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Abstrak— Kunci Pengelolaan Sumberdaya Air Kota Jakarta dan sekitarnya  adalah 
pengelolaan pada kondisi ekstrim maksimum dimana total rainfall yang terjadi melampaui 
kapasitas  sungai sungai  besar yang melalui kota ini yaitu Sungai Cisadane dan Sungai 
Ciliwung. Wilayah ini  perlu mempunyai early warning yang tepat terhadap kondisi 
ekstrim muka air sungai di daerah hulu yang akan memberikan dampak signifikan 
terhadap meluapnya air di dalam kota dan mengakibatkan banjir. Daerah hulu wilayah 
sungai Ciliwung Cisadane yang dapat digunakan sebagai benchmarking manajemen banjir 
Jakarta dan sekitarnya adalah Daerah Aliran Sungai Ciliwung Hulu-Katulampa dengan 
luas 151 km2  . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  hidrograf satuan observasi 
DAS ini menggunakan event hujan tanggal 17 Oktober 2006 didapatkan puncak debit 
pada Katulampa adalah 9.64 m3

 
1. PENDAHULUAN 

/s untuk satu mm hujan efektif dengan waktu puncak 4 
jam sejak terjadinya hujan. Dengan laju abstraksi sebesar 16,0 mm/jam berdasarkan 
metoda Ø Indeks dihasilkan koefisien runoff DAS ini adalah 18,8% sehingga banjir pada 
tahun 1996 yang diakibatkan oleh total rainfall 300 mm/hari mengakibatkan muka air 
Katulampa naik hingga 320 cm  yang hampir mencapai muka air Katulampa tingkat siaga 
I yaitu 350 cm.  

 
Kata Kunci— Abstraksi, Debit Puncak, Hidrograf Satuan Observasi, Total Rainfall, Waktu 
Puncak 

Berdasarkan Peraturan Mentri PU no. 
22/PRT/M/2009 mengenai Pedoman Teknis 
dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan 
Sumber daya Air, pasal (1), disebutkan bahwa 
pengelolaan sumber daya air adalah upaya 
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi 
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya 
air, dan pengendalian daya rusak air. 
Pengendalian daya rusak air adalah upaya 

untuk mencegah, menanggulangi, dan 
memulihkan kerusakan kualitas lingkungan 
yang disebabkan oleh daya rusak air,yaitu 
daya air yang dapat merugikan kehidupan.  

Banjir yang seringkali terjadi di Jakarta 
adalah salah satu fenomena dari daya rusak air 
yang secara umum diakibatkan oleh 
meluapnya sungai sungai besar yang melalui 
kota ini yaitu sungai Ciliwung dan sungai 
Cisadane. Kota Jakarta terletak di dataran 
rendah dengan ketinggian rata rata 8 m diatas 
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permukaan laut dengan luas 740 km2 , dan 
kepadatan penduduk 12978 jiwa/ km2.[5] 
Berdasarkan konsep pengaliran air dalam 
suatu jaringan sungai di daerah aliran sungai 
(DAS), pengelolaan sumberdaya air yang 
utama bagi daerah hilir seperti ini adalah 
monitoring curah hujan ekstrim di  hulu 
DAS.[1] 

Daerah hulu DAS Ciliwung-Cisadane adalah 
DAS Ciliwung Hulu-Katulampa. DAS ini 
luasnya 151 km2 dan kemiringan rata rata 
11,5%. Dengan menggunakan hidrograf satuan 
observasi DAS ini, dapat dianalisis ketinggian 
muka air sungai di hilirnya yaitu wilayah kota 
Jakarta dan sekitarnya. 

Daerah aliran sungai Ciliwung Hulu terletak 
pada posisi -6.62 0 LU sampai -6.76 0 LU dan 
106.83 0 BT sampai 107.00 0. Luas DAS ini 
adalah 151 Km2 serta keliling sepanjang 58 
Km2
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. Kondisi tanah DAS ini memiliki 3 jenis 
tanah yaitu : Andosol, latosol dan Regosol.[2] 
Stasiun muka air Katulampa dan stasiun 
pengamatan hujan Cilember merupakan 
stasiun otomatis yang digunakan dalam analisa 
hydrologi.. 

Hidrograf satuan observasi dapat dibuat 
menggunakan metode konvolusi.[3] Metode 
ini menentukan debit dari perkalian konvolusi 
antara excess rainfall tiap jam dengan koordinat 
hidrograf satuan. Jika yang akan ditentukan adalah 
koordinat unit hydrograf, maka dilakukan 
perhitungan inversnya yang disebut dengan 
dekonvolusi. Persamaan metode konvolusi adalah 
sebagai berikut 

 

             (1) 
 
Q adalah outflow di oulet DAS, P adalah 

hujan efektif dan U adalah ordinat unit 
hidrograf observasi. 

Dalam menentukan aliran dasar banyak 
metode yang dapat digunakan diantaranya 

adalah metode garis lurus [3] seperti 
ditunjukkan pada gambar 2. 

