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ABSTRAK

Pengelolaan DAS saat ini berdasar pada pemahaman DAS secara sempit sehingga 
memberi dampak yang sangat besar pada pulau-pulau kecil. Karakteristik pulau-pulau 
kecil adalah rentan terhadap gangguan atau mudah mengalami kerusakan, memiliki 
daya dukung yang rendah, terjadi kekeringan dan banjir, tingkat erosi tinggi, kekuran-
gan air bersih dan kualitasnya, kehancuran ekosistem dan kepunahan keanekaragaman 
hayati, penurunan produktivitas dan timbul kemiskinan, dan ancaman iklim global.
Identifikasi kondisi DAS merupakan langkah penting dalam menghasilkan data base 
yang bermanfaat bagi perencanaan pengelolaan DAS, sehingga dapat diantisipasi 
kemungkinan terjadinya kerusakan dan bencana, serta mengkaji perubahan peng-
gunaan lahan ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik perubahan yang 
terjadi seperti luas, jenis, arah, dan kecenderungan perubahan serta dapat diketahui 
hubungannya dengan faktor-faktor penyebab perubahan.
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PENDAHULUAN
Pengelolaan DAS saat ini berdasar pada 

pemahaman DAS secara sempit sehingga mem-
beri dampak negatif yang merugikan pada pu-
lau-pulau kecil. Karakteristik pulau-pulau kecil 
adalah rentan terhadap gangguan atau mudah 
mengalami kerusakan, memiliki daya dukung 
yang rendah, mudah mengalami kekeringan, ban-
jir, tingkat erosi tinggi, kekurangan air bersih,, 
ekosistem mudah hancur, kepunahan keaneka-
ragaman hayati, penurunan produktivitas, timbul 
kemiskinan, dan adanya ancaman iklim global. 
Atas sifat ini maka, pengelolaan daerah Maluku 
secara optimal bagi pengembangan dan pelestar-
ian DAS yaitu pengelolaan seluruh ekosistem 
dengan mempertimbangkan kendala yang ada. 
Pengintegrasian seluruh ekosistem teresterial 
dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 
pada gilirannya akan memberikan dampak yang 
positif bagi kelestarian ekosistem, termasuk 
perairan laut sebagai suatu kesatuan tumpuan 
ekonomi berbasis ekosistem pada daerah kepu-
lauan di masa depan. Perubahan kondisi DAS dan 
penggunaan lahan dapat terjadi setiap saat baik 
secara alamiah maupun oleh kegiatan manusia. 

Adanya tekanan-tekanan untuk penyediaan ke-
butuhan pokok (lahan pertanian dan industri) dan 
pemukiman bagi penduduk yang selalu bertam-
bah telah menyebabkan perubahan kondisi DAS 
dan penggunaan lahan secara signifikan.

Kondisi ini akan berdampak sangat 
berarti bagi lestarinya suatu ekosistem alami, 
misalnya banjir pada musim hujan akibat daerah 
tangkapan air  seperti hutan yang berkurang, 
rawa yang dikonversi menjadi pemukiman dan 
atau jalan. Proses-proses perubahan penggunaan 
lahan tersebut pada akhirnya akan turut mempen-
garuhi kondisi DAS dimana bentuk-bentuk tata 
guna lahan tersebut dibuat.

Penginderaan jauh sebagai ilmu dan 
seni untuk memperoleh informasi tentang suatu 
obyek tanpa kontak langsung dengan obyek telah 
berkembang pesat seiring dengan peningkatan 
kebutuhan akan informasi. Perkembangan ini 
dapat dilihat dari semakin pentingnya peng-
gunaan penginderaan jauh bagi penyediaan 
informasi sumberdaya alam dan perubahan-pe-
rubahan yang terjadi di dalamnya serta dampak 
lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan 
dewasa ini. Penyadapan data penggunaan lahan 
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dapat dilakukan secara terestrial tetapi cara ini 
kurang efisien untuk wilayah yang kompleks dan 
luas. Adapun alternatif untuk mengatasi masalah 
pengumpulan data tersebut adalah dengan meng-
gunakan teknik penginderaan jauh.

