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ABSTRAK 

 

KAJIAN PENETAPAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI DI PROVINSI 

LAMPUNG (STUDI KASUS DI SUNGAI WAY KETIBUNG) 

 

 

Oleh 

 

BETA RATNASARI 

 

 

 

Sebagian besar masyarakat belum memahami secara baik terkait fungsi dan 

manfaat daerah di sekitar ruang sungai yang disebut sebagai daerah sempadan 

sungai sehingga seringkali memanfaatkan daerah-daerah sempadan sungai untuk 

melaksanakan aktifitas sosial, ekonomi bahkan untuk tempat tinggal. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis debit banjir rancangan pada kondisi eksisting 

dengan kala ulang (Q2 th, Q5 th, Q10 th, Q20 th , Q25 th, Q50 th,                 

Q100 th );menganalisis hidrolika sungai pada kondisi sesuai dengan kriteria 

penetapan batas garis sempadan sungai berdasarkan debit banjir rancangan; serta 

menganalisis karakteristik batas garis sempadan sungai sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukankan pada Peraturan. Metode yang digunakan dalam 

Penetapan batas sempadan sungai mengacu pada Permen PUPR No. 

28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan garis Sempadan 

Danau. Berdasarkan analisis data dan perhitungan Debit banjir rancangan 

menggunakan metode HSS Nakayasu diperoleh sebagai berikut : 1. Q2th = 

845,96 m
3
/s, Q5th = 1024,71 m

3
/s , Q10th = 1161,94 m

3
/s Q20th = 1321,46 m

3
/s, 

Q25th = 1355,90 m
3
/s, Q50th = 1515,64 m

3
/s dan Q100th = 1688,59 m

3
/s; 2. 

Sungai Way Ketibung termasuk dalam kawasan Ibukota Kabupaten/Kota, maka 

menggunakan parameter debit banjir rencana kala ulang Q20th; 3. Hasil analisis 

hidrolika dengan menggunakan HECRAS debit rencana kala ulang Q20 th dan 

berdasarkan elevasi muka air banjir yanga ada dilakukan rencana desain tanggul 

Sungai Way Ketibung, dimana selanjutnya dari kaki tanggul terluar ditarik garis 

sepanjang 5 (lima) meter sebagai batas sempadan sungai. 

Kata kunci : Sempadan sungai, Nakayasu, HECRAS 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

STUDY OF DETERMINATION OF RIVER BORDER DISTRICT IN 

LAMPUNG PROVINCE (CASE STUDY IN SUNGAI WAY KETIBUNG) 

 

 

By 

 

Beta Ratnasari 

 

 

 

Most people do not have a good understanding of the functions and benefits of the 

area around the river area which is called the river border area, so they often use 

river border areas to carry out social, economic and even residential activities. The 

purpose of this study is to analyze flood discharge. design in the existing 

condition with a return period (Q2 th, Q5 th, Q10 th, Q20 th , Q25 th, Q50 th, 

Q100 th ); analyzing river hydraulics in conditions in accordance with the criteria 

for determining river border lines based on design flood discharges; and analyze 

the characteristics of river border lines in accordance with the criteria specified in 

the Regulations. The method used in the determination of river boundaries refers 

to the Minister of Public Works and Public Housing No. 28/PRT/M/2015 

concerning Determination of River Boundary Lines and Lake Boundary Lines. 

Based on data analysis and calculation of design flood discharge using the 

Nakayasu HSS method, the following are obtained: 1. Q2th = 845.96 m3/s,     

Q5th = 1024.71 m3/s, Q10th = 1161.94 m3/s, Q20th = 1321.46 m3/s, Q25th = 

1355.90 m3/s, Q50th = 1515.64 m3/s and Q100th = 1688.59 m3/s; 2. The Way 

Ketibung River is included in the Regency/City Capital area, so it uses the flood 

discharge parameters for the planned Q20th return period; 3. The results of the 

hydraulic analysis using the HECRAS discharge plan for the Q20 year return 

period and based on the existing flood water level, a design plan for the Way 

Ketibung River embankment was carried out, where then from the foot of the 

outermost embankment a 5 (five) meter long line was drawn as the river 

boundary. 

 

Keywords: River boundary, Nakayasu, HECRAS 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat musim penghujan, selalu ada 

berita yang berkaitan dengan kejadian-kejadian banjir akibat luapan sungai-sungai 

termasuk di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Peristiwa banjir tersebut 

merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh kondisi tutupan lahan  

pada hulu sungai yang mengalami kerusakan dan kemampuan sungai yang sudah 

tidak  mampu  lagi menampung aliran debit yang mengalir sehingga air sungai 

meluap dan menyebabkan banjir yang membahayakan bagi warga yang berada di 

sekitar sungai.  

Sebagian besar masyarakat belum memahami secara baik terkait fungsi dan 

manfaat daerah di sekitar ruang sungai yang disebut sebagai daerah sempadan 

sungai sehingga seringkali memanfaatkan daerah-daerah sempadan sungai untuk 

melaksanakan aktifitas sosial, ekonomi bahkan untuk tempat tinggal. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020 di 

Provinsi Lampung diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi 

Lampung mencapai 0,87 % per tahun (sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 

2020, BPS Provinsi Lampung). Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, 



 
 

2 
 

 
 

maka akan dibarengi dengan  adanya peningkatan  terhadap kebutuhan  rumah 

tinggal sebagai kebutuhan pokok setiap orang. Di daerah-daerah tertentu 

seringkali dalam  memenuhi kebutuhan terhadap rumah tinggal, sebagian 

masyarakat akan mencari lahan seadanya di daerah-daerah yang seharusnya tidak 

diperbolehkan untuk mendirikan rumah tinggal, satu diantaranya adalah daerah 

bantaran dan sempadan sungai. 

Beberapa tempat di  tepi sungai yang digunakan untuk aktivitas dan permukiman 

penduduk di Provinsi Lampung adalah daerah di sekitar Sungai Way Ketibung 

yang bermuara ke Sungai Way Sekampung di Kabupaten Lampung Selatan.  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Sungai Way 

Ketibung merupakan sungai ordo 2 (dua) yang bermuara di Sungai Way 

Sekampung, dimana kondisi saat ini keberadaan daerah sempadan sungainya 

semakin mengalami degradasi dengan semakin meningkatnya aktivitas sosial dan 

ekonomi masyarakat di daerah sempadan sungai yang pada akhirnya, luapan 

sungai akan mengakibatkan banjir dan menggenangi lokasi di daerah sempadan 

sungai.  

