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Pendahuluan 

Kebakaran hutan atau lahan  saat ini telah menjadi masalah yang umum di 
propinsi sumatera selatan sejak tahun 1980, sebagai hasil akhir dari aktifitas manusia 
yang tidak mempertimbangkan sumber daya alam yang berkelanjutan, Tutupan hutan 
telah berubah sejalan dengan penebangan kayu di hutan produksi dan penebangan liar 
dan banyak lagi aktifitas yang menyerobot tutupan hutan, yang membuat tutupan tanah 
sangat mudah terbakar. 

Sekitar 30% dari total luas wilayah Propinsi Sumatera Selatan di tutupi oleh tanah 
gambut yang hampir tidak tertutupi hutan dan sangat kering ketika musim kemarau, 
Inilah sebabnya penting untuk mengidentifikasi secara actual kondisi biofisik pada daerah 
prioritas proyek ini, untuk lebih menajamkan perencanaan wilayah termasuk pengelolaan 
kebakaran secara efektif. 
 
Ruang lingkup pekerjaan  

Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan ToR yang diberikan adalah Bersama 
dengan Ahli international penginderaan jauh (Remote Sensing) untuk membuat peta 
tutupan lahan pada tiga kabupaten prioritas dalam format Gis data Layer, serta 
menyiapkan dalam survey kedalaman lahan gambut, memberikan pelatihan pada rekan 
kerja proyek pada pembuatan peta tutupan lahan dan dasar-dasar pemakaian perangkat 
lunak Remote Sensing, Gis dan Global Posisition System (GPS). 
 
Metoda 

Untuk mendapatkan informasi tutupan tanah actual ini dilakukan Dengan 
memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan Geografi Informasi System, Luas 
wilayah kajian pada 3 Wilayah kabupaten prioritas adalah seluas  4451969.204 Ha atau 
44519.69 Km2, yaitu pada seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten 
Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
 Data citra satelit yang digunakan adalah Citra Landsat 7 Etm dengan jumlah kanal 
9 Band, dimana untuk keperluan ini hanya digunakan 3 band yaitu Pada kombinasi Red, 
green, blue band 5,4,3, yang baik untuk menemukenali tutupan tanah dan wilayah basah 
atau berair. Unsur data penunjang untuk klasifikasi digunakan DEM Digital Elevation 
Model SRTM (Shuttle Radar topografi Mission, NASA, 90 m), Peta Landsystem. 
 
Kegiatan 
 Sebelum pada proses Interpretasi citra satelit, dilakukan terlebih dahulu pre 
aquisisi data berupa pemilihan terhadap kwalitas citra yang akan digunakan, yaitu dalam 
hal kondisi dan persebaran tutupan awan pada setiap citra, hal ini disebabkan system 
pelarikan data landsat yang bersifat pasif dengan sensor optis yang tidak bisa menembus 
awan, hal ini dilakukan juga guna mendapatkan citra dengan tutupan dan sebaran awan 
nya kecil dan sesuai dengan daerah prioritas. 

Kemudian proses pemisahan band pada setiap scene citra yang digunakan 
(Subseting 543), Proses selanjutnya adalah transformasi dan system proyeksi citra yang 
digunakan serta penggabungan citra (Mozaik), 



 Penajaman citra (Image Enhancement) dengan filter Gamma diberikan guna 
mendapatkan kualitas kenampakan citra yang baik, dimana dapat dengan mudah dikenali 
bentuk daratan (daerah kering) dan Perairan (Daerah Basah) serta dapat mengenali 
vegetasi dengan tingkat kehijauan yang beragam. 
 Untuk mendapatkan citra satelit yang baik dengan system projeksi yang sama 
perlu dilakukan proses geometrik, dengan mengkoreksinya terhadap peta dasar Rupa 
bumi 1 : 50.000 Dip Top yang sudah tersedia dalam bentuk digital, karena area yang akan 
diliput adalah sangat besar dan karakterisitik citra landsat sendiri mengalami distorsi 
spatial pada daerah yang jauh dari pusat citra. 
 System proyeksi yang digunakan adalah UTM Zone 48 South dengan Datum 
WGS 84, unit pixel dalam Meter, Resolusi spatial Citra 30 Meter, Tranformasi citra 
dilakukan dengan metoda Cubic Convolution, dimana karakterisitik citra pada 4 pixel 
disekitarnya dengan ketidaksamaan spectral akan dapat dibedakan. 