Menurut Sutanto (1986), data pengin-
deraan jauh menggambarkan obyek, gejala, 
daerah di permukaan bumi dengan ujud dan letak 
obyek yang mirip di lapangan, relatif lengkap, 
meliputi daerah yang luas dan permanen. Data 
penginderaan jauh yang berbeda perekamannya 
dapat dilakukan pemantauan perubahan peng-
gunaan lahan.

Citra Landsat 5 dengan sensor TM dan 
Landsat 7 dengan sensor ETM+ memiliki resolu-
si temporal yang baik yakni 16 hari artinya satelit 
Landsat melintas dan merekam daerah yang 
sama pada tiap 16 hari sekali. Sehingga adanya 
data dengan frekuensi ulang yang pendek, me-
mungkinkan untuk memantau adanya perubahan 
penggunaan lahan. Pelaksanaan pendeteksian 
perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan 
cara membandingkan citra hasil perekaman pada 
beberapa waktu berbeda atau membandingkan 
citra penginderaan jauh waktu tertentu dengan 
peta penggunaan lahan yang telah dibuat pada 
waktu sebelumnya. 

Penggunaan citra satelit untuk deteksi 
perubahan penggunaan lahan selanjutnya cukup 
banyak digunakan karena memiliki resolusi 
temporal yang baik dan cakupan wilayahnya 
yang luas. Kegiatan perekaman yang dilakukan 
secara terus menerus pada setiap interval waktu 
tertentu, memungkinkan citra satelit dapat digu-
nakan untuk pemantauan perubahan dari waktu 
ke waktu tidak terbatas hanya untuk dua waktu 
perekaman berbeda. Oleh karena itu, penggu-
naan citra satelit cukup besar manfaatnya dalam 
melakukan prediksi perubahan berdasarkan 
pengamatan terhadap kecenderungan perubahan 
yang telah terjadi.

Ketersedian data dan informasi tentang 
perubahan penggunaan lahan, kecepatan pe-
rubahan, luas dan arah perubahan serta pen-
genalan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
memberikan informasi yang berguna bagi per-
encanaan pembangunan. Kerincian informasi 
akan ditentukan oleh jenis citra yang digunakan 
dan skala yang diinginkan. Dengan analisis data 

penginderaan jauh pada perekaman beberapa 
waktu berbeda dan sistem informasi geografis 
memungkinkan perolehan data perubahan peng-
gunaan lahan menjadi lebih cepat, akurat dan 
lebih ekonomis.

Untuk memantau perubahan kondisi DAS 
Kab. Halmahera Utara digunakan data Landsat 
perolehan tahun 1994 dan tahun 2001. Melalui 
penggabungan kanal multispektral band 542 
(RGB) dapat dihasilkan citra komposit mirip 
warna asli di lapangan dengan skala 1:100.000. 
Citra multispektral inilah yang digunakan untuk 
DAS sebagian Kabupaten Halmahera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk meng-
identifikasi kondisi DAS, menghasilkan data 
base yang bermanfaat bagi perencanaan pen-
gelolaan DAS dan perencanaan penggunaan 
lahan selanjutnya, sehingga dapat diantisipasi 
kemungkinan terjadinya kerusakan dan bencana, 
serta mengkaji perubahan penggunaan lahan ini 
dapat memberikan informasi tentang karakter-
istik perubahan yang terjadi seperti luas, jenis, 
arah, dan kecenderungan perubahan serta dapat 
diketahui hubungannya dengan faktor-faktor 
penyebab perubahan.

