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Abstract— Sungai mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan kegiatan 
perekonomian di Kabupaten Jayawijaya. Kondisi fisik dan morfologi Sungai Uwe yang 
terletak di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya saat ini sangat memprihatinkan sehingga 
dapat mendatangkan bencana banjir. Kegiatan penambangan pasir dan batu pada Sungai 
Uwe tidak terkendali dan tidak mempunyai ijin penambangan sehingga menimbulkan 
kerusakan fisik serta morfologi sungai. Penambangan ini menyebabkan penggerusan pada 
tebing dan dasar sungainya sehingga lebar sungai yang awalnya 500 meter mengalami 
pelebaran menjadi 800 meter. Upaya penanggulangan daya rusak air secara fisik dan non 
fisik pada Sungai Uwe akan memberikan strategi dasar dalam penanggulangan bencana 
banjir yang dapat terjadi. Melalui metode analisa aliran sungai dan analisa perencanaan 
bangunan pengendali banjir merupakan upaya fisik yang dapat dilakukan, yaitu 
merencanakan bangunan Chekdam yang berfungsi menahan sedimentasi/pasir dari hulu 
sungai supaya tidak tertimbun di hilir sungai, serta pembuatan bangunan Groundsill yang 
dapat mengembalikan dasar sungai supaya kondisinya kembali stabil akibat degradasi.  
Upaya non fisik yang dapat dilakukan adalah pembuatan Peraturan Daerah mengenai 
penambangan serta melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai larangan penambangan serta pentingnya pembangunan dan pemeliharaan 
Chekdam dan Groundsill. Berdasarkan analisa aliran dan perencanaan yang telah 
dilakukan, maka beberapa upaya ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan 
berkelanjutan. Hal ini merupakan strategi penanggulangan bencana yang tepat dalam 
mengendalikan daya rusak air pada Sungai Uwe yang terletak di Kota Wamena, Kabupaten 
Jayawijaya. 

 
Kata Kunci— Pengendalian Daya Rusak Sungai Uwe , Kabupaten Jayawijaya   

 
 
1. LATAR BELAKANG 
Sungai merupakan sumber kehidupan dan 
penunjang utama bagi kegiatan perekonomian 
di Wilayah Papua. Sungai bukan saja berperan 
sebagai sumber air baku dan irigasi, namun 
juga kaya dengan keanekaragaman hayatinya. 
Akibat penebangan hutan yang tidak terkendali 
di bagian hulu sungai mengakibatkan degradasi 
lingkungan dan terganggunya sistem hidrologi 
ditandai dengan meningkatnya erosi pada DAS, 
sedimentasi di sungai, menurunnya kapasitas 
tampung air di sungai dan fluktuasi muka air 

sungai yang tajam. Pada musim kemarau muka 
air sungai turun drastis, sementara pada musim 
hujan sungai tidak lagi mampu menampung air 
hujan sehingga meluap kemana-mana termasuk 
ke permukiman di sekitarnya. Banjirpun kerap 
terjadi di beberapa tempat di sekitar Sungai 
Uwe setiap terjadi hujan dengan intensitas yang 
tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, di sekitar 
DAS Uwe sering mengalami banjir karena 
kondisi fisik sungai yang banyak mengalami 
kerusakan baik pada tebing dan dasar 
sungainya sehingga menyebabkan aliran air 
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pada Sungai Uwe tidak stabil fluktuasinya. Hal 
ini terjadi terutama pada Sungai Uwe bagian 
hilir/ muaranya. Banyak masyarakat yang 
berada di sekitar DAS Uwe mengalami 
kerugian akibat banjir tersebut. Selain itu 
mengakibatkan beberapa jembatan mengalami 
kerusakan seperti jembatan Uwe yang saat ini 
hampir runtuh baik pondasi maupun 
konstruksinya. Apabila hal ini tidak segera 
ditangani maka dikhawatirkan akan merusak 
daerah pemukiman penduduk, fasilitas umum 
serta bangunan lainnya. Untuk itu diperlukan 
suatu Perencanaan Teknis pengendalian banjir 
serta sesuai dengan kondisi lingkungan yang 
ada sehingga dapat mencegah terjadinya banjir 
yang lebih meluas dan kondisi sungai tidak 
bertambah rusak. Oleh karenanya kita harus 
mengupayakan adanya suatu pembangunan 
yang saling terkait yang diawali oleh 
perencanaan yang matang.  Maksud dan tujuan 
dari perencanaan ini adalah memberikan 
strategi dasar dalam penanggulangan daya 
rusak air yang terjadi dalam mengelola 
pengendalian banjir perkotaan dimasa yang 
akan datang, yang merupakan refleksi dari 
pertumbuhan Kabupaten Jayawijaya saat ini 
dan masa depan. Sedangkan tujuannya adalah 
agar dapat dipergunakan sebagai salah satu 
usaha/ strategi dalam mengendalikan daya 
rusak air yang terjadi pada Sungai Uwe serta 
menunjang pembangunan pengendalian banjir 
yang berkelanjutan. 
2. METODOLOGI 
Beberapa persamaan digunakan dalam analisa 
hujan rencana dan debit banjir rencana sebagai 
dasar dalam perencanaan bangunan pengendali 
banjir yang dapat mencegah/ mengurangi daya 
rusak air yang ditimbulkan oleh gerusan tebing 
dan dasar sungai. Untuk analisa hujan rencana 
menggunakan persamaan Gumbel dan Log 
Pearson Type III,yaitu ; 
Persamaan Gumbel : 

