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Gambar 3. Contoh identifikasi hubungan proporsi
penutup hutan dengan kepadatan penduduk
2

REL Brief Paper #3
C. Metode Forward Looking
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Gambar 5. Contoh perhitungan REL dengan
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b. Memerlukan data yang beragam sebagai

Ringkasan perbandingan metode perhitungan
REL disajikan dalam matrik berikut.
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c. Penggunaan model sebagai tool dan
kebutuhan beragam data menjadikan
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Lampiran 1. Diagram Proses Perhitungan REL dengan Menggunakan Berbagai Metode