BAHAN  DAN  METODE
Penelitian ini dilakukan pada dalam 4 

(empat) tahap, yaitu : pengumpulan data, kerja 
lapangan, analisis data, dan penyusunan lapo-
ran.  Bahan yang digunakan adalah Data digital 
Landsat TM tahun 1994 path/row 110/059, data 
digital Landsat ETM+ tahun 2001 path/row 
110/059, peta Rupa Bumi (Peta Topografi) skala 
1 : 250.000 daerah penelitian, dan data-data 
sekunder.

Metode analisis yang digunakan adalah 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan meng-
gunakan program ER Mapper 6.4, yang dapat 
digunakan untuk menganalisis data citra satelit, 
yang dikembangkan oleh Lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional (LAPAN) – Jakarta. Se-
lain itu, dikombinasikan dengan metode Analisis 
Hidrograf Satuan Sintetik untuk menganalisis 
kondisi DTA, serta format Kriteria Indikator 
Kinerja DAS untuk menilai kondisi DTA dan 
DAS.
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HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Melalui pengolahan data citra satelit den-
gan menggunakan program ER Mapper, maka 
dapat dihasilkan Peta Tentatif Penggunaan Lahan 
tahun 1994 skala 1 : 100.000 (Hardcopy), Peta 
Tentatif Penggunaan Lahan tahun 2001 skala 
1 : 100.000 (Hardcopy), preview Citra Tahun 
1994 dan 2001, Data Karakteristik DAS, Data 
kekritisan DAS dan Data Kriteria Indikator 

Gambar 1. Citra Satelit Landsat 5 TM  Sebagian 
Kab. Halmahera Utara Tahun 1994

Gambar 4. Peta Klasifikasi Penutupan/Penggunaan 
Lahan Sebagian Kab. Halmahera Utara Tahun 2001

1.  Sub DAS Mamuya 
2. Sub DAS Tobelo 
3.      Sub DAS Mawea - Paca
4.      Sub DAS Kao - Malifut
Gambar 2. Citra Satelit Landsat 7 ETM+ Sebagian 

Kab. Halmahera Utara Tahun 2001

Gambar 3. Peta Klasifikasi Penutupan/Penggunaan 
Lahan Sebagian Kab. Halmahera Utara Tahun 1994



Agustinus Kastanya dan Philipus Kastanya

Jurnal Agroforestri  Volume I Nomor 3 Desember 2006 ��

Kinerja DAS sebagian Kabupaten Halmahera 
Utara 2001. 

Berdasarkan hasil analisa peta tentatif 
1994 dan 2001 (pada gambar.3 dan gambar.4), 
maka dapat dilihat adanya perubahan luas 
penutupan/penggunaan lahan yang cukup sig-
nifikan. 
Data  Karakteristik  DAS ( Metode Analisis 
Hidrograf Satuan Sintetik  US-SCS ) 

Data Awal Karakteristik DAS :
a. Sub DAS Galela  sample :  Luas  =  

85.329.99  Ha  (interpretasi citra)
(1). Luas  DTA  Tiabo  ( A ) :  57.937,41  Ha  

=  23.268,04  acre  (interpretasi citra)
 Panjang Sungai Utama  ( L ):  17.056,20 m  

=  17,05 Km  =  55603,21 feet  (citra)
 Lereng DTA rata-rata ( y ):  3,7  %  (overlay 

citra - peta topografi )
 CN (Curve Number) :  55
(2) Luas  DTA  Mamuya  ( A ) :  839,25 Ha  =  

337,048 acre  (interpretasi citra)
 Panjang Sungai Utama  ( L ):  2.961,86 m  

=  2,96 Km  =  9.655,66  feet  (citra)
 Lereng DTA rata-rata ( y ):  7.4  %  (overlay 

citra - peta topografi )
 CN (Curve Number) :  55
(3).  Luas  DTA  Mede  ( A ):  2.622,87 Ha  =  

1.053,36 acre  (interpretasi citra)
 Panjang Sungai Utama  ( L ):  4.555,21 m  

=  4.55 Km  =  14.849,98 feet  (citra)
 Lereng DTA rata-rata ( y ):  7.4  %  (overlay 

citra - peta topografi )
 CN (Curve Number)  :  55.
b.  Sub DAS Tobelo à sample  :  Luas  =  23.070  