 
Laju abstraksi dengan metode Ø Indeks yang 

mengasumsikan ditentukan menggunakan data 
curah hujan real time yaitu volume direct 
runoff dengan volume total rainfall seperti 
ditunjukkan pada persamaan laju abstraksi dari 
metode Ø Indeks sebagai berikut, 
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            (2) 
Dimana rd adalah tinggi direct runoff dalam 

mm, R adalah curah hujan terbesar dalam 
suatu event curah hujan dalam mm,  ∆t adalah 
selang waktu diskrit dalam jam dan Ø adalah 
laju abstraksi dalam mm/jam. 

Hujan efektif adalah curah hujan yang turun 
tidak termasuk yang tertahan di lahan dan yang 
terinfiltrasi di tanah. Setelah mengalir melalui 
permukaan DAS, hujan efektif menjadi limpasan 
langsung pada outlet DAS dengan asumsi aliran 
overland dari horton. Grafik antara hujan efektif 
dan waktu atau hyetograf hujan efektif (ERH) 
merupakan komponen kunci dari studi  tentang 
hubungan rainfall-runoff. Perbedaan antara 
hyetograf curah hujan total pada pengukuran 
observasi dengan hyetograf hujan efektif adalah 
abstraksi atau losses. Losses terutama karena 
infiltrasi, intersepsi dan tampungan air 
permukaan.[4] 

Koefisien pengaliran dapat ditentukan jika 
diketahui total rainfall dan volume hujan 
efektif berdassarkan persamaan berikut, 
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Dimana C adalah koefisien pengaliran.  
Air Permukaan adalah air yang tersimpan 

atau mengalir di permukaan bumi. Sistem air 
permukaan  terdiri dari proses aliran di lahan 



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

 
Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air                                                                                        A-63 

 

(overland flow), limpasan permukaan (surface 
runoff), outflow dari aliran bawah permukaan 
(subsurface) dan air tanah (groundwater) dan 
limpasan (runoff) ke sungai dan laut. [4]

 
Dua jenis aliran dapat dibedakan secara 

mendasar yaitu aliran di lahan (overland flow) 
dan aliran di saluran (channel flow). Aliran 
lahan mempunyai lapisan tipis dengan 
permukaan yang luas, sedangkan aliran saluran 
merupakan aliran di dalam saluran yang lebih 
sempit dan dalam lintasan yang terbatas. Pada 
DAS yang natural, aliran lahan merupakan 
awal mekanisme pengaliran air permukaan 
namun hanya dapat bertahan pada jarak yang 
pendek (sampai dengan 100ft) sebelum 
ketidakseragaman permukaan DAS 
memusatkan aliran pada saluran yang berliku-
liku. Secara bertahap, dari saluran sungai 
sungai  kecil ini bergabung ke saluran saluran 
yang terakumulasi ke arah hilir dan 
membentuk aliran di outlet DAS. 

Aliran air permukaan mengikuti prinsip 
prinsip kontinuitas dan momentum. Aplikasi 
prinsip prinsip tersebut untuk aliran unsteady 
tiga dimensi pada permukaan DAS 
memungkinkan hanya untuk kondisi yang 
sangat disederhanakan, sehingga asumsi yang 
digunakan adalah satu atau dua dimensi [5]. 

Waktu pengaliran suatu aliran dari suatu 
tutik pada DAS ke titik lainnya dapat 
dideduksi dari jarak aliran dan kecepatan.[6] 
Jika dua titik dalam sungai berjarak L dan 
kecepatan sepanjang lintasan itu adalah v(l), 
maka waktu pengaliran t adalah: 

 
dl = v(l) dt    

 (4) 
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Jika kecepatan diasumsikan konstan vi pada 

panjang ilΛ , dimana i= 1,2,...,l, maka 
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Karena waktu pengaliran ke outlet DAS, 

hanya sebagian dari DAS yang 
mengkontribusi aliran permukaan pada setiap 
waktu t. Daerah yang mengkontribusi aliran 
dalam DAS, dapat dilihat pada Gambar 3. Jika 
hujan dengan intensitas konstan i mulai jatuh 
dan terus berlangsung lama , maka permukaan 
bagian dengan garis putus-putus t1 akan 
mengkontribusi debit sungai dalam DAS, 
demikian juga setelah t2,  adalah permukaan 
dengan garis putus-putus t2. Batas t1 dan t2 
tersebut disebut isokhron. Waktu dimana 
seluruh DAS mulai mengkontribusi debit, 
disebut waktu konsentrasi Tc

Hidrograf satuan observasi dibuat 
berdasarkan event curah hujan tanggal 17 
Oktober 2006 dan data elevasi muka air di 

, ini adalah waktu 
pengaliran dari titik terjauh ke outlet DAS.[7] 

 
2. METODOLOGI 
 

Pada penelitian ini digunakan peta rupa 
bumi skala 1 : 25000 yang merupakan peta 
dasar yang disusun dan dioverlapkan 
kemudian didigitasi ulang menjadi peta 
hidrologi DAS Ciliwung Hulu yang berbasis 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dan 
dilengkapi dengan koordinat stasiun 
Katulampa dan stasiun Cilember. Peta 
hidrologi DAS Ciliwung Hulu-Katulampa 
ditunjukkan pada gambar 1. 
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Katulampa untuk waktu yang sama. Laju 
abstraksi diasumsikan konstan dan aliran dasar 
ditentukan menggunakan metode garis lurus. 
 