Scene citra landsat terkoreksi adalah terdiri dari 8 scene citra yaitu ; Path/Row 
125/61, 125/62, 125/63;124/61, 124/62,124/63, 123/62,123/63, untuk setiap waktu 
pengambilan data. Hasil terkoreksi dapat ditemukan dalam Directori GIS Server 
G:/southsumtra/Image/Landsat, koreksi dilakukan untuk citra paling baru dengan tingkat 
awan yang paling sedikit pada daerah prioritas. Geometric Correction dilakukan 
menggunakan perangkat lunak Erdas Imagine 7, metoda koreksi yang dilakukan adalah 
Image to Image pada modul Geometric Correction, dan image to groun control point 
(gcp) yang diketahui. 
 
Hasil pekerjaan sebelumnya 

Proses penggabungan dan interpretasi telah dilakukan sebelumnya oleh 
International Short term Expert DR Florian Siegert pada sebagian wilayah di tiga 
kabupaten yaitu meliputi scene citra 124/61,124/62 dan 125/61 dengan waktu 
pengambilan data pada bulan September 2002, dimana telah berlangsung musim kering 
atau panas di wilayah ini,. 
 

 
Gb 1, Hasil Akhir Penggabungan Citra Terkoreksi.124/61,124/62,125/61 



 
Dengan Hasil klasifikasi sebagai berikut; 
Klasifikasi Klas_id
shrimp farm 10
lowland evergreen forest-pristine 111a
lowland evergreen forest-medium 111b
lowland evergreen forest-open 111c
lowland evergreen forest-fragmented 111d
periodically inundated forest-pristine 131a
periodically inundated forest-medium 131b
periodically inundated forest-open 131c
periodically inundated forset-fragmented 131d
tall peat swamp forest-pristine 134a
tall peat swapm forest-medium 134b
tall peat swamp forest-open 134c
tall peat swamp forest-fragmented 134d
forest re-growth 160
mangrove-pristine 170
mangrove-medium 171
mangrove-open 1713
mangrove-fragmented 1714
shifting cultivation mosaic 21
other vegetation & forest mosaic 23
wetlands 32
rainfeded arable agriculture 41
plantations 42
urban 51
grass- bushland 59
water bodies 62
burned 999
clouds 81
Rubber 421

 
Tabel. 1, Klasifikasi Land Cover (Florian Siegert, 2004) 
 
 Untuk mendapatkan data tutupan lahan pada seluruh wilayah kajian, maka 
dilakukan proses georeference pada setiap citra yaitu untuk citra path/row, 123/62 tanggal 
4 Maret 2000, 123/63 tanggal 22 mei 2002, 124/63 16 Mei 2003, dengan hasil proses 
georeference dan mozaik semua citra pada 3 kabupaten prioritas dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
 



 
Gb. 2 Mozaiking Citra Landsat 
  
 

Year Path/Raw Description 
      
1984 123/62 MSS 

  123/63   
1985 125/62   

  125/63   
1986 124/63 MSS 

  124/62 TM/Subset 5,4,3 
1987 124/62   
1992 125/62 TM/Subset 5,4,3 

  124/63 TM/Allband 
  123/62   
  124/62   

2000 123/62 TM/Allband 
  123/63   
  124/62   

2001 124/63 TM/Allband 
2002 123/62 TM/Subset 5,4,3 

  123/63 TM/Allband 
  124/61 TM/Subset 5,4,2 
  125/61 TM/Subset 5,4,2 

2003 124/62 TM/Allband 
  124/62   

 
Table 2. Raw Data citra landsat teraquisisi 
 
 