Sungai Way Sekampung secara kewenangan pengelolaannya termasuk dalam 

Wilayah Sungai Seputih-Sekampung yang merupakan Wilayah Sungai strategis 

nasional dimana dalam pengelolaannya merupakan salah satu yang menjadi 

prioritas (lihat gambar 1). 
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(Sumber : Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS. Seputih-

Sekampung, 2010) 

Gambar 1.  Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Lampung. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan 

Danau, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Garis sempadan sungai ialah 

garis maya pada kiri serta kanan palung sungai yang ditetapkan menjadi batas 

perlindungan sungai. Melihat fungsi serta keberadaannya yang sangat penting 

sebagai sungai strategis nasional, maka keadaan dan kondisi pemanfaatan 

sempadan sungai pada Wilayah Sungai tersebut menjadi hal yang penting buat 

dijadikani kajian dan penelitian secara mendalam agar dapat dipergunakan 

sebagai salah satu informasi akademis pada pihak yang berwenang dalam 

mengambil kebijakan strategis terkait pengelolaan sumber daya air khususnya 

pengelolaan dan pengendalian banjir berbasis wilayah sungai. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui permasalahan tentang upaya 

mengembalikan fungsi daerah sempadan sungai dengan batasannya sesuai dengan 

parameter-parameter yang telah ditetapkan di dalam Peraturan yang ada dan 

mengatasi dampak genangan banjir bagi warga masyarakat apabila bermukim dan 

beraktivitas di daerah sempadan sungai. 

Maka dari itu rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan 

diantaranya adalah  : 

1. Berapakah debit banjir rancangan pada kondisi eksisting dengan kala ulang 

(Q2 th, Q5 th, Q10 th, Q20 th, Q25 th, Q50 th, dan Q100 th)? 

2. Berapakah  debit banjir rancangan setelah dilakukan analisis pemodelan 

hidrolika sungai pada kondisi sesuai dengan kriteria penetapan batas garis 

sempadan sungai? 

3. Bagaimanakah karakteristik penempatan batas garis sempadan sungai sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan? 

 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan dibatasi pada beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Lokasi penelitian di Sungai Way Ketibung yang berada di Kabupaten 

Lampung Selatan; 
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2. Parameter penentuan garis sempadan menggunakan analisis debit banjir 

rancangan serta analisis hidrolika menggunakan software HEC-RAS 

sebagaimana ditentukan dalam kriteria Penetapan garis sempadan sungai. 

3. Sungai Way Ketibung yang mempunyai panjang 30 km dan hampir semua 

ruas sungainya bertanggul maka dalam kajian ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah pada ruas sungai bertanggul. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis debit banjir rancangan pada kondisi eksisting dengan kala ulang 

(Q2 th, Q5 th, Q10 th, Q20 th , Q25 th, Q50 th, Q100 th ); 

2. Menganalisis hidrolika sungai pada kondisi sesuai dengan kriteria penetapan 

batas garis sempadan sungai berdasarkan debit banjir rancangan;  

3. Menganalisis karakteristik batas garis sempadan sungai sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukankan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan 

Sungai dan Garis Sempadan Danau. 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan data kajian akademis kepada pihak terkait dalam melaksanakan 

program pengelolaan dan pemeliharaan sungai dalam  rangka pengendalian 

daya rusak air yaitu banjir akibat luapan sungai di daerah sempadan sungai; 

2. Memberikan alternatif referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait 

dengan penelitian tentang daerah sempadan sungai dan seputarnya.  

 

 

1.6. Hipotesis Penelitian 

Terdapat permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah dengan 

adanya pertambahan jumlah penduduk menyebabkan banyak masyarakat 

menggunakan ruas sempadan sungai untuk kegiatan sosial, ekonomi, serta 

bahkan untuk tempat tinggal, maka sari itu diperlukan proses penetapan Garis 

Sempadan Sungai sesuai kriteria yang berlaku sebagai langkah antisipasi potensi 

pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai yang tidak sesuai dengan fungsi 

daerah sempadan sungai.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Sungai 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, definisi 

tentang sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan 

pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan 

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan 

Danau, Garis sempadan sungai ialah garis maya pada kiri serta kanan palung 

sungai yang ditetapkan menjadi batas perlindungan sungai. Sempadan sungai 

(riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem air (sungai) dan daratan. 

Zona ini biasanya didominasi oleh rerumputan, perdu atau vegetasi berbentuk 

pohon di sepanjang tepi kiri atau kanan sungai. 

Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi 

menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di 

laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.  
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Sedangkan menurut beberapa ahli dan peneliti sebelumnya, diantaranya menurut 

Asdak, 1995  pengertian DAS adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung 

gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh 

punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke 

sungai utama (gambar 2). Air hujan yang jatuh didalam DAS akan mengalir 

menuju sungai utama yang ditinjau, sedangkan yang jatuh di luar DAS akan 

mengalir ke sungai lain di sebelahnya (Triatmodjo, 2008). Komponen masukan 

dalam DAS adalah curah hujan, sedangkan keluarannya terdiri dari debit air dan 

muatan sedimen  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. DAS dan Batas DAS (Asdak C, 1995) 

 

Secara umum pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang 

dikelilingi oleh batas-batas alam seperti punggung-punggung pegunungan, 

ataupun batas buatan seperti jalan atau tanggul dimana air hujan yang turun di 
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wilayah tersebut memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet)/stasiun yang 

ditinjau. 

Luas Daerah Aliran Sungai mempunyai pengaruh yang besar terhadap debit aliran 

sungai. Secara umum, semakin besar DAS akan menghasilkan lebih banyak 

limpasan permukaan sehingga semakin besar pula aliran permukaan dan debit 

sungai. Namun, jika laju aliran permukaan tidak dinyatakan sebagai jumlah total 

dari DAS, melainkan sebagai laju dan volume per satuan luas, nilainya akan 

menurun seiring dengan bertambahnya luas DAS. Ini berkaitan dengan waktu 

yang diperlukan air untuk mengalir dari titik terjauh hingga ke titik kontrol (waktu 

konsentrasi) dan juga penyebaran atau intensitas hujan. Bentuk DAS 

mempengaruhi pola aliran dalam sungai. Bentuk suatu DAS sangat berpengaruh 

terhadap aliran permukaan hal ini terlihat dari pengamatan  hidrograf yang terjadi 

pada dua buah DAS yang bentuknya berbeda bentuk tapi memilik luas yang sama 

dan menerima hujan dengan intensitas yang sama. 

 

2.2. Analisis Banjir Rancangan 

2.2.1. Pengukuran Hujan 

Menurut Sri Harto, 2000 menerangkan bahwa jumlah hujan yang terjadi dalam 

suatu DAS merupakan besaran yang sangat penting dalam sistem DAS karena 

hujan merupakan salah satu masukan (input) utama ke dalam satu DAS. Oleh 

sebab itu pengukuran harus dilakukan secermat mungkin. Jumlah hujan yang 

dimaksud tersebut adalah seluruh hujan yang terjadi dalam DAS yang 

bersangkutan karena hujan ini yang akan dialihragamkan (transformed) menjadi 
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aliran di sungai. Kebutuhan akan data hujan adalah besaran hujan yang terjadi di 

seluruh DAS. Untuk mendapatkan besaran tersebut maka diperlukan sejumlah 

stasiun pengukur hujan yang diharapkan dengan cara-cara perhitungan tertentu 

dapat diperoleh perkiraan hujan DAS. 

Beberapa kesalahan yang seringkali terjadi dalam melakukan analisis hujan 

adalah (1) kelengkapan data (2) kepanggahan data (consistency) (3) cara analisis 

data . oleh karena itu perlu dilakukan pengujian data hujan. 