KSXX xTr ×+=    (1) 
dengan:   

n

nt

S
YYK −

=     (2) 

dimana: 
K = Konstanta 
Yt

Y

 = Reduksi sebagai fungsi dari probabilitas 

n & Sn

Persamaan Log Pearson Type III : 

 =  Besaran yang merupakan fungsi 
dari jumlah data, n 

S.GXiLogXLog +=   (3) 
Antilog X = XXLog 1−= log         (4) 

dimana: 
Log X = Logaritma debit atau curah hujan 

 XLog  = Logaritma rerata dari debit atau curah 
hujan  
Log Xi = Logaritma debit atau curah hujan 
tahun ke I 
G  =  Konstanta Log Pearson Type III, 
berdasarkan koefisien kepencengan 
Melalui kedua metode/persamaan di atas, maka 
diuji menggunakan Uji Smirnov Kolmogorof 
dan Uji Chi Square,sehingga pemilihan 
distribusi hujan yang digunakan adalah 
Distibusi Metode Log Pearson Type III. Untuk 
perhitungan debit banjir rancangan digunakan 
Hidrograf Satuan Sintetik metode Nakayasu 
dengan persamaan sebagai berikut : 
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dimana : 

Qp = debit puncak banjir (m3/detik) 
Ro = hujan satuan (mm) 
Tp = tenggang waktu (time lag) dari 
permulaan hujan sampai puncak banjir (jam) 
T0,3

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Lengkung Hidrograf Satuan Sintetik 
Nakayasu 

 = waktu yang diperlukan oleh penurunan 
debit, dari debit puncak sampai menjadi 30% 
dari debit puncak. 
Analisa yang diselesaikan dengan persamaan 
lengkung hidrograf  satuan Nakayasu adalah 
digambarkan sebagai berikut : 
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Setelah didapatkan debit banjir rencana melalui 
metode Nakayasu, maka dilanjutkan dengan 
analisa hidrolika yang memberikan gambaran 
mengenai kondisi aliran Sungai Uwe pada 
bagian fisik tebing kanan dan kiri sungai. 
Metode yang dipergunakan dalam analisa 
hidrolika aliran sungai ini adalah menggunakan 
Sofware Program Hec-Ras sehingga nanti akan 
muncul titik-titik sungai yang aliran airnya 
mengalami fluktuasi dan meluap keluar tebing 
sungai menjadi banjir.  Melalui analisa ini pada 
setiap titik pengukuran/ titik peninjauan akan 
diketahui kondisi alirannya dan kondisi tebing 
sungainya, sehingga penempatan bangunan 
pengendali banjir yang akan direncanakan 
Checkdam dan Groundsill-nya dapat diletakkan 
pada posisi yang tepat pada kerusakan sungai 
yang terjadi. Apabila analisa debit dan kondisi 
aliran sungai telah diketahui keberadaanya, 
maka dapat dilakukan analisa perencanaan 
bangunan pengendali banjir yang merupakan 
penanganan yang tepat dalam mengendalikan 
daya rusak air yang terjadi pada Sungai Uwe, 
yaitu : merencanakan bangunan Checkdam dan 
Groundsill. Dalam merencanakan bangunan 
pengendali banjir Checkdam dan Groundsill 
terdapat beberapa kriteria perencanaan yang 
harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai 
dengan hasil yang diharapkan, kriteria 
perencanaan untuk bangunan Checkdam antara 
lain yaitu : 
1. Dalam merencanakan bangunan ini, 