 
Path/Raw Date Source 

      
123/62 03/17/1984 TRFIC 

  08/22/1992 TRFIC 
  04/11/2000 TRFIC 
      

123/63 03/17/1984 TRFIC 
  05/22/2002 TRFIC 
  04/14/2000 TRFIC 

124/61 05/13/2002 LAPAN 
  09/18/2002 LAPAN 

124/62 06/26/1986 TRFIC 
  06/26/1992 TRFIC 
  08/07/1987 TRFIC 
  05/16/2003 LAPAN 
  09/18/2002 LAPAN 
  05/07/2000 TRFIC 

124/63 07/13/2001 TRFIC 
  06/26/1986 TRFIC 
  05/16/2003 LAPAN 

125/61 09/25/2002 LAPAN 
125/62 07/24/1985 TRFIC 

  06/17/1992 TRFIC 
125/63 04/14/1992 TRFIC 

  05/29/1985 TRFIC 
 
Tabel 3. Acquisition Date 
 
 Dengan metoda On Screen Digitize selanjutnya dilakukan proses pendijitasian 
pada wilayah yang belum teridentifikasi dengan menggunakan kode kunci pada 
interpretasi sebelumnya, dimana terlebih dahulu dibuatkan data base key code untuk 
setiap kelas sebagai data pengikat (Look Up Table) dengan format field Numeric, yang 
disesuaikan dengan klasifikasi tutupan lahan yang terdahulu atau bisa menambah 
klasifikasi bila ditemukan kemudian. 

Dengan menggunakan visual interpretasi dan  dibantu oleh beberapa peta tematik 
lainya bersekala 1 ; 250.000 yaitu peta landsystem dan DEM digital elevation data SRTM 
90 m (Shuttle Radar Topografi Mision, yang diakuisisi pada bulan February 2001, serta 
citra ikonos beresolusi tinggi (4 meter multi spectral dan 1 m panchromatic), yang 
didapat melalui cartera on line, dapat digunakan sebagai alat pembanding klasifikasi pada 
sekala pengamatan 1 : 50.000. 

Berikut adalah table pengikat untuk dapat melakukan prosesing dijitasi pada 
layar. 
 



lancover legend
New_code Desc Bestclass

10 shrimp farm 10
1111 lowland evergreen forest-pristine 111a
1112 lowland evergreen forest-medium 111b
1113 lowland evergreen forest-open 111c
1114 lowland evergreen forest-fragmented 111d
1311 periodically inundated forest-pristine 131a
1312 periodically inundated forest-medium 131b
1313 periodically inundated forest-open 131c
1314 periodically inundated forset-fragmented 131d
1341 tall peat swamp forest-pristine 134a
1342 tall peat swapm forest-medium 134b
1343 tall peat swamp forest-open 134c
1344 tall peat swamp forest-fragmented 134d
1600 forest re-growth 160
1701 mangrove-pristine 170
1702 mangrove-medium 171
1703 mangrove-open 1713
1704 mangrove-fragmented 1714
2100 shifting cultivation mosaic 21
2300 other vegetation & forest mosaic 23
3200 wetlands 32
4120 rainfeded arable agriculture 41
4200 plantations 42
5100 urban 51
5900 grass- bushland 59
6200 water bodies 62
9999 burned 999
8100 clouds 81
4210 Rubber 421

Table 2, Look Up Table (Tabel pengikat) 
 
 

 
Gb.3 OnScreen Digitize Extension 
 



Untuk cara penggunaan extension ini hanya untuk pembuatan polygon tutupan tanah ada 
pada lembar lampiran. 
 
 
Pembanding. 
 
 Dari archive data ikonos (High Resolution Image, 4 m color dan 1 m pancromatik 
yang diperoleh dari cartera online dengan kombinasi true color composite (1,2,3), agustus 
2003 dapat dilakukan perbandingan hasil klasifikasi pada beberapa daerah yang berhasil 
di peroleh melalui internet dan dilakukan transformasi terhadap citra landsat 7 etm, 
composite 5,4,3 seperti dapat dilihat pada gambar dibawah ini, dimana sekala 
pengamatan adalah 1 : 50.000 . 
 

 
Gb. 4, Perbandingan Landsat dan ikonos true color composite 123 dan Landsat Image   
543, agustus 2003. 
 