 

2.2.2. Hujan Kawasan 

Hujan Kawasan merupakan hujan rencana yang akan dianalisis dari data pos 

hujan yang ada di sekitas DAS . Stasiun penakar hujan/ pos hujan hanya 

menunjukan besarnya curah hujan yang terjadi pada titik pantau dimana stasiun 

hujan tersebut berada, sehingga perlu dilakuakn pendugaan curah hujan di daerah 

tersebut dari titik pengukuran. Jika ada dua atau lebih stasiun yang tersebar di 

suatu daerah, curah hujan yang tercatat di setiap stasiun mungkin tidak sama. Saat 

melakukan Analisis hidrologi, sering diperlukan dalam menentukan hujan rata-

rata  pada daerah tersebut, yang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga 

metode yaitu metode Rerata Aritmatika (aljabar), metode Poligon Thiesen dan 

metode Isohiet (Triatmodjo, 2008). 

1. Metode Rerata Aritmatika (Aljabar) 

Untuk mendapatkan besaran curah hujan pada suatu DAS dapat menggunakan 

cara rata-rata aljabar, dilakukan dengan cara merata-ratakan data hujan dari semua 

stasiun hujan yang berada dalam DAS, cara ini paling mudah, akan tetapi hasilnya 
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dipandang paling tidak teliti, khususnya untuk daerah dengan variabilitas yang 

tinggi seperti di Indonesia ini. Hal ini dapat dimengerti karena metode ini tidak 

memberikan bobot yang berbeda pada setiap stasiun, sedangkan diketahui bahwa 

sumbangan masing-masing stasiun terhadap hujan DAS jelas berbeda.  

Perhitungan hujan rencana dalam kawasan DAS dengan cara ini dapat diperoleh 

dengan persamaan (Sri Harto, 2000): 

   = 
 

 
Σ Hi    (2.1) 

Keterangan :  

Hd =  hujan DAS (mm) 

Hi =  hujan masing-masing stasiun (mm) 

N =  jumlah stasiun 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Stasiun hujan di suatu DAS 

2. Metode Poligon Thiesen 

Cara ini dianggap lebih baik meskipun belum dapat memberikan bobot yang tepat 

besarnya sumbangan satu stasiun hujan untuk hujan DAS, Metode ini 

mengasumsikan bobot tertentu untuk setiap stasiun hujan tergantung pada jarak 
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antar stasiun. Jika diperhatikan  lebih dekat , hal inipun juga kurang baik karena 

masih diasumsikan hujan merata di setiap poligon. Untuk daerah dengan 

karakteristik iklim tertentu, mungkin cara ini bisa dibilang cukup  memadai, 

namun dianggap kurang memadai untuk daerah tropis seperti Indonesia. 

Meskipun demikian cara ini yang paling banyak digunakan, karena dipandang 

paling baik diantara cara-cara yang ada saat ini. Hujan rerata kawasan DAS 

metode ini didapat dengan menggunakan persamaan berikut  (Sri Harto, 2000): 

   =  Σα Hi     ;   α = 
  

 
 (2.2) 

Keterangan :  

Hd =  hujan rata-rata DAS (mm) 

Hi =  hujan masing-masing stasiun (mm) 

α =  koefisien Thiessen 

Li =  luas masing-masing poligon (km2) 

L =  luas DAS (km2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Poligon Thiessen 
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Metode poligon Thiessen sering dipakai  untuk menghitung hujan rarata kawasan. 

Poligon Thiessen adalah tetap untuk suatu jaringan stasiun hujan tertentu. Jika 

pada suatu DAS terdapat perubahan jaringan stasiun hujan, seperti pemindahan 

ataupun penambahan stasiun hujan baru, maka harus dibuat lagi poligon yang 

baru. 

3. Metode Isohyet 

Garis isohyet adalah garis yang menghubungkan titik-titik (stasiun hujan) dalam 

suatu DAS yang mempunyai kedalaman hujan yang sama. Garis ini dapat 

diperoleh dengan cara menginterpolasi data antar stasiun. Jika jumlah stasiun di 

dalam dan disekitar DAS terlalu sedikit, maka interpolasi menjadi sulit sehingga 

bila jaringan sangat jarang maka garis isohetnya dapat menjadi sangat subyektif  

(Sri Harto, 2000). Untuk perhitungan hujan rerata DAS metode isohyet  dapat 

dihitung dengan persamaan dibawah ini  : 

   
∑

       
 

  

∑  
  

(2.3) 

Keterangan : A  : Luas Wilayah DAS (km
2
) 

 Hd : Tinggi Curah hujan rata-rata wilayah (mm) 

 di  : Tinggi curah hujan isohyet i 

 Ai  : Luas netto i yang dibatasi 2 garis isohyet 
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Gambar 5. Metode Isohyet 

2.2.3. Hidrometri 

Debit aliran sungai, diberi notasi Q adalah volume air yang mengalir melalui 

suatu penampang melintang sungai/saluran terbuka persatuan waktu dan 

dinyatakan dalam meter kubik per detik (m
3
/s). Dalam perencanaan bangunan air 

dan pemanfaatan sumber daya air, data debit sungai merupakan salah satu data 

hidrologi yang penting sebagai pilar dalam perencanaan. Debit aliran sungai pada 

setiap waktu selalu bervariasi tergantung dari tinggi muka air sungai yang 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca, sehingga dalam perencanaan bangunan air 

diperlukan seri data yang cukup panjang. Pengukuran debit sungai dapat 

diperkirakan dengan beberapa cara sebagai berikut : 

a. pengukuran di lapangan (di lokasi yang ditetapkan), 

b. berdasarkan data debit dari stasiun di dekatnya, 

c. berdasarkan data hujan, 
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d. berdasarkan pembangkitan data debit. 

Pengukuran debit yang dilakukan pada stasiun pengamatan tinggi muka air 

(TMA), parameter yang diukur adalah penampang melintang sungai, tinggi muka 

air dan kecepatan aliran. Debit aliran kemudian dihitung dengan cara mengalikan 

antara luas penampang dan kecepatan aliran. Untuk mendapatkan hasil yang 

akurat, pengukuran dilakukan pada beberapa pias disesuaikan lebar sungai, 

kemudian kecepatan aliran diukur  di setiap piasnya. 

Debit aliran (Q) dapat dihitung dengan mengalikan luas penampang aliran (A) dan 

kecepatan aliran (V), Q = A.V. Kedua parameter tersebut dapat diukur pada 

penampang melintang (stasiun) di sungai. Luas penampang  aliran dapat diperoleh 

dengan mengukur tinggi muka air sampai dengan  dasar sungai. Kecepatan aliran 

dapat diukur dengan menggunakan alat ukur kecepatan seperti current meter, 

pelampung atau peralatan lainnya. Kecepatan aliran dihitung bersamaan dengan 

pengukuran elevasi muka air. Dengan demikian dapat dihitung debit untuk 

berbagai kondisi aliran. Selanjutnya dibuat kurva debit (rating curve), yaitu 

hubungan antara elevasi muka air dan debit (Triatmodjo, 2008). 