pemilihan lebar sungai harus memiliki jarak 
yang paling dekat/pendek,sehingga bahan 
volume konstruksi bangunan tidak terlalu 
besar, begitu juga dengan galian dan 
timbunan pada konstruksinya. 

2. Bangunan ini tidak boleh direncanakan 
pada belokan sungai yang ekstrim untuk 
menghindari terjadinya penggerusan tebing 
dan dasar sungai. 

3. Bangunan ini juga tidak boleh direncanakan 
berdekatan dengan bangunan air yang lain 
pada sungai tersebut (seperti jembatan) 
karena akan mengganggu stabilitas 
bangunannya 

4. Pemilihan lokasinya harus ada akses jalan 
menuju bangunannya supaya tidak kesulitan 
dalam pelaksanaannya. 
 

 
5. Pemilihan letak bangunannya harus 

strategis dan menguntungkan penduduk 
sekitarnya dalam pemanfaatan pasir yang 
tertampung/ tertahan pada bangunan 
checkdam yang dibuat. 

Sedangkan kriteria perencanaan untuk 
bangunan groundsill ini adalah : 
1. Dalam merencanakan bangunan ini, 

pemilihan kondisi dasar sungai yang 
mengalami penggerusan harus lebih 
diutamakan dan tidak direncanakan pada 
belokan sungai yang ekstrim untuk 
menghindari terjadinya penggerusan dasar 
sungai yang berlebihan. 

2. Bangunan ini tidak boleh direncanakan 
berdekatan dengan bangunan air yang lain 
pada sungai tersebut (seperti jembatan) 
karena akan mengganggu stabilitas 
bangunannya  

3. Pemilihan lokasinya harus ada akses jalan 
menuju bangunannya supaya tidak kesulitan 
dalam pelaksanaannya. 

 
3. HASIL 
Kegiatan awal yang harus dilakukan adalah 
melakukan survey ke lokasi dan melakukan 
analisa mekanika tanah sebagai acuan dalam 
merencanakan bangunan pengendali banjir 
untuk mengurangi daya rusak air pada Sungai 
Uwe. Hasil analisa mekanika tanah berupa hasil 
uji laboratorium yang didapatkan dari sampel 
tanah yang diambil di DAS Uwe. Berikut ini 
merupakan hasil uji laboratorium mekanika 
tanah.  

Tabel 1.Hasil analisaMekanika Tanah 
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Untuk analisa hidrologi digunakan data hujan 
dari beberapa stasiun yang berpengaruh pada 
Sungai Uwe Kota Wamena. Beberapa stasiun 
hujan yang datanya akan digunakan untuk 
analisa hidrologi meliputi ; Stasiun Karulu, 
Stasiun Megapura, Stasiun Kota Wamena 
(BMKG Wamena).  
 

 
Gambar 1.Curah Hujan Bulanan Kota Wamena 
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Gambar 2.Curah Hujan Bulanan Kota Wamena 
 
Berdasarkan data sekunder yang didapatkan di 
Kota Wamena yang terdiri dari 3 stasiun hujan 
dan data hujan selama 10 tahun, maka  hasil 
analisa hidrologi akan diawali dengan 
perhitungan hujan dan luasa pengaruh stasiun 
hujan dengan pembuatan Poligon Thiessen 
sehingga luas pengaruh tiap wilayah stasiun 
hujan dapat diketahui. Setelah itu dianalisa 
hujan maksimumnya menggunakan Metode 
Log Pearson Type III dengan beberapa Kala 
Ulang (Tr) rencana mulai dari 5 tahun sampai 
dengan 1000 tahun untuk mendapatkan banjir 
rancangannya. Untuk hasil analisa curah hujan 
yang mendapatkan nilai kepencengan Skewnes 

atau (Cs) dengan Metode Log Pearson Type III, 
maka hasil perhitungannya dapat dilihat pada 
tabel berikut  ini : 
 

