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Abstrak 

Mempertimbangkan kurangnya studi mengenai tren iklim yang spesifik terhadap lokasi di 

Papua, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Pertama, untuk menginvestigasi berbagai 

tren pada suhu dan curah hujan di berbagai kawasan di Papua selama lima decade terakhir. 

Kedua, untuk mengevaluasi hubungan antara tren iklim yang terdeteksi dengan hilangnya 

kawasan hutan dan osilasi iklim global yang direpresentasikan oleh Osilasi Selatan El Nino 

/ El Nino Southern Oscillation (ENSO).  Studi ini berfokus pada penggunaan dataset 

Global Summary of the Day (GSOD) yang didapatkan dari Pusat Data Iklim Nasional-

NOAA / NOAA-National Climatic Data Center (NCDC). Hasil pengukuran yang 

didapatkan kemudian diuji lebih lanjut berdasarkan tiga kriteria akurasi, yaitu mean 

absolute percentage of error (MAPE), mean absolute deviation (MAD), dan root mean 

square error (RMSE). Selanjutnya, tren iklim yang terdeteksi juga diuji signifikasinya 

secara statistik berdasarkan uji Mann-Kendall (z). Sementara itu, hubungan antara tren 

iklim inter-dekade dengan hilangya kawasan hutan, dan indeks ENSO dievaluasi 

berdasarkan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum 

telah terjadi peningkatan suhu dan penurunan curah hujan secara signifikan di berbagai 

daerah di Papua. Selain itu, hilangnya kawasan hutan mempunyai kaitan yang cukup erat 

dengan tren peningkatan suhu permukaan. Sebaliknya, penurunan curah hujan lebih 

berkorelasi dengan ENSO. 

Kata kunci:  Hilangnya kawasan hutan, ENSO, tren iklim inter-dekade, Papua 

Pendahuluan 

Hingga saat ini, tren perubahan iklim telah dipelajari secara komprehensif baik 

pada tingkat global maupun regional, khususnya oleh Intergovernmental Panel on 

Climate Change IPCC (IPCC SRES, 2000; Folland et al., 2002; IPCC, 2007). Di antara 

berbagai isu lingkungan lainnya, hal tersebut telah meningkatkan perhatian terhadap 

bagaimana ekosistem akan bereaksi terhadap tren pemanasan global yang terjadi. 

Namun demikian, sejauh ini, belum terdapat usaha yang cukup untuk mengevaluasi tren 

perubahan iklim pada level lokal yang spesifik, khususnya terkait ekosistem hutan tropis 

di kawasan timur Indonesia. Di sisi lain, telah terjadi peningkatan studi untuk 
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memahami interaksi yang terjadi antara perubahan iklim dan ekosistem hutan tropis, 

yang mana telah tercakup dalam berbagai studi pada tema tematik tersebut (Bagdon & 

Ching-Hsun, 2014; Duarte et al., 2014; Hunter, 2015; Ma et al., 2014; Stinziano &Way, 

2014). 

Dalam rangka untuk menjustifikasi penelitian mereka, para peneliti hutan tropis 

secara umum menggunakan tren iklim global sebagaimana dilaporkan oleh IPCC, 

maupun berbagai generalisasi terkait fenomena peningkatan suhu permukaan bumi. 

Generalisasi semacam ini kemungkinan besar telah menimbulkan kesalahpahaman 

umum bahwa hutan tropis dikenal sebagai kawasan yang ber-iklim ñselalu basahò atau 

ñselalu hangatò. Pada kenyataannya, hutan tropis memiliki rentang yang luas terkait 

fenomena musiman dengan berbagai tingkat intensitas curah hujan yang berbeda (Baker 

et al., 2004). Selain itu, berbagai kawasan hutan tropis juga ternyata memiliki 

kecenderungan iklim tahunan (interannual) dan sepuluh-tahunan (interdecadal) yang 

berbeda-beda, baik pada aspek suhu maupun curah hujan (Lewis et al., 2004).  Dengan 

banyaknya perbedaan yang mungkin terdapat pada tiap kawasan hutan tropis di dunia, 

penggunaan data hasil ekstrapolasi yang kurang hati-hati dari proyeksi tren iklim global 

pada penelitian yang bersifat lokal dapat menimbulkan penafsiran yang keliru (Lewis et 

al., 2004; Phillips et al., 2004). Oleh karena itu, suatu penelitian terkait berbagai tren 

iklim spesifik terhadap lokasi (site-specific) sangatlah diperlukan dalam rangka 

menjawab berbagai pertanyaan dalam ekologi hutan tropis secara akurat. 