 

2.2.4. Limpasan 

Dengan mengetahui data debit dan data hujan di stasiun-stasiun penakar hujan 

yang berpengaruh pada DAS yang ditinjau, maka dapat dianalisis hubungan 

antara curah hujan dan debit aliran yang terjadi. Dengan Pengalihragaman data 

curah hujan menjadi debit, kita dapat membedakan antara debit banjir dan debit 
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rendah (kekeringan).  Untuk memperoleh debit banjir, pengalihragaman dapat 

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode antara lain : Metode Rasional, 

Hidrograf, Hidrograf Satuan Sintetis (Snyder, Gamma I, Nakayasu, Limantara, 

dsb), selain itu pengalihragaman dapat dilakukan dengan metode regresi, Mock, 

tangki, dan sebagainya. 

Dalam analisis debit puncak, metode rasional digunakan pada DAS kecil, 

misalnya untuk perencanaan sistem drainase kota, sedang analisis hidrograf untuk 

DAS sedang / besar. (Triatmodjo, 2008). 

Menurut teori Horton (Hortonian Overland Flow) (Chow et al, 1998) limpasan 

permukaan merupakan bagian dari hujan yang tidak terserap tanah oleh infiltrasi. 

Limpasan langsung  kemungkinan akan  terjadi jika intensitas  hujan melebihi laju 

infiltrasi. Akan tetapi, limpasan langsung tidak terjadi ketika intensitas curah 

hujan kurang dari laju infiltrasi.  Meskipun teori Horton ini sangat sederhana, 

namun dalam proses alami yang terjadi dapat menjadi sangat kompleks. Hal ini 

diantaranya disebabkan oleh : hujan yang tidak merata di seluruh DAS dan tata 

guna lahan pada permukaan DAS yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan 

laju infiltrasi yang berbeda-beda pula. 

 

2.2.5. Distribusi Hujan Jam-jaman 

Untuk tujuan desain, perkiraan curah hujan rancangan yang telah ditentukan 

berdasarkan hasil analisis harus diubah dulu menjadi lengkung intensitas curah 

hujan. Lengkung tersebut dapat diperoleh berdasarkan data curah hujan dari 

stasiun hujan otomatis selama periode  waktu yang singkat  misal:                   
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menit atau jam (Mamok Suprapto, 2000). Sedangkan pada kenyataannya 

ketersediaan data hujan otomatik masih sangat terbatas, sehingga untuk 

mendapatkan lengkung intensitas curah hujan untuk durasi pendek dapat dihitung 

dari data hujan harian, yaitu menggunakan rumus empirik Modified-Mononobe. 

Berdasarkan hasil analisis hujan rancangan untuk berbagai kala ulang baik dengan 

metode Modified-Mononobe, maka lengkung intensitas hujan untuk durasi pendek 

dapat diprediksi. Bila durasi hujan diperkirakan lebih dari 2 jam, maka untuk 

menghitung intensitas hujan jam-jaman dari hujan harian dapat digunakan metoda 

Modified-Mononobe (Sosrodarsono dan Takeda, 1983). Rumus persamaan untuk 

model agihan hujan Modified-Mononobe  adalah sebagai berikut : 

3/2

24










t

t

t

R
c

c

tt

TI  
(2.4) 

Keterangan :  

I
t

T
 : Intensitas hujan dengan kala ulang T untuk durasi t  (mm/jam) 

Rt24 : Intensitas hujan harian untuk kala ulang T (mm/hari) 

t    : durasi hujan (jam) 

tc : Waktu konsentrasi (jam) 

Berdasarkan pengamatan, curah hujan rata-rata di Indonesia diperkirakan selama 

6 jam/hari. Maka perhitungannya adalah : 

t = 6 jam 

tc = 1  
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       = 0.55 R24 (2.5) 

Dengan cara yang sama dapat dihitung untuk I
t

T
 selanjutnya. Setelah  diperoleh 

distribusi curah hujan untuk setiap jamnya, maka koefisien distribusi curah hujan 

dapat dihitung sebagai berikut : 

)1()1(  TTt RtRtI  (2.6) 

Keterangan : It            = Prosentase Intensitas Curah hujan pada jam ke t  

 t              = Waktu hujan dari awal sampai dengan jam ke t 

 R (t-1)    = Rata-rata hujan dari awal sampai dengan jam ke (t-

1) 

 T            = Waktu mulai hujan 

Sehingga menjadi : 

I1 = 1. R1 – (1-1) .R(1-1) 

I2 = 2. R1 – (2-1) .R(2-1) 

I3 = 3. R1 – (3-1) .R(3-1) 

I3 = 4. R1 – (4-1) .R(4-1) 

I5 = 5. R1 – (5-1) .R(5-1) 

I6 = 6. R1 – (6-1) .R(6-1) 

 

2.2.6. Koefisien Pengaliran 

Koefisien pengaliran pada suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi karakteristik, 

yaitu : 
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1) Kondisi hujan 

2) Luas dan bentuk daerah pengaliran 

3) Kemiringan daerah aliran dan kemiringan dasar sungai 

4) Daya infiltrasi dan perkolasi tanah 

5) Kebasahan tanah 

6) Suhu udara dan angin serta evaporasi 

7) Tata guna lahan 

Berdasarkan keadaan di atas maka besarnya angka koefisien pengaliran pada 

suatu daerah adalah : 

1) Daerah pegunungan yang curam        = 0,75 – 0,90 

2) Daerah pegunungan tersier                = 0,70 – 0,80 

3) Daerah bergelombang dan hutan    = 0,50 – 0,75 

4) Daerah dataran yang ditanami = 0,45 – 0,60 

5) Persawahan yang diairi  = 0,70 – 0,80 

6) Sungai di daerah pegunungan = 0,75 – 0,85 

7) Sungai kecil di daerah dataran = 0,45 – 0,75 

8) Sungai yang besar dengan wilayah pengaliran yang lebih dari seperduanya 

terdiri dari dataran   =   0,50 – 0,75 

 

2.2.7. Analisis Curah hujan netto jam-jaman 

Hujan netto adalah bagian total yang menghasilkan limpasan langsung (direct 

run-off). Dengan asumsi bahwa proses transpormasi hujan menjadi limpasan 



 
 

20 
 

 
 

langsung mengikuti proses linier dan tidak berubah oleh waktu (linier and time 

invarient process), maka hujan netto (Rn) dinyatakan sebagai berikut: 

Rn = c . R (2.7) 

Keterangan :  

Rn : curah hujan netto 

R : curah hujan / intensitas hujan 

c : koefisien pengaliran 

 

2.2.8. Karakteristik Daerah Pengaliran Sungai 

Informasi yang rinci tentang karakteristik Daerah Pengaliran Sungai beserta 

parameter-parameter lain yang mempengaruhi keterbatasannya. Untuk 

menggambarkan karakteristik daerah pengaliran biasanya digunakan analisis yang 

didasarkan pada : 

1. Bentuk Daerah Pengaliran 

2. Kerapatan Sungai 

Bentuk daerah pengaliran biasa dinyatakan dalam koefisien corak/bentuk (F) yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

2L

A
F 

 

(2.8) 

Keterangan :  

F : koefisien corak 
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A : luas daerah pengaliran (km
2
) 

L : panjang sungai utama (km) 

Nilai F yang besar menunjukan lebar daerah pengaliran yang besar, ini 

menunjukkan kecenderungan lama banjir yang singkat dengan debit puncak 

terpusat, demikian juga sebaliknya.Kerapatan sungai yang biasa dinyatakan dalam 

indek kerapatan sungai dapat dirumuskan : 

A

L
I 

 

(2.9) 

Keterangan :  

I : indeks kerapatan sungai 

L : jumlah panjang sungai dan anak-anak sungainya (km) 

A : luas daerah pengaliran (km
2
) 

Nilai I yang kecil menunjukkan geologi yang permeabel dan sering ditemukan di 

daerah pegunungan dan lereng-lereng. Nilai I yang besar biasanya terjadi pada 

daerah-daerah yang mempunyai curah hujan relatif tinggi. 