Tabel 2. Analisa Hujan Rancangan  
Metode Log Pearson Type III 

 
            
Tabel 3. Rekapitulasi AnalisaHujan Rancangan 

Metode Log Pearson Type III 

 
            
Setelah didapatkan hasil analisa hujan 
rancangan, maka dilanjutkan analisa debit 
banjir rancangan dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. Debit Banjir  Metode Nakayasu 
No Waktu UH

(Jam) (m3/dt/mm) Tr 2 th Tr 5 th Tr 10 th Tr 25 th Tr 50 th Tr 100 th Tr 200 th Tr 1000 th

1 0 0.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
2 1 0.13 23.72 25.04 26.02 27.30 28.28 29.28 30.86 33.66
3 2 0.70 29.23 36.55 41.96 49.04 54.49 60.04 68.75 84.29
4 3 1.84 41.25 61.78 76.92 96.77 112.05 127.59 152.02 195.57
5 4 3.67 61.68 104.79 136.59 178.28 210.36 243.00 294.32 385.76
6 5 6.27 92.24 169.32 226.15 300.68 358.03 416.38 508.11 671.57
7 5.74 8.73 125.39 239.73 324.05 434.61 519.70 606.26 742.35 984.85
8 6 8.48 136.10 263.75 357.87 481.31 576.29 672.93 824.86 1095.59
9 7 7.58 136.93 266.68 362.35 487.81 584.37 682.59 837.02 1112.20

10 8 6.78 134.39 262.03 356.14 479.57 574.55 671.17 823.09 1093.79
11 9 6.06 129.15 251.31 341.38 459.50 550.39 642.87 788.26 1047.32
12 10 5.42 121.30 234.70 318.32 427.97 512.35 598.20 733.17 973.67
13 11 4.84 111.43 213.55 288.84 387.58 463.57 540.88 662.41 878.98
14 12 4.33 102.02 193.32 260.64 348.93 416.87 485.99 594.66 788.29
15 13 3.87 93.60 175.23 235.43 314.37 375.11 436.92 534.08 707.21
16 14 3.46 86.07 159.06 212.88 283.46 337.78 393.04 479.91 634.71
17 15 3.10 79.34 144.60 192.73 255.83 304.40 353.80 431.48 569.89
18 16 2.77 73.32 131.67 174.70 231.13 274.55 318.73 388.18 511.93
19 17 2.52 68.38 121.02 159.84 210.75 249.93 289.78 352.44 464.10
20 18 2.34 64.41 112.47 147.90 194.37 230.13 266.51 323.70 425.62
21 19 2.17 60.97 105.04 137.54 180.16 212.96 246.32 298.78 392.26
22 20 2.02 57.93 98.52 128.44 167.68 197.88 228.60 276.90 362.97
23 21 1.87 55.25 92.74 120.39 156.64 184.54 212.92 257.55 337.06
24 22 1.74 52.85 87.60 113.22 146.82 172.67 198.98 240.33 314.03
25 23 1.61 50.67 82.92 106.70 137.88 161.88 186.29 224.67 293.07
26 24 1.50 48.64 78.57 100.64 129.58 151.86 174.51 210.14 273.61
27 25 1.39 46.76 74.54 95.02 121.89 142.56 163.59 196.65 255.56
28 26 1.29 45.02 70.80 89.81 114.74 133.92 153.44 184.13 238.80
29 27 1.20 43.40 67.33 84.97 108.11 125.91 144.03 172.51 223.25
30 28 1.11 41.90 64.10 80.48 101.95 118.48 135.29 161.72 208.82
31 29 1.03 40.50 61.11 76.31 96.24 111.58 127.18 151.71 195.42
32 30 0.96 39.21 58.34 72.44 90.94 105.17 119.66 142.42 182.99
33 31 0.89 38.01 55.76 68.85 86.02 99.23 112.67 133.80 171.45
34 32 0.82 36.89 53.37 65.52 81.45 93.71 106.19 125.80 160.74
35 33 0.77 35.91 51.25 62.57 77.41 88.82 100.44 118.71 151.25
36 34 0.73 35.08 49.47 60.08 74.00 84.70 95.60 112.73 143.25
37 35 0.69 34.33 47.86 57.83 70.91 80.98 91.22 107.32 136.02
38 36 0.65 33.64 46.39 55.78 68.10 77.58 87.23 102.40 129.42