 
 
 
 



 
Hasil akhir sementara pendigitasian 
 

 
 
Peat Survey 
 

Proses persiapan survey kedalaman tanah gambut telah dipersiapkan dengan 
Team dari UNSRI, dimana telah dilakukan proses identifikasi koordinat line transect dan 
point target yang akan dilakukan uji kedalaman gambut dengan data dasar tutupan tanah 
yang dibuat sebelumnya, memasukan data line transect serta point koordinat lokasi yang 
akan dibor tersebut pada GPSMAP S76 dengan memakai software DNR Garmin. 

  



 
Gb.5,Inputing Point transek dari GPSMAP S76, Overlay SRTM data,. 
 
Keadaan ketinggian daerah (Profile)  
 

 
 
 Selanjutnya dari data ini diharapkan TEAM SURVEY dapat secara cepat 

dan tepat  menuju pada titik lokasi yang dilakukan guna melakukan pengukuran 
kedalaman gambut, dibantu dengan peta Topografi 1 : 50.000 Jantop, sebagai alat bantu 
Navigasi. 

 
Tindak lanjut 
 Klasifikasi tutupan lahan yang telah dilakukan dapat disempurnakan kembali 
dengan informasi tambahan dari High Resolution Image (Archive, data), klasifikasi 
tutupan lahan diinterpretasi pada sekala pengamatan 1 : 50.000. 
 
Palembang, 30 October 2004 
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Screen Digitize - Polygon Digitizing 
 oleh Farid Siregar 

Palembang, SSFFMP, October 2004 

 

Berikut adalah penjelasan mengenai penggunaan extension Dijitasi pada layar monitor, 
untuk feature polygon, ini adalah sebuah modul dalam Arview 3.x dalam hal menambah, 
mengurangi, mengedit satu shape file dengan feature polygon. Extension ini dapat diperoleh 
atau didownload di http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11086 

 

              Gambar 1 1 Tampilan Awal menu Onsreen Digitize 

 



Cara penggunaan extension dan keterangannya 

Setelah extension ini berhasil kita download dan mengkopinya pada folder 
C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\EXT32, dan mengaktifkanya ketika modul arcview dimulai, maka 
ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum proses pendigitasian dimulai 

1. Active kan theme dengan polygon feature pada view yang akan kita lakukan editing atau 
pendigitasian. 

2. Pada menu lakukan start editing, dan active doc akan berubah pada posisi siap untuk di 
edit. 

3. Buat look up table, pada table menu, untuk membuat id atau kodefikasi berupa numeric 
code setiap polygon yang akan kita dijit, dan selanjutnya 

4. Tentukan field kunci pada bukaan panel pertama, jika anda ingin tahu nilai yang ada, 
anda harus memilih . Gunakan nilai dalam List ini. Setelah sebelumnya kita lakukan 
proses start edit pada polygon shape file yang akan dilakukan pendigitasian, dengan 
menekan tool Theme, start edit. 

 

 

Gambar 1 2 List data terekam pada field yang terpilih 

 

Bagaimana identifikasi feature ? 

2.  Dalam panel kedua (Gambar dibawah ini), tentukan bagaimana anda mengidentifikasi satu 
feature dalam shape file.Untuk polygon shapefiles, ada tida pilihan - Unique, Not Unique, atau 
Unique Multi-Part. (Unik, artinya setiap feature mempunyai karakteristik yang berbeda dalam 
setiap record feature; Tidak Unik adalah ;feature yang sama memiliki id yang sama, dan Unique 
Multi Part (id berbeda untuk feature yang berbeda), Unique, hanya membolehkan kita untuk 



menambah polygon dengan atribut atau karakterisitik yang tidak tersedia dalam file 
sebelumnya; Not Unique (Tidak Unik),  mengijinkan kita untuk menambah lebih dari satu 
polygon dengan atribut yang sama (penduplikasian dibolehkan) dan Unik Multipart adalah untuk 
menambah beragam polygon, dimana alamat masing-masing atribut beserta nilainya polygon 
ada pada shape file dan pastikan bahwa polygon itu continue dan tidak tumpah tindih dengan 
yang lainnya. 

 

 

              Gambar 1 3 Pemilihan metoda pendigitasian sebuah polygon 

Bagaimana Struktur Sebuah polygon yang akan di gambar? 