 

2.2.9. Hujan Efektif 

Menurut Triatmodjo (2008), hujan efektif adalah sama dengan hujan total yang 

jatuh di permukaan tanah dikurangi kehilangan air (losses). Kehilangan air yang 

dimaksudkan merupakan air yang teresap akibat infiltrasi dan sebagian kecil 

terintersepsi serta mengisi cekungan permukaan (Chow et.al., 1988). Metode 
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sederhana dalam persamaan infiltrasi adalah dengan  menggunakan  indeks  laju  

abstraksi konstan atau disebut dengan indeks Ф. 

Terdapat lima cara menentukan hujan efektif, yaitu : 

1. Menggunakan  constant  proportion  loss rate, faktor kehilangan untuk 

setiap periode hujan. 

2. Menggunakan   indeks   Ф   yaitu   angka kehilangan konstan, dimana hujan 

efektif adalah  hujan  setelah  angka  kehilangan  

3. Menggunakan  initial  dan  constant  loss rate yaitu mirip dengan cara (2) 

tetapi limpasan tidak terjadi sampai kapasitas kehilangan awal telah 

terpenuhi. 

4. Menggunakan  kurva  infiltrasi,  dimana kurva yang diperoleh dari rumus 

empiris atau   didasarkan   dari   model   seperti persamaan Green dan Ampt 

5. Menggunakan  standar  hubungan  antara hujan dan limpasan, seperti kurva 

dari US Soil Conservation Service (US SCS). 

Metode Metode  SCS  CN  adalah pendekatan empiris yang banyak digunakan 

untuk menghitung limpasan langsung (direct runoff) dari kejadian hujan, mulai 

dari daerah tangkapan (watershed) berupa lahan pertanian kecil, hutan maupun 

perkotaan, serta mampu menggabungkan beberapa karakteristik daerah 

tangkapan.Penggunaan metode SCS untuk mentukan curah  hujan efektif 

melibatkan variable curve number (CN) sebagai fungsi karakteristik DAS yang 

lain seperti tipe tanah, tanaman penutup tanah, penggunaan lahan, kelembaban 

dan cara pengolahan tanah. Persamaan untuk menghitung hujan efektif dengan 

menggunakan  metode SCS dituliskan sebagai berikut ini. 
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  (2.10) 

Keterangan :  

Pe : kedalaman hujan efektif (mm), 

P : kedalaman hujan (mm), 

S : retensi potensial maksimum (mm). 

Retensi potensial maksimum (S) air oleh tanah, sebagian besar terjadi karena 

infiltrasi (Triatmodjo, 2008). Untuk mendapatkan retensi potensial maksimum, 

digunakan Persamaan (2.11) berikut ini. 

  
     

  
      (2.11) 

Dengan CN adalah Curve Number yang merupakan fungsi dari karakteristik DAS 

seperti jenis tanah, tanaman penutup tanah, penggunaan lahan, kelembaban dan 

cara pengolahan tanah.   Nilai CN bervariasi antara 0 sampai 100, untuk CN = 100 

(permukaan lahan kedap air), berarti hujan efektif sama dengan hujan total yang 

selanjutnya berubah menjadi limpasan langsung. Jika lahan terdiri dari beberapa 

tataguna lahan dan jenis tanah, maka di hitung nilai CN komposit. Meskipun nilai 

CN didapat  dari penelitian pada daerah beriklim sedang, tapi dapat digunakan 

apabila nilai CN di daerah yang diteliti belum tersedia. Untuk  kondisi  kering 

(AMCI)  atau kondisi basah (AMCIII). 

Klasifikasi AMC ditentukan berdasarkan jumlah hujan 5 hari sebelumnya dapat 

dilihat pada tabel 1 dibawah ini: 
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Tabel 1. Klasifikasi Kondisi Kelembaban Tanah (AMC) (Tikno, S., dkk., 2012) 

Kelompok AMC 
Jumlah hujan 5 hari 

sebelumnya (cm) 

Kelompok I (kering) < 3,6 

Kelompok II (rerata) 3,6 - 5,3 

Kelompok III (basah) > 5,3 

 

Sedangkan CN untuk kelompok AMC I, II, dan III, dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. CN untuk Kondisi AMC I, II, dan III (Tikno, S., dkk., 2012) 

 

AMC I AMC II AMC III 

100 100 100 

87 95 99 

78 90 98 

70 85 97 

63 80 94 

57 75 91 

45 65 83 

40 60 79 

35 55 75 

31 50 70 

27 45 65 

23 40 60 

19 35 55 

15 30 50 

12 25 45 

9 20 39 

7 15 33 

4 10 26 

2 5 17 

0 0 0 

 

Nilai CN dipengaruhi juga oleh tutupan lahan suatu kawasan karena tutupan lahan 

mempengaruhi siklus kondisi hidrologi. Pengelompokan tanah hidrologis suatu 

tutupan lahan dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu 

Tabel 3. Kelompok Tanah Hidrologis (Tikno, S., 2012) 

 

Kelompok A Potensi pengaliran rendah, laju infiltrasi dan tingkat drainase 

tinggi. Terutama untuk tanah pasir dan kerikil 

Kelompok B Laju infiltrasi sedang. Untuk tanah berbutir sedang. 
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Kelompok C Laju infiltrasi lambat. Untuk tanah berbutir sedang sampai 

halus. 

Kelompok D Potensi pengaliran tinggi. Laju infiltrasi sangat lambat. 

Untuk tanah liat dengan daya kembang tinggi dan tanah 

dengan muka air tanah permanen tinggi. 

 

2.2.10. Hidrograf Sungai 

A. Hidrograf Satuan 

Hidrograf adalah visualisasi perubahan/variasi besarnya parameter hidrologi 

terhadap waktu kejadian. Parameter hidrologi yang dimaksud dapat berupa tinggi 

hujan, tinggi muka air dan debit sungai, akan tetapi parameter yang biasa 

digunakan adalah debit sungai. 

Hidrograf dapat digunakan untuk mengetahui perubahan debit di sungai sebagai 

akibat terjadinya hujan selam waktu tertentu. Pada gambar 6 ditunjukan gambar 

hidrograf banjir akibat distribusi hujan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hidrograf (Sumber: Sri Harto 1993) 
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Sherman pada tahun 1932 (Triatmodjo, 2008) mengenalkan konsep hidrograf 

satuan, yang banyak digunakan untuk melakukan transformasi dari hujan menjadi 

debit aliran. Hidrograf satuan didefinisikan sebagai hidrograf limpasan langsung 

(tanpa aliran dasar) yang tercatat diujung hilir DAS yang ditimbulkan  oleh hujan 

efektif sebesar 1 mm yang terjadi secara merata di seluruh permukaan DAS 

dengan intensitas tetap dalam suatu satuan waktu (misal 1 jam) tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Prinsip Hidrograf Satuan (Sumber: Triatmodjo 2008) 

B. Hidrograf Satuan Sintetis 

Hidrograf satuan sintetis biasanya digunakan apabila  tidak tersedia data debit 

maka untuk menurunkan hidrograf satuan di lokasi pekerjaan digunkan dengan 

cara sintetis  yang didasarkan pada karakteristik fisik dari DAS. Berikut ini 

diberikan beberapa metode yang biasa digunakan. 
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1. Metode HSS Snyder 

Pada awal tahun 1938, F.F. Snyder dari Amerika Serikat mengembangkan rumus 

empiris dengan koefisien-koefisien empiris yang menghubungkan unsur-unsur 

hidrograf satuan dengan karakteristik daerah pengairan (Triatmodjo, 2008). 