Ha  (interpretasi citra)
c. Sub DAS Mawea-Paca à sample  :  Luas  

=  51.689,16  Ha  (interpretasi citra)
 Luas  DTA  Mawea ( A ) :  5.482,53  Ha  =  

2.201,82  acre  (int. citra)
 Panjang Sungai Utama  ( L ) :  18.518,09 m  

=  18,5 Km  =  60.368,97  feet (citra)
 Lereng DTA rata-rata  ( y ):  1,25  %  (over-

lay citra - peta topografi)
 CN (Curve Number) :  55.
d. Sub DAS Kao Malifut à sample  :  Luas  =  

143.818,02   Ha  (interpretasi citra)
 Luas  DTA  Jodo ( A ) :  68.052,42  Ha  =  

27.330,29  acre  (int. citra)

 Panjang Sungai Utama  ( L ) :  45.489,93 m  
=  45,49 Km  =  148.297,17  feet (citra)

 Lereng DTA rata-rata  ( y ) :  7,4  %  (overlay 
citra - peta topografi)

 CN (Curve Number) :  55.
Dari hasil perhitungan dengan Metode 

US-SCS satuan sintetik dapat diperoleh  data 
karakteristik sub DAS-sub DAS diatas sebagai 
berikut :
Karakteristik Hidrograf Sub DAS Sample 
Untuk Menilai Kondisi DTA Masing-masing 
Sub DAS (Debit Sungai).
a. Sub DAS Galela

- Berdasasarkan hasil perhitungan, DTA 
Tiabo memiliki tingkat keterbukaan 
lahan yang cukup besar, luasnya lahan 
perkebunan dan minimnya luas hutan. 
Kondisi ini menyebabkan aliran sungai 
utama Tiabo memiliki waktu puncak 
yang agak cepat dan debit puncak yang 
tinggi untuk kejadian hujan selama 6 
jam (gambar 5).

- DTA Mamuya, dengan luas DTA < dari 
DTA Tiabo memiliki waktu puncak dan 
waktu dasar yang agak cepat serta debit 
air yang lebih tinggi untuk kejadian 
hujan selama 6 jam (gambar 7).

- DTA Mede, dengan luas DTA < DTA 
Tiabo dan Mamuya, memiliki waktu 
puncak dan waktu dasar serta debit 
air yang rendah untuk kejadian hujan 
selama 6 jam (gambar 7). 

Kondisi ketiga DTA seperti terlihat 
pada gambar 5, 6 dan 7 di atas, memberikan 
gambaran rendahnya infiltrasi dan tingginya air 
larian pada musim penghujan sehingga dapat 
menyebabkan:
- Rendahnya kandungan air tanah, dan pada 

musim kemarau kandungan air tanah sangat 
sedikit. Dampak yang ditimbulkan adalah 
kurangnya persediaan air bersih pada ma-
syarakat yang memiliki sumur.

- Sungai-sungai pada musim hujan dengan 
curah hujan yang cukup tinggi dapat menye-
babkan air meluap (banjir) dan air sungai 
menjadi keruh (kotor). ex : pada daerah 
pemukiman di perkebunan pisang (Galela) 
sering dilanda banjir. Pada musim kemarau, 
sungai-sungai menjadi kering.
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Gambar 5. Grafik Hubungan Debit & Waktu yang 
menunjukan Bentuk DTA Tiabo - Sub DAS Galela 

2001

Gambar 6.Grafik Hubungan Debit & Waktu yang 
menunjukan Bentuk DTA Mamuya - Sub DAS 

Galela 2001

Gambar 7. Grafik Hubungan Debit & Waktu yang 
menunjukan Bentuk DTA Mede - Sub DAS Galela 