136.93 266.68 362.35 487.81 584.37 682.59 837.02 1112.20

Debit (m3/dt)

Maksimum  
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Berdasarkan analisa debit banjir rancangan 
pada tabel. 4, maka dapat digambarkan bentuk 
hidrografnya Banjir Rancangannya sebagai 
berikut : 
 

 
Gambar 3. Hasil Analisa Hidrograf Banjir 
Rancangan Metode Nakayasu  
 
Setelah dilakukan analisa hidrologi, maka 
dilanjutkan dengan analisa hidrolika 
menggunakan program Hec-Ras. Dalam 
mendukung proses penyelesaian analisis 
hidrolika, khususnya dalam analisa profil 
aliran, maka dalam analisa perencanaan 
bangunan pengendali banjir menggunakan 
program aplikasi (software) yaitu Hec-Ras. 
Aplikasi program ini digunakan dengan maksud 
agar ketelitian pembacaan dan analisis bisa 
lebih terjaga untuk mereduksi faktor “human 
error’ menjadi seminimal mungkin.  
Program Hec-Ras merupakan sebuah software 
yang dirancang mampu untuk menganalisis 
perilaku sistem persungaian yang meliputi 
perhitungan/analisa dalam kondisi aliran 
permanen (Steady Flow),  kondisi aliran non 
permanen (Unsteady Flow), maupun 
pergerakan sedimennya (Sedimen Transport). 
Berdasarkan input data lapangaan/ data primer 
yang didapatkan melalui pengukuran fisik 
sungai beserta data sekunder penunjang yang 
didapatkan dari instansi terkait, maka analisa 
aliran pada Sungai Uwe tersebut hasilnya dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 
 

 
Gambar 4. Hasil Analisa Aliran Sungai Uwe  
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Gambar 4. Hasil Analisa Aliran Sungai Uwe  
di bagian hulu dan bagian tengah sungai 
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Gambar 4. Hasil Analisa Aliran Sungai Uwe  
di bagian hilir atau muara sungai 
 

Berdasarkan analisa aliran sungai dengan 
menggunakan analisa hidrolika, maka 
selanjutnya dilakukan perencanaan bangunan 
pengendali banjir yaitu Checkdam dan 
Groundsill. Pemilihan bangunan tersebut 
adalah lebih diutamakan pada fungsinya yaitu 
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Chekdam yang berfungsi menahan sedimentasi/ 
material pasir dan batuan dari hulu sungai 
supaya tidak tertimbun di hilir sungai secara 
berlebihan, Selain itu juga merencanakan 
pembuatan bangunan Groundsill yang dapat 
mengembalikan dasar sungai supaya 
kondisinya kembali stabil akibat degradasi yang 
disebabkan oleh aliran sungai dengan kecepatan 
yang tinggi. 
Checkdam merupakan suatu bangunan 
melintang sungai yang berfungsi sebagai 
penahan, menampung dan mengendalikan 
sedimen. Struktur checkdam biasanya 
dikondisikan untuk suatu tujuan, misalnya  
menghindari bencana banjir (meluapnya aliran 
sungai) dengan menjaga normalitas sungai dan 
mengoptimalkan kapasitas sungai supaya dapat 
menampung air sesuai dengan fungsi sungai. 
Checkdam ini dibangun berurutan dengan 
jumlah dan interval jarak yang diinginkan 
sesuai dengan kebutuhan. 
Perencanaan bangunan checkdam meliputi 
beberapa bagian konstruksi yang dianalisa 
berdasarkan kondisi letak bangunan, yaitu 
sebagai berikut : 
A.  Dimensi Peluap 
a)  Perhitungan Lebar Peluap, Lebar peluap 

diharapkan mampu mengalirkan debit 
banjir yang direncanakan.  