 
 
3. HASIL PENELITIAN 
 

Perhitungan ordinat hidrograf satuan 
observasi DAS Ciliwung Hulu-Katulampa 
dengan event hujan tanggal 17 Oktober 2006, 
abstraksi dengan metode Ø Indeks, dan 
metode stright line untuk menentukan base 
flow, dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan 
tabel ini waktu puncak terjadi 4 jam sejak awal 
terjadi curah hujan dan debit puncak untuk tiap 
1 mm hujan efektif adalah 9.64 m3/s. 

Dari hasil perhitungan didapat debit 
baseflow adalah 21 m3

4. DISKUSI 

/s, laju abstraksi 
konstan 16,0 mm/jam dan ketinggian hujan 
efektif 7,99 mm. Dengan menggunakan 
persamaan (3) di atas dapat ditentukan bahwa 
koefisien pengaliran adalah 18,8%. Hidrograf 
satuan observasi DAS Ciliwung Hulu-
Katulampa dapat dilihat pada gambar 4. 

Berdasarkan Ciliwung Cisadane Water 
Resources Project [7] tingkat siaga banjir DKI 
Jakarta dibagi dalam empat tingkat siaga banjir 
yaitu mulai dari yang paling dini yaitu siaga 4, 
siaga 3, siaga 2 dan siaga 1. Benchmarking 
pencatatan tingkat siaga tersebut  adalah 10 
pos pencatatan mulai dari yang paling hulu 
yaitu Katulampa, Depok, Pintu Air manggarai, 
Pintu Air Karet, Pintu Air Pulo Gadung, Pintu 
Air Sunter, Pintu Air pesanggrahan, Sunter 
Hulu, Cakung Drain dan Cengkareng Drain. 

Benchmarking siaga banjir dan 
benchmarking curah hujan total yang dapat 
meningkatkan tinggi muka air Katulampa 
berdasarkan hidrograf satuan observasi yang 
diperoleh di atas, dapat dilihat pada tabel 2 

 
 

Hidrograf satuan observasi yang dihasilkan 
dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 
event curah hujan tanggal 17 Oktober 2006. 
Pemilihan event curah hujan ini ditentukan 
secara acak untuk storm rainfall dengan 
kontrol dua curah hujan pada event yang lain 
yang menghasilkan hidrograf satuan observasi 
yang sangat mendekati. Kondisi musim yang 
berhubungan dengan kelembaban tanah 
sebelum terjadi curah hujan dalam hal ini tidak 
dianalisa, dan laju abstraksi diasumsikan 
konstan pada setiap musim. 

Dalam aplikasi hidrograf satuan hasil 
penelitian untuk menganalisa banjir Jakarta 
digunakan data penentuan tingkat siaga banjir 
dan rating curve Katulampa berdasarkan 
Ciliwung Cisadane Project. 

Manajemen banjir dalam hal ini adalah 
memberikan early warning banjir Jakarta 
dengan melihat tinggi curah hujan dari waktu 
ke waktu pada event curah hujan, terutama 
pada tinggi curah hujan maksimum yang 
menyebabkan daerah Jakarta dan sekitarnya 
dalam kondisi siaga 4 yaitu jika curah hujan 
total mulai di atas 93 mm.  
 
5. KESIMPULAN 

Hidrograf satuan observasi di daerah hulu 
dapat digunakan untuk memprediksi tingkat 
siaga banjir di daerah hilirnya berdasarkan 
curah hujan total yang dapat dibaca pada 
stasiun curah hujan otomatis. Early warning 
terhadap banjir ini dapat dilakukan dengan 
lebih sederhana dan lebih informatif terhadap 
masyarakat. 

Hidrograf satuan observasi ini akan berubah 
berdasarkan perubahan DAS dan tata guna 
lahannya, karena itu perlu dievaluasi setiap 
periode tertentu sesuai dengan laju perubahan 
tata guna lahan. Evaluasi terus menerus juga 
perlu dilakukan pada pengukuran penampang 
sungai untuk menentukan rating curve. 
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Penampang sungai dapat berubah sesuai 
dengan fungsi penggunaan sungai dan pola 
tataguna lahan. 
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Gambar 1. Peta Hidrologi DAS 
Ciliwung Hulu-Katulampa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Beberapa Cara Pemisahan Aliran Dasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Peta Isokhorn 
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Gambar 4. Hidrograf Satuan Observasi DAS 

Ciliwung Hulu-Katulampa 
 

 
Gambar 5 Rating Curve Katulampa 

 
Tabel 1 Perhitungan Hidrograf 

 

 
 
 

Tabel 2 Benchmarking Total Rainfall 
 

Tingkat Siaga Y Katulampa (cm) Debit Katulampa (m3/s) Curah Hujan Total (mm)

I 350 600 331
II 240 400 229
III 170-240 240-400 132-229
IV 80 sd 170 sd 240 93-132  

 
 
 