2001

Gambar 8. Grafik Hubungan Debit & Waktu yang 
menunjukan Bentuk DTA Mawea Paca - Sub DAS 

Mawe Paca  2001

GRAFIK BENTUK DTA JODO - SUB DAS
KAO-MALIFUT 2001
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Gambar 9. Grafik Hubungan Debit & Waktu yang 
menunjukan Bentuk DTA Kao Malifut - Sub DAS 

Kao Malifut  2001

- Jalur sungai semakin melebar, sehingga 
lahan disekitar sungai menjadi rusak (kritis) 
karena terus terkikis air.

b. Sub DAS Mawea – Paca
 Berdasarkan hasil perhitungan, DTA Mawea 

memiliki lahan perkebunan yang lebih luas 
dari areal hutan. Kondisi ini menyebabkan 
tingginya air larian sehingga memiliki debit 
puncak yang tinggi dengan waktu puncak 
agak cepat untuk kejadian hujan selama 6 
jam (gambar 8).

c. Sub DAS Kao Malifut
 Berdasarkan hasil perhitungan, DTA Jodo 

memiliki lahan perkebunan yang cukup 
luas, hampir ½ dari luas areal hutan. Kon-
disi ini menyebabkan tingginya air larian 
sehingga memiliki debit puncak yang tinggi 
dengan waktu puncak agak cepat untuk 
kejadian hujan selama 6 jam. Bentuk DTA 
Jodo membulat dan tidak terlalu terjal dan 
dengan kondisi diatas cukup rentan untuk 
terjadinya erosi dan kerusakan yang cukup 
besar.

Karakteristik Hidrograf Sub DAS Sample 
Untuk Menentukan Bentuk dan Kerapatan 
Drainase Sub DAS. (Lampiran VI – VII)

Berdasarkan data pada grafik ordinat-
ordinat hubungan waktu (jam) dengan Debit 
Puncak (m3/dtk), maka dapat ditentukan  :
a. Sub DAS Galela
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- Bentuk DTA Tiabo cenderung membulat 
dan agak terjal. (gambar 5).

- Bentuk DTA Mamuya cenderung mem-
bulat dan terjal. (gambar 6).

- Bentuk DTA Mede cenderung membulat 
dan cukup terjal. (gambar 7).

 Kondisi ketiga DTA diatas cukup kritis dan 
dengan kondisi karakteristik hidrografnya 
cukup rentan untuk terjadinya erosi dan 
kerusakan yang cukup besar jika tidak 
segera dilakukan rehabilitasi lahan. 

b.  Sub DAS Mawea – Paca
 Bentuk DTA Mawea-Paca membulat dan 

cukup terjal dan dengan kondisi diatas 
cukup rentan untuk terjadinya erosi dan 
kerusakan yang cukup besar. (gambar 8).

c.  Sub DAS Kao - Malifut
 Bentuk DTA Jodo membulat dan tidak 

terlalu terjal namun dengan kondisi diatas 
cukup rentan untuk terjadinya erosi dan 
kerusakan yang cukup besar. (gambar 9).

Hasil Identifikasi Dan Perhitungan Kriteria 
Dan Indikator Kinerja Das

Berdasarkan hasil perhitungan Kriteria 
dan Indikator Kinerja DAS, maka dapat diurai-
kan kondisi masing-masing Sub DAS sebagai 
berikut:
a. Sub DAS Galela

- Penutupan vegetasi permanen (hutan) 
ada dalam keadaan sedang (63,11 %). 