Contiguous Polygon secara terus menerus akan bersambungan dengan sisi-sisi yang 
menghimpitnya. 
Overlap – Polygon dapat menindih pada shape file yang akan kita buat, dan sekaligus 
menghapus area yang beroverlap. 

4.Langkah selanjutnya adalah mengsetup bagaimana kondisi arcview terutama database 
spatial pada shape file yang akan didigitasi, dengan memilih dua pilihan yaitu indeks 
menggunakan table atau menggunakan shape file, guna mempercepat proses identifikasi 
data base, Bila perlu gunakan pilihan Maksimum dan Minimum sekala peta atau view, 
dimana extension tidak dapat melakukan dijitasi bila sekala peta atau view yang 
digunakan lebih besar atau lebih kecil dari range atau interval sekala yang digunakan. 

 

Polygon Digitizing Menu 

Tampilan menu untuk mendijitasi sebuah file shape file dengan feature Polygon akan 
tampak setelah kita lakukan “Start editing “  pada active theme yang akan kita digitasi. 
Pada contoh diatas adalah Shape file yang kita Edit adalah Landcover_ext1, dengan 
kunci interpretasi New_code. 

 



 

Gambar 1 4 List database tersedia untuk dipilih 

 
 



 

Gambar 1 5 Tombol digitasi polygon 

 
 

 Tombol 

Find Buka menu ini untuk menemukan id polygon yang akan 
didigit. 

Undo Undo last screen digitizing edit 
Undo All Undo all screen digitizing edits since last save 
 Tool 
Identify Identifikasi polygon yang di click 

Add Menambahkan sebuah polygon dan memilih sebuaah id atau 
atribut. 

Delete 
Menghapus polygon pada shape file yang terpilih, dimana id 
yang terpilih dapat dibedakan dengan membuat polygon 
dalam kondidi mati-hidup 

Cut Out Membuang polygon yang ada sebelumnya dengan ujung 
polygon terbaru sebagai batas-batasnya. 

Split Memecah polygon dalam dua bagian dengan cara membuat 
garis di dalamnya 

Change 
Key Field Merubah data atribut. 

Markers Menggambar tanda sementara untuk rencana dimana 
proses dijitasi di mulai, 

Lookup Table – Pilih satu rekaman data dan mulai pendigitasian  



 

Gambar 1 6 View pada saat setelah pendigitasian selesai. 

Contoh beberapa karakteristik pendigitasian Polygon  

Berikut adalah contoh ilustrasi apa yang terjadi ketika kita gunakan add tool pada menu polygon 
dijitasi untuk menambah polygon dengan beberapa criteria yang ada dalam panel sebelumnya, 
satu polygon ditambahkan pada setiap contoh tapi hasinya berbeda tergantung pada situasi 
nilai kunci field unik atau tidak unik, untuk polygon tunggal atau majemuk (multi parts) 
dtiadakan, dan untuk kondisi polygon menerus atau tumpang tindih, setiap contoh menunjukan 
bagaimana satu polygon terlihat dalam view sebelum dan sesudah menambah satu polygon, 
juga setiap penambahan termasuk hasil akhir pada table perekaman atau atribut, 

Unique key field field values assigned to Contiguous polygons... 

Add polygon 1 

 

Add to (expand) polygon 1 



 

Add polygon 3 

 

Add to (expand) polygon 1 

 

Add to (expand) polygon 1 (Overlapping polygon example) 

 

Select to Protect polygon 3 and then Add to (expand) polygon 1 

 

Cut Out interior portion of polygon 1 

 

Cut Out edge of polygon 1 

 

Select to Protect polygon 3 and Cut Out polygon 1 

 

Not Unique key field values assigned to Contiguous polygons... 

Add polygon 1 



 

Add to (expand) polygon 1 

 

Add another polygon 1 

 

Add another polygon 1 

 

Add to (connect) two polygons and form a single polygon 

 

Unique key field field values assigned to Multi-Part polygons that are Contiguous: 

Add polygon 1 

 

Add to (expand) polygon 1 

 

Add another part to polygon 1 

 

Add another part to polygon 1 



 

Add to (connect) two parts in a multi-part polygon to form a single part 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