Mempertimbangkan kurangnya studi mengenai tren iklim yang bersifat spesifik 

terhadap lokasi di Papua, dan berfokus pada dua parameter iklim utama, yaitu suhu dan 

curah hujan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a.) Untuk menginvestigasi tren yang terjadi pada suhu dan curah hujan di berbagai 

daerah di Papua selama lima decade terakhir. 

b.) Untuk mengevaluasi hubungan antara tren iklim yang teridentifikasi dengan 

catatan berkurangnya tutupan kawasan hutan, dan osilasi iklim global yang 

direpresentasikan dengan index El Nino Southern Oscillation (ENSO). 
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Metode 

Lokasi penelitian dan data tren iklim inter-dekade 

Penelitian ini berfokus pada penggunaan dataset Global Summary of the Day 

(GSOD) yang mencakup dua parameter iklim, yaitu suhu permukaan dan curah hujan, 

yang didapatkan dari  NOAA-National Climatic Data Center (NCDC). Seperti yang 

tersaji pada Gambar 1, penelitian ini dilaksanakan pada 10 daerah berhutan tropis di 

Papua. Rincian daerah dan periode pengukuran data pada penelitian ini tersaji pada 

Tabel 1. 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian dan stasiun pengukuran parameter iklim 

Tabel 1. Stasiun iklim dan cakupan daerah 

No. NCDC Station ID Cakupan daerah Periode pengukuran 

1.  97560099999 Biak 1944-2015 

2.  97630099999 Fak-fak 1957-2015 

3.  97698099999 Jayapura 1980-2015 

4.  97760099999 Kaimana 1957-2015 

5.  97530099999 Manokwari 1957-2015 

6.  97980099999 Merauke 1942-2015 

7.  97682099999 Nabire 1978-2015 

8.  97580099999 Sarmi 1944-2015 

9.  97570099999 Kepulauan Yapen 1982-2015 

10.  97686099999 Jayawijaya 1981-2015 

Indeks ENSO 

El Nino Southern Oscillation (ENSO) merupakan suatu osilasi iklim global atas 

suhu permukaan lautan dan pola tekanan atmosfer dengan interval tiga hingga lima 

tahunan dan telah secara luas dikenal sebagai faktor utama yang mempengaruhi 

variabilitas iklim inter-dekade, khususnya terkait dengan curah hujan tahunan di 

kawasan hutan tropis di dunia (Malhi & Wright, 2004). Saat ini, skala ukuran bulanan 
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ENSO secara umum dihitung berdasarakan suatu index yang disebut dengan Oceanic 

Nino Index (ONI), yang pada dasarnya merupakan rataan bergerak per tiga bulan dari 

anomali suhu permukaan lautan (sea surface temperature/SST) pada kawasan NINO 3.4 

(Gambar 2), dan digunakan oleh NOAA untuk mengklasifikasikan suatu periode waktu 

sebagai suatu kondisi terjadinya El Nino atau La Nina (Smith & Reynolds, 2003; 

Kousky & Higgins, 2007). Pada penelitian ini, ONI telah didapatkan dari NOAA-

Climate Prediction Center (NOAA-CPC) yang telah menyediakan database terkait 

indeks tersebut sejak 1950an, sebagaimana disarankan oleh Sarachick dan Cane (2010), 

serta Wooster et al. (2012).  

(a)          (b) 
Gambar 2. (a) Grafik Oceanic Nino Index (ONI), (b) Daerah Nino 3.4 untuk mengukur ONI; 

Sumber: NCDC (2016) 

Data hilangnya kawasan hutan 

Hilangnya kawasan hutan merupakan suatu faktor utama pembentuk tren iklim 

pada tingkat lokal, dan juga mungkin pada tingkat global (Snyder, 2010), pada rentang 

waktu inter-dekade dan selanjutnya (Pitman et al., 2012; Mahmood et al., 2010; Halder 

et al., 2016). Pada penelitian ini, data hilangnya kawasan hutan tahunan dikompilasi dari 

Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 

dari database World Resource Institute-Global Forest Watch untuk rentang waktu antara 

2001 hingga 2014. Hilangnya kawasan hutan tahunan bersih (net annual forest cover 

loss) untuk tiap daerah dihitung berdasarkan kategori berkurangnya tutupan kanopi 

lebih dari 30% yang mungkin dapat terjadi akibat deforestasi, kebakaran hutan, serta 

pembangunan infrastruktur. Selain itu, perhitungan juga telah mencakup penambahan 

tutupan hutan tahunan (annual forest cover gains). 
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Analisis statistik 