Unsur-unsur hidrograf tersebut dihubungkan dengan luas daerah pengairan (km2), 

panjang aliran utama (km) dan jarak antara titik berat daerah pengairan dengan 

pelepasan (outlet) yang diukur sepanjang aliran utama. Parameter tersebut antara 

lain 

Tp = Ct (L Lc)
0,3

 (2.12) 

Qp = CP A / tp    (2.13) 

T = 3 + (tP / 8) (2.14) 

TD = tP / 5,5 (2.15) 

 

Apabila durasi hujan efektif tr tidak sama dengan durasi standar tD, maka: 

TpR = tp + 0,25 (tr - tD) (2.16) 

QpR = Qp tp / tpR (2.17) 

Keterangan :  

tD   : durasi standar dari hujan efektif (jam) 

tr   :  durasi hujan efektif (jam) 

tp    :  waktu dari titik berat durasi hujan efektif tD ke 

puncakhidrograf     satuan (jam) 

tpR : waktu dari titik berat durasi hujan tr  ke puncak hidrograf 

satuan (jam) 

T     : waktu dasar hidrograf satuan (hari) 
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Qp    : debit puncak untuk durasi tD 

QpR : debit puncak untuk durasi tr 

L     : panjang sungai utama terhadap titik kontrol yang ditinjau (km) 

Lc      : jarak antara titik kontrol ke titik yang terdekat dengan titik 

berat DAS (km) 

A      : luas DAS (km
2
) 

Ct      : koefisien yang tergantung kemiringan DAS, yang bervariasi 

dari 1,4 sampai 1,7 

Cp     : koefisien yang tergantung pada karakteristik DAS, yang 

bervariasi antara 0,15 sampai 0,19 

 

Dengan menggunakan rumus-rumus tersebut di atas dapat digambarkan hidrograf 

satuan. Untuk memudahkan penggambaran, berikut ini diberikan beberapa rumus: 

W50 = 
            

   
       (2.18) 

W75 = 
            

   
     (2.19) 

W50 dan W75  adalah lebar unit hidrograf pada debit 50% dan 75% dari debit 

puncak, yang dinyatakan dalam jam. Sebagai acuan, lebar W50  dan W75 dibuat 

dengan perbandingan 1:2; dengan sisi pendek di sebelah kiri dari hidrograf satuan 

(Triatmodjo, 2008). 
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Gambar 8. Bentuk Umum HSS Snyder (Chow, et al, 1988) 

2. Metode HSS Gamma 1 

Hidrograf satuan sintetis Gamma I dikembangkan oleh Sri Harto (1993, 2000) 

setelah mengadakan penelitian pada  30 DAS di Pulau Jawa. Dari penelitian 

tersebut didapatkan hasil, meskipun diturunkan dari data DAS di Pulau Jawa, 

ternyata hidrograf satuan sintetis Gamma I dapat diterapkan  di berbagai daerah 

lain di Indonesia.  

HSS Gamma I terdiri dari tiga bagian pokok yaitu sisi naik (rising limb), puncak 

(crest) dan sisi turun/resesi (recession limb). Di dalam HSS Gamma I tampak ada 

patahan dalam sisi resesi. Hal ini disebabkan sisi resesi mengikuti persamaan 

eksponensial yang tidak memungkinkan debit sama dengan nol. Meskipun 

pengaruhnya sangat kecil namun harus diperhitungkan mengingat bahwa volume 

hidrograf satuan harus tetap satu.  
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HSS Gamma I terdiri dari empat variabel pokok, yaitu naik (time of rise - TR), 

debit puncak (Qp), waktu dasar (TB),dan sisi resesi yang ditentukan oleh nilai 

koefisien tampungan (K) yang mengikuti persamaan berikut:  

Q1 = Qp e
 -t/K

 (2.20) 

Keterangan :  

Q1 : debit pada jam ke t (m
3/

s) 

Qp : debit puncak (m
3
/s) 

t    : waktu dari saat terjadinya debit puncak (jam) 

K   : koefisien tampungan (jam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hidrograf Satuan Sintetik Gamma 1 (Triatmodjo, 2008) 

 

Selanjutnya hidrograf satuan dijabarkan dengan empat variabel pokok, yaitu 

waktu naik (Tr), debit puncak (Qp), waktu dasar (Tb) dan koefisien tampungan 

(k) persamaan tersebut : 
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1. Waktu puncak HSS Gamma I (TR) 

TR= 0.43 (
SF

L

.100
)
3
 + 1.0665 SIM + 1.2775 

(2.21) 

   

2. Waktu dasar (TB) 

TB= 27.4132 Tr
0.1457

S
-0.0986

SN
0.7344 

RUA
0.2574

 (2.22) 

 

3. Debit puncak banjir (QP) 

QP= 0.1836 A
0.5886

Tr
-0.4008

JN
0.2381

 (2.23) 

    
 

4. Koefisien resesi (K) 

K = 0.5617 A
0.1798 

S
-0.1446

SF
-1.0897

D
0.0452

 (2.24) 

5. Aliran dasar 

QB= 0,4715 A
0,6444 

D
0,943

 (2.25) 

Keterangan :  

TR   : waktu naik (jam) 

Qp    : debit puncak (m
3
/s) 

TB   : waktu dasar (jam) 

K      : koefisien tampungan (jam) 

A       : luas DAS (km
2
) 

L      : panjang sungai utama (km) 

S        : kemiringan dasar sungai (tak berdimensi) 

SF     : faktor sumber, perbandingan antara jumlah panjang sungai 

tingkat satu dengan jumlah panjang sungai semua tingkat 
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SN      : frekuensi sungai, perbandingan antara jumlah pangsa sungai 

tingkat satu dengan jumlah pangsa sungai semua tingkat 

WF    : faktor lebar, perbandingan antara lebar DAS yang diukur di 

titik sungai yang berjarak 0,75 L dengan lebar DAS yang 

diukur di sungai yang berjarak 0,25 L  dari stasiun hidrometri. 