b)   Perhitungan Kedalaman pelimpah (h) 
c)  Perhitungan Tinggi Jagaan/ Free Board 

yang dilambangkan ( h3

B. Dimensi sayap 
 ) 

a) Kemiringan sayap dam 
Sayap dam sebaiknya direncanakan agar 
tidak terlampau oleh aliran air, sebab jika 
ini terjadi maka akan mengakibatkan 
terjadinya gerusan pada tebing kanan atau 
kiri sungai serta merusak sidewall dan sub 
dam. Untuk itu sayap checkdam 
direncanakan sebagai sayap yang tidak 
terlimpasi oleh banjir dan mempunyai 
kemiringan kearah kedua sisinya. 

b) Lebar Sayap Dam 
Lebar mercu sayap biasanya diambil sama 
dengan lebar mercu peluap atau sedikit 
lebih sempit. Lebar mercu sayap harus 
aman terhadap gaya-gaya luar, khususnya 
untuk checkdam yang dibangun di daerah 

dimana terjadi aliran debris. Untuk itu perlu 
diteliti keamanan sayap terhadap tegangan 
yang disebabkan oleh tumbukan batu-
batuan pada saat terjadi aliran debris maka 
perlu dipertimbangkan untuk menambah 
lebar sayap atau memasang tembok 
pelindung di bagian hulunya. 

c) Menaikkan Sayap Dam 
Bila menempatkan checkdam pada alur 
sungai yang membelok, tinggi sayap pada 
sisi luar belokan harus dinaikkan sehingga 
lebih tinggi dari pada sayap pada belokan 
dalam karena muka air akan naik di belokan 
luar pada saat banjir.  

d) Penetrasi Sayap Dam 
Tebing sungai di dekat sayap akan sering 
tergerus oleh banjir, sehingga sayap harus 
cukup dalam masuk ke tebing. Pada tebing 
terdiri dari pasir dan kerikil perlu dibuat 
bangunan penahan tanah untuk mencegah 
erosi tebing dekat sayap. 

C. Dimensi main dam,beberapa hal yang 
perlu direncanakan : 

a) Tinggi main dam 
Tinggi main dam ditentukan berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan, yaitu : 
Keadaan topografi lokasi pembangunan, 
Geologi, Sedimentasi,Tampungan sedimen, 
Kegunaan efektif dan faktor ekonomis 

b) Ketebalan Mercu Main dam 
Mercu harus cukup kuat untuk menahan 
pukulan dan gerusan sedimen yang 
melewatinya, ketebalan mercu dapat juga di 
tentukan dengan berdasarkan keadaan 
material dan hidrologis  

c) Kemiringan Upstream dan Downstream 
Main Dam. Mengingat akan keamanan 
tubuh checkdam dari bahaya guling (over 
turning), maka kemiringan bagian hulu 
check dam dapat ditentukan dengan  
H <  15 m       dan       H > 15 m          

D. Dimensi sub Dam  
                            

Letak sub Dam yaitu jarak antara main dam dan 
sub dam ditentukan dengan rumus empiris yang 
didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun.  
E. Dimensi Apron  
Karena banjir aliran air bersama debris yang 
jatuh dari mercu main dam akan menumbuk 
dan akan mengakibatkan terjadinya 
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penggerusan pada lantai di sebelah hilir ( 
downstream ) main dam. Untuk mengatasi hal 
tersebut bagian main dam harus dilengkapi 
dengan bangunan pelindung, yaitu sub dam dan 
apron, dinding samping (side wall) dan 
pelindung dasar lainnya. Adapun hal-hal yang 
harus diperhatikan dari dimensi apron adalah 
sebagai berikut : 
a) Panjang Apron 
 Panjang apron didefenisikan sebagai jarak 

antara main dam dengan mercu sub dam, 
maka angka yang dipakai untuk 
menentukan panjang apron adalah hasil 
perhitungan jarak antara maindam dan 
subdam. 

b) Tebal Apron 
c) Tinggi tembok tepi ( side wall ) 
 Tembok tepi dimaksud untuk mencegah 

terjadinya erosi dan longsoran antara main 
dam dan sub dam yang disebabkan oleh 
aliran air atau terjunan. Letak tembok tepi 
harus berada di sebelah luar dari pengaruh 
air-air terjun. Elevasi tembok tepi harus 
diambil sama tinggi dengan sayap sub dam 
atau sedikit lebih tinggi. Selain itu, elevasi 
dari dasar tembok tepi sebaiknya dibuat 
sama dengan elevasi dasar lantai atau bila 
tidak ada lantai, dibuat sama dengan dasar 
main dam. 

