
INTISARI 

TINJAUAN HIDROLOGI AKIBAT PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DI DAERAH 
ALIRAN SUNGAI SENGKARANG 

Daerah Aliran Sungai Sengkarang merupakan salah satu daerah aliran sungai di Jawa Tengah 
bagian utara yang termasuk dalam Satuan Wilayah Sungai Pemali Comal mempunyai 
permasalahan debit yang cukup signifikan. Subiyakto (2003) menyatakan bahwa Daerah Aliran 
Sungai Pemali Comal termasuk daerah aliran sungai yang rusak. Hal tersebut diperparah dengan 
adanya ilegal logging oleh sebagian masyarakat akibat krisis ekonomi sehingga meningkatkan 
luas lahan yang terbuka. 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh akibat 
perubahan tata guna lahan terhadap debit banjir serta bagaimana perkembangan koefisien aliran 
dan pengaruhnya terhadap debit. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan 
dan telaah pustaka, baik yang berupa literatur ilmiah, ariikel maupun dokumen dari instansi 
terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tata guna lahan dan analisis 
hidroIogi. 

Hasil penelitian ditinjau dari kondisi alam yaitu dari segi iklim, Daerah Aliran Sungai 
Sengkarang tidak terlalu ekstrim dan jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi merupakan sisi 
yang menguntungkan terhadap bahaya erosi. Kondisi topografi sebagian besar curam merupakan 
suatu hal yang mengkhawatirkan sebagai pemicu erosi. Luas lahan rakyat yang jauh lebih kecil 
bila dibandingkan dengan luas lahan kering menunjukkan adanya aktifitas yang dilakukan 
penduduk sehingga mengakibatkan perubahan tata guna lahan. Berdasarkan analisis tata guna 
lahan diketahui bahwa secara keseluruhan saat ini tata guna lahan masih tergolong bervegetasi 
cukup baik dengan nilai C sebesar 0,449-0,491. 

Selain itu, dengan melihat hasil analisis debit banjir diketahui bahwa sejak tahun 1994 sampai 
sekarang besarnya debit banjir relatif stabil. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan tata guna 
lahan dalam kondisi yang terkendali, dan berjalannya Program Rehabilitasi Lahan dan 
Konservasi Tanah (RTL RLKT) DAS Sengkarang memberikan arahan yang mendasar, terarah, 
terpadu antar berbagai sektor, dalam upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di wilayah 
DAS Sengkarang. 
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