JN    : jumlah pertemuan sungai 

SIM   : faktor simetri, hasil kali antara faktor lebar (WF) dengan luas 

DAS sebelah hulu (RUA) (tak berdimensi) 

RUA   : luas DAS sebelah hulu, perbandingan antara luas DAS yang 

diukur di hulu garis yang ditarik tegak lurus garis hubung 

antara stasiun hidrometri dengan titik yang paling dekat 

dengan titik berat DAS, melalui titik tersebut 

D        : kerapatan jaringan kuras, jumlah panjang sungai semua 

tingkat tiap satian luas DAS (km/km
2
) 

 

  

 

 

Gambar 10. Sketsa Penetapan WF dan RUA (Triatmodjo, 2008) 

Persamaan tambahan yang terkait dengan HSS Gamma I adalah indeks infiltrasi 

atau Φ indeks. Besarnya Φ indeks dapat dihitung dengan persamaan berikut: 
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Φ = 10,4903 – 3,859 . 10
-6 

 A
2 

 +  1,6985 . 10
-13 

(
 

  
)
4
 (2.26) 

Dengan :  

Φ indeks : indeks infiltrasi (mm/jam) 

A : luas DAS (km
2
) 

SN : frekuensi sumber 

3. Metode HSS Nakayasu 

Hidrograf satuan sintetis Nakayasu dikembangkan berdasarkan beberapa sungai di 

Jepang (Soemarto, 1987). Parameter DAS merupakan salah satu unsur penting 

dalam analisa HSS dengan menggunakan metode Nakayasu. Beberapa 

karakteristik parameter DAS yang digunkan adalah : 

a) Tenggang waktu dari permukaan hujan sampai puncak hidrograf (time of 

peak) 

b) Tenggang waktu dari titik berat hujan sampai titik berat hidrograf (time lag) 

c) Tenggang waktu hidrograf (time base of hydrograph) 

d) Luas daerah aliran sungai 

e) Panjang alur sungai utama terpanjang (length of the longest channel) 

Bentuk persamaan HSS Nakayasu adalah   

)3,0(6,3

Re.

3,0TTp

A
Qp


  

(2.27) 

Keterangan :  

Qp     : debit puncak banjir (m
3
/s) 

Re      :  curah hujan efektif (mm) 

A     : luas DAS (km
2
) 
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Tp      : waktu dari permulaan banjir sampai puncak hidrograf (jam) 

T0,3     : waktu dari puncak banjir sampai 0,3 kali debit puncak (jam) 

 

Untuk menentukan Tp dan T0,3 digunakan pendekatan rumus sebagai berikut : 

Tp = tg + 0,8 tr (2.28) 

sungai dengan panjang alur L > 15 km : tg =0,4 + 0,058 L (2.29) 

sungai dengan panjang alur L < 15 km : tg = 0,21 L
0,7

 (2.30) 

T0,3 = α tg 

 

(2.31) 

Tr = 0,5 tg sampai tg

 

(2.32) 

Keterangan :  

tg     : waktu konsentrasi (jam) 

Tr      :  satuan waktu dari curah hujan (jam) 

α     : koefisien karakteristik DAS 

L      : panjang sungai utama (km) 

 

Perhitungan T0,3 menggunakan ketentuan : 

α = 2  pada daerah pengaliran biasa 

α = 1,5 pada bagian naik hidrograf lambat, dan turun cepat 

α = 3 pada bagian naik hidrograf cepat, dan turun lambat 

Bentuk hidrograf satuan diberikan oleh persamaan berikut : 

 Pada waku naik : 0 < t < Tp 

Qt = Qp (t/Tp)
2,4

 (2.33) 

dimana Qt adalah limpasan sebelum mencapai debit puncak (m
3
/s) 
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 Pada kurva turun (decreasing limb) 

a. selang nilai  : 0 ≤ t ≤ (Tp + T0,3) 

Qd1 = 

 

3,03,0.
T

Tpt

Qp



 
(2.34) 

     

b. selang nilai  : (Tp + T0,3) ≤ t ≤ (Tp + T0,3 + 1,5 T0,3) 

Qd2 = 

 

3,0

3,0

5,1

5,0

3,0.
T

TTpt

Qp



 

(2.35) 

 

c. selang nilai  : t > (Tp + T0,3 + 1,5 T0,3) 

Qd3 = 

 

3,0

3,0

2

5,1

3,0.
T

TTpt

Qp



 

(2.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Hidrograf satuan sintetik Nakayasu (Triatmodjo 2008) 
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2.3. Analisis Hidrolika Sungai dengan HEC-RAS 

Perangkat lunak HEC-RAS merupakan program yang dipakai untuk perhitungan 

hidraulik satu dimensi. Analisis hidraulik yang bisa dilakukan tersebut adalah 

perhitungan profil permukaan air pada aliran tunak (steady flow). HEC-RAS 

didesain untuk melakukan perhitungan pada jaringan saluran alami maupun 

saluran buatan. Inti dari pemodelan dalam HECRAS adalah penggunaan 

representasi data geometris, perhitungan geometris, dan perhitungan hidraulik 

berulang. 

Dasar prosedur perhitungan yang digunakan adalah didasarkan pada pemecahan 

persamaan kekekalan energi satu dimensi. Kehilangan energi dievaluasi dengan 

gesekan (persamaan Manning) dan kontraksi maupun ekspansi. Persamaan 

momentum digunakan pada situasi dimana profil permukaan air berubah secara 

cepat. Situasi ini mengikutkan perhitungan daerah aliran yang bercampur, 

perhitungan struktur hidraulik dan mengevaluasi profil pada sungai yang 

berhubungan atau bercabang. 

A. Persamaan Dasar Untuk Perhitungan Profil Aliran 

HEC-RAS didesain untuk melakukan perhitungan pada jaringan sungai alami 

maupun sungai buatan. Inti dari pemodelan dalam HECRAS adalah penggunaan 

representasi data geometris, perhitungan geometris.  Profil permukaan air dihitung 

dari suatu potongan melintang saluran ke potongan selanjutnya dengan 

memecahkan persamaan kekekalan energi dengan prosedur interaktif yang disebut 

Metode Tahapan Standar (Standard Step Method). Persamaan kekekalan energi 

ditulis sebagai berikut : 
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  (2.37) 

Keterangan :  

Y1, Y2  : kedalaman air pada potongan melintang 

Z1, Z2  : elevasi pada saluran utama 

V1, V2  : kecepatan rata-rata (jumlah total debit) 

1, 2  : koefisien tinggi kecepatan 

g           : percepatan gravitasi 

He : kehilangan energi 

Kehilangan energi antara dua potongan melintang diakibatkan oleh kehilangan 

energi akibat gesekan dan ekspansi maupun kontraksi. Persamaan kehilangan 

tinggi energi dituliskan sebagai berikut : 











g

V

g

V
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2
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(2.38) 

Keterangan :  

L    : Jarak panjang bentang yang ditinjau 

Sf   : kemiringan gesekan (friction slope) antara dua potongan 

melintang 

C   : koefisien ekspansi atau kontraksi  

Jarak sepanjang bentang yang ditinjau, L, dihitung persamaan : 

robchlob

robrobchchloblob

QQQ

QLQLQL
L






 

(2.39) 

Keterangan :  
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Llob1 Lchf Lrob   : jarak sepanjang potongan melintang pada aliran yang ditinjau 

di pinggir kiri sungai/left overbank (lob) saluran utama/main 

channel (ch) dan pinggir kanan sungai/rigth overbank (rob) 

Qlob1 Qchf Qrob   : jarak sepanjang potongan melintang pada aliran yang ditinjau 

di pinggir kiri sungai (lob) saluran utama (ch) dan pinggir 

kanan sungai (rob). 