Data parameter iklim yang didapatkan dari NCDC kemudian dianalisis 

menggunakan teknik penyesuaian tren (trend-fitting technique, persamaan 1) seperti 

yang dijelaskan dalam Poupkou et al. (2011) dan Livezey et al. (2015). Pendekatan ini 

mampu mengidentifikasi kondisi terkini dari parameter iklim yang diukur pada suatu 

lokasi yang spesifik dan menggunakan suatu slope positif atau negatif (+ / -) yang 

mampu memudahkan dalam penyesuaian tren linear terbaik pada data time series 

(Livezey et al., 2007; Wilks & Livezey, 2013; Timofeyeva-Livezey et al., 2015).  

  

    (persamaan 1) 

Pada persamaan dasar tersebut, YT merepresentasikan parameter iklim (suhu 

atau curah hujan) sepanjang waktu dan T merupakan waktu dalam satuan tahun. 

Sementara itu, seperti yang dijelaskan dalam Poupkou et al. (2011) dan Timofeyeva-

Livezey et al. (2015), koefisien a dan b merupakan konstanta regresi kuadrat kecil (least 

square regression) dari selurh data yang diukur yang dihitung berdasarkan persamaan 

berikut: 

    (1.a) 

    (1.b) 

dimana: r = tahun pengamatan 

 S = tahun permulaan pengamatan 

 R = tahun pengamatan terakhir 

 xr  = jumlah tahun pengamatan 

 datar = data parameter iklim tiap tahun pengamatan 

 N  = jumlah total tahun pengamatan(R-S+1) 

Hasil yang didapatkan dari persamaan tren iklim di atas kemudian dievaluasi 

menggunakan tiga kriteria akurasi, yaitu mean absolute percentage of error (MAPE), 

mean absolute deviation (MAD), dan root mean square error (RMSE). Secara singkat, 

MAPE (persamaan 2) mengilustrasikan ukuran akurasi dalam persentase error yang 

teramati, sedangkan MAD (persamaan 3) mengekspresikan akurasi pada satuan yang 
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sama dengan data yang diukur. Sementara itu, RMSE (persamaan 4) merupakan ukuran 

akurasi paling umum dalam rangkaian data yang berurutan (Livezey et al., 2015; Malhi 

& Wright, 2004; Poupkou et al., 2011). Pada dasarnya, semakin kecil error maka 

semakin baik penyesuaian garis tren yang didapat.  

Selanjutnya, tren data time series untuk parameter iklim tersebut kemudian di uji 

lebih lanjut terkait signifikasinya secara statistik berdasarkan uji non-parametrik Mann-

Kendall (z) menggunakan software MINITAB 14.0. Uji ini ditetapkan pada rentang 

a=0.05 (5%). Oleh karena itu, tren yang teramati hanya akan dianggap signifikan pada 

rentang kepercayaan 95% apabila mampu menghasilkan nilai P kurang dari nilai a yang 

ditetapkan (Kioutsioukis et al., 2010; Poupkou et al., 2011).  

  (persamaan 2) 

    (persamaan 3) 

   (persamaan 4) 

dimana: yt = nilai yang terukur;  = nilai penyesuaian;  n = jumlah pengukuran 

Hubungan antara tren iklim inter-dekade, indeks ENSO, dan hilangnya kawasan 

hutan pada kawasan tropis Papua kemudian dievaluasi berdasarkan nilai uji korelasi 

Pearson. Sebagaimana disarankan dalam Farhmeir et al. (2013), uji ini dilaksanakan 

untuk tiap daerah dan mengikuti aturan sebagai berikut: 

a) Skala pengukuran disamakan dalam selang tahunan; 

b) Variabel-variabel yang diuji terdistribusi secara normal; 

c) Pengujian dilaksanakan dalam rentang data yang sama; 

d) Tidak ada outlier pada data. 