F. Dimensi lubang drainase 
Tujuan utama perencanaan drain hole 
adalah untuk mengurangi tekanan air pada 
main dam. Selain itu drain hole dipakai 
sebagai lubang pengaliran pada waktu 
pelaksanaan pembangunan. Sedangkan 
maksud dari pembuatan lubang drainase 
menurut perencanaan bangunan pengendali 
sedimen adalah sebagai berikut : 
a) Berfungsi sebagai  bangunan pengelak 

pada waktu pelaksanaan pekerjaan. 
b) Mengurangi tekanan air pada main dam 

sesudah tempat endapan sedimen di 
hulu dam penuh. 

c) Mengendalikan sedimen atau dengan 
kata lain aliran sedimen pada debit 
normal dapat melalui lubang drainase 
untuk mempertahankan tempat endapan 
sedimen kosong sampai aliran debris 
atau aliran sedimen besar terjadi. 

 

 
 
Ukuran lubang drainase biasanya diambil 
sebesar antara 0,5~1 meter (lebar = tinggi)  

Berdasarkan hasil analisa perhitungan 
perencanaan bangunan checkdam, maka 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

           
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedalaman air diatas pelimpah  
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Maka analisa selanjutnya adalah : 
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Jumlah lubang drainase :  20 lubang 

Selanjutnya adalah analisa perencanaan 
bangunan pengendali banjir yang kedua  
yaitu Groundsill merupakan bangunan yang 
direncanakan di dasar sungai yang dipasang 
melintang sungai. Pada umumnya groundsill 
dipasang di hilir bangunan yang berpotensi 
terjadi gerusan. Pada studi ini direncanakan 
groundsill di hilir jembatan Woma. Jembatan 
tersebut mengalami kerusakan akibat terjadinya 
gerusan pada dasar sungai dan kerusakan 
pondasi yang menggantung. Menggantungnya 
pondasi tersebut akibat terjadinya erosi pada 
dasar sungai. Rencana pemasangan groundsill 
di lokasi yaitu sebagai berikut :  

 
Gambar 5. Kondisi Jembatan Woma 

 

 
Gambar 6. Rencana Lokasi Groundsill 
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Gambar 7.Gambar rencana Groundsill  

Melalui perencanaan bangunan pengendali 
banjir yang telah dijelaskan dapat kategorikan 
dalam upaya fisik mengendalikan daya rusak 
air yang terjadi pada Sungai Uwe di Kota 
Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan 
dalam mengendalikan daya rusak air juga 
diperlukan adanya upaya non fisik, sehingga 
beberapa usaha pencegahan kerusakan sungai  
dan penanggunangan terjadinya bencana dapat 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
Untuk upaya Non Fisik yang perlu dilakukan 
ada beberapa kegiatan, yaitu : 
1. Memberikan Penyuluhan dan Pengarahan 

kepada masyarakat agar penggalian atau 
penambangan material batu dan pasir tidak 
dilakukan tanpa ijin Pemerintah setempat.  

2. Memberikan fasilitas/ tempat kepada 
masyarakat yang pekerjaannya mencari 
batu dan pasir pada bangunan penampung 
material, seperti checkdam dan kantong 
pasir serta mengarahkan masyarakat pada 
tempat-tempat penambangan pasir yang 
diijinkan. 