Kondisi hutan harus tetap dipertahan-
kan atau dikembangkan hingga > 75 
% sehingga dapat dikatakan ada dalam 
kondisi baik. Dengan demikian, luasan 
hutan harus dikembangkan hingga 
64.850,79 Ha atau ¾ luas sub DAS 
Galela. Kondisi Indeks Penutupan La-
han (IPL) berdasarkan keadaan vegetasi 
permanen ada dalam keadaan sedang.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan 
tingkat/indeks erosi ada dalam jelek atau 
buruk karena IE > 1. Misal : untuk hutan 
utama, nilai IE = 20,42.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan nilai 
Nisbah Hantar Sedimen (SDR) ada 
dalam keadaan normal karena SDR = 9 
%.

b. Sub DAS Tobelo
- Penutupan vegetasi permanen (hutan) 

ada dalam keadaan sedang (23,79 %). 
Kondisi hutan harus tetap dipertahankan 
atau dikembangkan sehingga dapat 
dikatakan ada dalam kondisi baik. 
Kondisi Indeks Penutupan Lahan (IPL) 
berdasarkan keadaan vegetasi permanen 
ada dalam keadaan jelek.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan 
tingkat/indeks erosi ada dalam jelek atau 
buruk karena IE > 1. Misal : untuk hutan 
utama, nilai IE = 26,76.

Gambar 10. Data Kriteria Indikator Kinerja DAS untuk 4 Sub DAS Sampel dengan Analisis Citras 2001
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buruk karena IE > 1. Misal : untuk hutan 
utama, nilai IE = 5,21.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan nilai 
Nisbah Hantar Sedimen (SDR) masih 
dalam keadaan normal karena SDR = 8 
%.

KESIMPULAN
Pengelolaan DAS sebaiknya didasarkan 

pada prinsip bahwa suatu daratan/pulau harus 
dilihat sebagai suatu DAS yang besar dan terdiri 
dari beberapa Sub DAS yang harus diolah secara 
terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis citra Landsat 
ETM+  Tahun 1994 – 2001 didapatkan bahwa 
telah terjadi perubahan fungsi penggunaan lahan 
yang cukup besar sehingga menyebabkan kondisi 
DAS ada dalam dalam keadaan sedang – jelek.

Perubahan fungsi lahan sekitar aliran 
sungai merupakan indikator penting yang mem-
pengaruhi kinerja DAS.

Melalui pendekatan dengan Metode 
Analisis Hidrograf Satuan Sintetik US-SCS 
dan Gama – I, membuktikan bahwa Dari ketiga 
DTA (Mamuya, Mede dan Mawea), DTA yang 
paling buruk kondisinya adalah DTA Mede dan 
Mamuya. Khusunya DTA Mede, dengan bentuk 
DTA seperti huruf V dan terjal memungkinkan 
terjadinya erosi yang cukup besar dengan ke-
beradaan penutup lahan (hutan) yang minim. 
Untuk itu perlu dilakukan rehabilitasi lahan 
sekitar aliran sungai.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan nilai 
Nisbah Hantar Sedimen (SDR) ada 
dalam keadaan normal karena SDR = 
20 %.

.Sub DAS Mawea – Paca
- Penutupan vegetasi permanen (hutan) 

ada dalam keadaan sedang (41,08 %). 
Kondisi hutan harus tetap dipertahankan 
atau dikembangkan sehingga dapat 
dikatakan ada dalam kondisi baik. 
Kondisi Indeks Penutupan Lahan (IPL) 
berdasarkan keadaan vegetasi permanen 
ada dalam keadaan sedang.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan 
tingkat/indeks erosi ada dalam jelek atau 
buruk karena IE > 1. Misal : untuk hutan 
utama, nilai IE = 20,15.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan nilai 
Nisbah Hantar Sedimen (SDR) ada 
dalam keadaan normal karena SDR = 9 
%.

5. Sub DAS Kao
- Penutupan vegetasi permanen (hutan) 

ada dalam keadaan sedang (60,36 %). 
Kondisi hutan harus tetap dipertahan-
kan atau dikembangkan sehingga dapat  
dikatakan  ada  dalam  kondisi baik.  
Kondisi Indeks Penutupan Lahan (IPL) 
berdasarkan keadaan vegetasi permanen 
ada dalam keadaan sedang.

- Kondisi sub DAS sesuai keadaan 
tingkat/indeks erosi ada dalam jelek atau 
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