinya.

Semua produk kompatibel lengkap deng-
an GIS sehingga setiap gejala di padang  yang
dilokalisasi dengan GPS, misalnya pola yang
memaksa masuk, kebakaran hutan atau
penebangan kayu prakteknya, bisa
diidentikasi gampang dan cermat serta pulang
pergi.

Direkomendasikan bagi dearah yang luas
atau negara memetakannya dan bagi seri
waktu - misalnya setiap tiga tahun – bagi
sasaran yang pendeteksian perubahan.

*) Kami berprestasi lebih baik daripada 2 meter
kalau membuat gambaran satelit kecermatannya
sangat tinggi, misalnya IKONOS.
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