3. Memasang tanda/ papan larangan kegiatan 
penambangan batu, pasir, dan material 
sungai yang lain di sepanjang sungai yang 
kondisinya sudah rawan longsor tersebut 

4. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan 
kerjasama dengan aparat penegak hukum 
supaya dapat bersama sama melakukan 
pengawasan dan monitoring terhadap 
terjadinya pelanggaran penambangan pasir 

5. Memberikan Penyuluhan kepada 
masyarakat dalam Menegakkan 

hukum/perda untuk menindak tegas pelaku 
penggalian/ penambangan pasir 

4. PEMBAHASAN 
Berdasarkan beberapa analisa yang telah 
dilakukan,maka upaya fisik dan Non fisik 
dalam mengendalikan Daya Rusak pada Sungai 
Uwe di Kota Wamena kabupaten Jayawijaya 
ini memang harus dilaksanakan secara 
bersama-sama, seiring, dan berkelanjutan. 
Apabila tidak dilakukan secara bersama-sama, 
maka akan timbul ketimpangan dimana pihak-
pihak yang merugikan kita bersama akan terus 
melakukan kerusakan badan/ fisik Sungai Uwe. 
Melalui analisa yang telah dilakukan pada 
sepanjang Sungai Uwe, sekitar kurang lebih 45 
km, masih belum banyak ditemukan bangunan-
bangunan pengendali banjir yang dapat 
melindungai kondisi fisik dan morfologi dari 
Sungai tersebut. Pemanfaatan Sungai Uwe 
memang sangat besar dan berpotensi untuk 
menunjang kebutuhan hidup sebagian besar 
masyarakat di Kota Wamena, Kabupaten 
Jayawijaya. Tetapi pemeliharaan dan 
pelestarian dari sungai tersebut sangat sedikit 
sekali bahkan hampir tidak terlihat. Hal inilah 
yang seharusnya menjadi pengamatan dan 
kegiatan yang penting bagi kita semua. Bagi 
makhluk hidup kebutuhan air pasti sangat 
berharga, tetapi pemeliharaan jangka panjang 
untuk pemenuhan kebutuhan hidup selalu lalai 
dan tidak terjaga. Untuk kondisi Sungai Uwe 
saat ini yang banyak terlihat hanya 
pemanfaatannya saja baik itu di bagian hulu 
maupun di bagian hilir sungai. Dalam waktu 
beberapa tahun ke depan akan banyak 
perubahan yang terjadi pada sungai tersebut, 
sehingga diharapkan pelestarian hutan/ 
konservasi hutan di bagian hulu Sungai Uwe 
harus tetap terjaga. Kegiatan konservasi di hulu 
sungai juga harus dilengkapi dengan beberapa 
bangunan penunjang pada badan sungai, yang 
dapat mengendalikan dan melindungi supaya 
tidak terjadi bencana banjir yang banyak 
dikhawatirkan oleh masyarakat. Melalui 
beberapa kegiatan itulah maka Sinergi Tata 
Kelola Keairan dengan Pengaturan Tata Guna 
Lahan dapat tercapai dan terwujud, melalui 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 
 

 
Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air                                                                                             A-50 

 

Strategi Penanggunangan Bencana yang 
diakibatkan oleh Kerusakan Sungai yang 
berlebihan, maka bencana yang diperkirakan 
terjadi akan dapat dicegah dan ditanggulangi.     
 
5. KESIMPULAN 
Melalui beberapa analisa dan pengamatan, 
maka dapat diberikan beberpa kesimpulan : 
1. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat 

Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya 
sebagian besar dari Sungai Uwe, sehingga 
apabila terjadi kerusakan pada Sungai Uwe 
baik itu dari segi fisik sungai maupun 
kualitas airnya, maka akan sangat 
berpengaruh besar pada masyarakat disitu. 

2. Strategi Penganggulangan Bencana banjir 
yang dibahas dalam studi ini adalah upaya 
fisik melalui perencanaan bangunan 
pengendali banjir dan upaya non fisik 
melalui kegiatan bimbingan dan 
penyuluhan kepada masyarakat Kota 
Wamena khususnya dari Pemerintah 
Daerah maupun Pemerintah Pusat. 

3. Pelestarian dan pemeliharaan kondisi fisik 
dan morfologi di sepanjang Sungai Uwe 
harus lebih ditingkatkan lagi baik itu dari 
segi konservasi hutannya maupun segi 
perbaikan kondisi fisik sungainya, supaya 
dapat bertahan dalam jangka waktu yang 
lama untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari masyarakat di sekitarnya, terutama 
untuk Kota Wamena, Kabupaten 
Jayawijaya.   
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