Hasil dan Pembahasan 

Tren pada suhu rata-rata tahunan 

Tren suhu pada kawasan hutan topis Papua dari 1944 hingga 2015 dapat dilihat 

pada Gambar 3. Sementara itu, persamaan linear pada rentang waktu penelitian seperti 
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yang tersaji pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan suatu tren yang signifikan (P<0.005) 

terkait peningkatan suhu pada enam daerah, mencakup Jayapura (0.13 °C per dekade), 

Manokwari (0.40 °C per dekade), Merauke (0.17 °C per dekade), Nabire (0.46 °C per 

dekade), Sarmi (0.33 °C per dekade), Yapen Island (0.16 °C per dekade). Untuk 

beberapa daerah seperti Jayapura, Merauke dan Kepulauan Yapen, hasil perhitungan 

pada penelitian ini sesuai dengan perhitungan tren iklim global oleh IPCC (Folland et al. 

2002). Selain itu, masih terkait dengan tiga daerah tersebut, hasil penelitian oleh Jones 

et al. (1999, 2003) juga menyebutkan rentang kenaikan suhu yang hampir sama, yakni 

antara 0.22 ± 0.08 °C per dekade. 

Tabel 2. Tren inter-dekadal pada suhu rata-rata tahunan 

No. Area 

Trend fitting constants 

YT=a+bT 

Interdecadal 

trends in 

temperature 

(
O
C) 

Acuracy measures 

{a}Intercept 

(
O
C) 

{b}Slope 

(
o
C/year) 

MAPE  
MAD 

(
O
C/year) 

RMSE  

(
O
C/year) 

1. Biak 27.096 0.0029 0.03 0.010 0.28 0.36 

2. Fak-fak 26.155 -0.0067 -0.07 0.009 0.22 0.28 

3. Jayapura 28.451 0.0134 0.13 0.009 0.26 0.10 

4. Kaimana 28.134 -0.0149 -0.15 0.026 0.72 0.99 

5. Manokwari 26.694 0.0368 0.40 0.022 0.60 0.74 

6. Merauke 26.408 0.0166 0.17 0.014 0.36 0.44 

7. Nabire 27.195 0.0456 0.46 0.016 0.44 0.56 

8. Sarmi 27.658 0.0334 0.33 0.010 0.29 0.36 

9. Kep. Yapen 27.308 0.0157 0.16 0.016 0.44 0.52 

10. Jayawijaya 21.662 -0.0538  -0.54 0.018 0.37 0.46 

 

Tabel 3. Signifikasi secara statistik pada tren interdekadal suhu rata-rata tahunan 

No. Area 

Interdecadal 

trends in 

temperature 

(
O
C) 

Mann-

Kendall 

test 

(z) 

P-value H0 vs H1 at a=0.05 

1. Biak 0.03 1.145 0.125 H0 accepted; insignificant result 

2. Fak-fak -0.07 -1.621 0.053 H0 accepted; insignificant result 

3. Jayapura 0.13 1.784 0.037 H1 accepted; significant upward trend 

4. Kaimana -0.15 -0.937 0.174 H0 accepted; insignificant result 

5. Manokwari 0.40 2.577 0.005 H1 accepted; significant upward trend 

6. Merauke 0.17 2.211 0.013 H1 accepted; significant upward trend 

7. Nabire 0.46 3.749 <0.001 H1 accepted; significant upward trend 

8. Sarmi 0.33 2.719 0.003 H1 accepted; significant upward trend 

9. Kep. Yapen 0.16 1.733 0.041 H1 accepted; significant upward trend 

10. Jayawijaya  -0.54 -5.113 <0.001 H1 accepted; significant downward trend 
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Gambar 3. Grafik tren suhu inter-dekadal dan signifikasinya secara statistik 

Meskipun sejak tahun 1970an sebagian besar kawasan hutan tropis di dunia 

telah menunjukkan tren kenaikan suhu yang hampir merata, dengan tingkat kenaikan 

tertinggi di daerah bagian barat Malaysia (Folland et al. 2002; Jones et al., 1999, 2003; 
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Malhi & Wright, 2004), namun, hasil penelitian pada daerah Manokwari, Sarmi, dan 

khususnya Nabire melebihi tingkat peningkatan suhu sebagaimana dilaporkan pada 

berbagai studi sebelumnya tersebut. Hal ini dikarenakan, angka rata-rata kenaikan suhu 

permukaan global pada kawasan tropis hanya berkisar antara 0.31 ± 11 °C per dekade 

untuk belahan bumi utara dan 0.13 ± 0.08 °C per dekade untuk belahan bumi bagian 

selatan (Malhi & Wright, 2004).  

Menariknya, tren suhu di daerah Jayawijaya mengindikasikan adanya 

kecenderungan pendinginan yang signifikan dengan angka penurunan suhu hingga -0.54 

°C per dekade (P<0.001). Menurut Malhi dan Wright (2004), tren pendinginan yang 

hampir sama juga pernah teridentifikasi di kawasan bagian barat Amazonia pada awal 

tahun 1970an dan diasumsikan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kontributor 

pada penurunan suhu rataan global permukaan kawasan tropis pada selang waktu yang 

sama. Selain itu, masih menurut Malhi dan Wright (2004), pengukuran suhu di berbagai 

stasiun iklim seperti Puerto Maldonado, Peru (12°38° S, 60°12° W); Pucallpa, Peru 

(8°25° S, 74°36° W); dan Manaus, Brazil (3°8° S, 60°01° W), juga pernah menemukan 

adanya penurunan suhu secara temporal. 

Tren curah hujan rata-rata tahunan 

Tabel 4. Tren curah hujan rata-rata tahunan 

No. Area 

Trend fitting constants 

YT=a+bT 

Interdecadal 

trends in 

precipitation 

(mm) 

Acuracy measures 

{a}Intercept 

(mm) 

{b}Slope 

(mm/year) 
MAPE  

MAD 

(mm/year) 

RMSE  

(mm/year) 

1. Biak 2430.80 -36.023 -360 0.39 449 582 

2. Fak-fak 2023.58 -6.771 -67.7 0.49 732 906 

3. Jayapura 478.325 4.887 48.9 0.51 213.7 240 

4. Kaimana 829.602 13.984 140 0.55 461 556 

5. Manokwari 1445.70 -13.096 -131 0.54 487 582 

6. Merauke 1343.53 -12.693 -127 0.49 415 506 

7. Nabire 2932.81 -69.559 -696 0.47 676 896 

8. Sarmi 183.25 13.387 134 0.58 113.6 143 

9. Yapen 1122.88 -6.688 -66.9 0.72 433 520 

10. Jayawijaya 286.789 43.381 434 0.74 386 439 

Dihitung berdasarkan pendekatan yang sama dengan perhitungan tren pada suhu, 

tren curah hujan rata-rata tahunan pada berbagai daerah hutan tropis Papua untuk 

periode 1944 hingga 2015 tersaji pada Gambar 4. Berbeda dengan hasil perhitungan 

untuk tren suhu, seperti yang tersaji pada Tabel 4 dan 5, hanya ada dua daerah dengan 

tren penurunan curah hujan yang signifikan, yaitu Biak (-360 mm per dekade; P<0.001) 
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dan Nabire (-696 mm per decade; P = 0.002). Menurut Malhi dan Wright (2004), 

penurunan tersebut pada prinsipnya kemungkinan terkait dengan pemanasan wilayah 

bagian timur Pasifik yang menimbulkan peningkatan fenomena konveksi di daerah 

tersebut dan memicu adanya zona compensatory bertekanan udara rendah di sekitar 

Asia Tenggara yang dapat mempersulit terbentuknya awan hujan di kawasan tersebut. 

Sementara itu, dikarenakan tingginya variabilitas tahunan, tren pada berbagai daerah 

lainnya cenderung tidak signifikan. Namun, menariknya, sekali lagi, data iklim 

Jayawijaya menunjukkan adanya tren yang berlawanan dengan daerah lainnya, dengan 

adanya peningkatan curah hujan secara signifikan di daerah tersebut (434 mm per 

decade, P<0.001). 

Tabel 5. Signifikasi secara statistik pada curah hujan tahunan rata-rata 

No. Area 

Interdecadal 

trends in 

precipitatio

n (mm) 

Mann-

Kendall 

test 

(z) 

P-

value 
H0 vs H1 at a=0.05 

1. Biak -360 -3.987 <0.001 H1 accepted; significant downward trend 

2. Fak-fak -677 0.015 0.506 H0 accepted; insignificant result 

3. Jayapura 48.9 0.677 0.249 H0 accepted; insignificant result 

4. Kaimana 140 0.654 0.257 H0 accepted; insignificant result 

5. Manokwari -131 -0.533 0.297 H0 accepted; insignificant result 

6. Merauke -127 -0.994 0.160 H0 accepted; insignificant result 

7. Nabire -696 -2.957 0.002 H1 accepted; significant downward trend 

8. Sarmi 134 1.216 0.112 H0 accepted; insignificant result 

9. Yapen -669 0.023 0.157 H0 accepted; insignificant result 

10. Jayawijaya 434 3.461 <0.001 H1 accepted; significant upward trend 
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Gambar 4. Grafik tren curah hujan inter-dekadal dan signifikasinya secara statistik 