 

2.4. Referensi Penelitian Terkait 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Diah Astiningsih, Gusti Zulkifli 

Mulki, Umar A. Gani yang berjudul “ Kajian Hidrolis Penampang Sungai Dalam 

Penetapan Sempadan Sungai Mempawah Di Kota Mempawah” diketahui 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan beberapa yaitu metode survei dan analisis data 

sekunder. Sedangkan untuk mengetahui pemanfaatan daerah sempadan 

sungai dilakukan survei ± 22 km dan dilakukan analisis citra satelit google 

earth. Penentuan sempadan sungai ini menggunakan gabungan antara teknis 

hidrolika/bantaran banjir sungai dengan kebijakan pengguna kepentingan 

terhadap ruang sungai; 

b. Lebar sempadan sungai berkisar antara 15 meter sampai dengan 100 meter 

yang  disesuaikan dengan kondisi morfologi sungai dan tata guna lahan pada 

daerah sempadan sungai. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan  

sempadan sungai untuk mengurangi kerugian akibat banjir. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Aninda Deviana, Iwan 

Kridasantausa dan Yadi Suryadi dengan judul “Kajian Pemodelan Spasial Banjir 

Untuk Mendukung Kebijakan Sempadan Sungai Dan Tata Ruang Wilayah (Studi 

Kasus Wilayah Pengembangan Baleendah)”dapat diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Dari hasil simulasi didapatkan  peta genangan dengan kala ulang 2,5, 25 dan 

50 tahun di wilayah pengembangan Baleendah, yang meliputi  Kecamatan 

Baleendah, Kecamatan Dayeuh Kolot dan Kecamatan Bojongsoang. 

Beberapa daerah di Kecamatan tersebut berpotensi tergenang banjir. Dengan 

bantuan analisis SWOT, maka strategi implementasi kebijakan ini strategi 

sempadan sungai dan perencanaan tata ruang wilayah yang lagi menjadi 

strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka 

panjang. 

Dalam  penelitian yang dilakukan oleh Endah Kurniyaningrum dan Trihono Kadri 

dengan judul “Kajian Penetapan Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai Baloi di 

Daerah Kepulauan Batam)” dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011tentang Sungai 

dan Surat Edaran Meneteri Pekerjaan Umum maka sempadan Sungai Baloi 

dengan debit hasil perhitungan hidrologi diperoleh Q = 34.57 m
3
/detik 

b. Sesuai dengan langkah-langkah penetapan sempadan sungai, maka 

ditentukan terlebih dahulu palung sungai berdasarkan debit rencana antara 

debit 2 tahunan. Sehingga sesuai dengan hasil analisis, maka sempadan 

sungai ditentukan berdasarkan kedalaman sungai.  
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c. Dari hasil kajian ini didapatkan sempadan sungai untuk berbagai variasi 

lebar sungai sebesar 10 dan 15 meter 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Muhammad Hasbi, 

Mardianto dan Puji Astuti dengan judul “Kajian Penggunaan Lahan Sempadan 

Sungai Lunto Di Kawasan Pusat Kota Sawahlunto” dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kawasan lindung di sempadan Sungai Lunto adalah RTH dan kawasan 

cagar budaya seluas 10,06 Ha (28%). Kawasan budidaya yaitu permukiman 

dan perdagangan dan jasa terdiri dari usaha perdagangan, rumah makan, dan 

pasar tradisional, sebesar 82%; 

b. Penggunaan lahan di sempadan Sungai Lunto yaitu RTH 795,17 m2 (7,5%), 

Permukiman 8.922,40 m2 (83,6%), Cagar budaya 141,38 m2 (1,3%), 

perdagangan dan jasa 814,36 m2 (7,6%). Terdapat penggunaan lahan yang 

tidak sesuai di sempadan Sungai Lunto yaitu kawasan budidaya yang terdiri 

dari permukiman dan perdagangan dan jasa dengan total luas 9.736,76 m
2
 

atau 91% dari luas buffer sempadan sungai. 

Berdasarkan hasilpenelitian yang dilakukan oleh Siti Noorjanah dengan judul ” 

Perencanaan Tanggul dan Penataan Daerah Sempadan Sungai Kemuning Hilir 

di Kabupaten Sampang Sebagai Usaha Pengendalian Banjir” dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dalam kajian perencanaan pengendalian banjir ini menggunakan debit 

banjir rancangan Q25  = 238.39 m
3
/detik untuk keamanan desain 

perencanaan pengendalian banjir. 
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b. Untuk mengendalikan luapan sungai Kemuning yaitu perencanaan tanggul 

setinggi 6.55 m, lebar mercu 3 m dengan kemiringan lereng 1:1 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh Endah Kurnianingrum dan Trihono 

Kadri dengan judul “Kajian Penetapan Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai 

Baloi di Daerah Kepulauan Batam” terdapat kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sesuai langkah-langkah penetapan sempadan sungai, maka ditentukan 

terlebih dahulu palung sungai berdasarkan debit rencana antara debit 2 

tahunan. Sehingga sesuai dengan tabel 3, sempadan sungai ditentukan 

berdasarkan kedalaman sungai. Dari hasil kajian ini didapatkan sempadan 

sungai berbagai variasi lebar sungai sebesar 10 dan 15 meter. 

b. Lebar sempadan diukur dari palung sungai pada Q2 th kecuali sungai yang 

terkena pasang surut, diukur berdasarkan muka air rata-rata pasang surut. 

c. Penelitian ini dapat diperluas untuk sungai-sungai lainnya yang berada di 

daerah  pulau Batam dengan pengembangan metode dan diarahkan kepada 

penelitian kuantitatif. 

 

2.5. Peraturan Terkait Garis Sempadan Sungai 

Dalam kegiatan perencanaan penetapan garis sempadan sungai telah diatur secara 

lengkap dan jelas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Garis 

Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Di dalam peraturan tersebut 
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dijelaskan secara khusus tentang penetapan garis sempadan sungai sebagai 

berikut: 

Sempadan sungai (riparian zone) dapat didefinisikan sebagai zona penyangga 

antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan . Zona ini biasanya didominasi 

oleh rerumputan, perdu atau vegetasi berbentuk pohon di sepanjang tepi kiri atau 

kanan sungai. 

Sempadan sungai yang demikian itu sebenarnya secara alami akan terbentuk 

sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem darat dan ekosistem perairan 

(sungai).  

Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak tumbuhan (flora) dan binatang 

(fauna) mencerminkan tata guna lahan yang sehat pada wilayah tersebut. 

Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman 

hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam 

jangka panjang. 

Namun dikarenakan kurangnya  pemahaman akan fungsinya yang sangat penting, 

umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh 

peruntukan lain. 

Beberapa manfaat dari keberadaan sungai antara lain: 

1. Bagi kehidupan manusia adalah sebagai penyedia air dan wadah air untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, 

pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, 

transportasi, dan kebutuhan lainnya; dan 
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2. Bagi kehidupan alam adalah sebagai sarana pemulihan kualitas air, penyalur 

banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna 

Fungsi sungai sebagai sarana pemulihan kualitas air perlu dijaga dengan 

mencegah masuknya bahan pencemar yang melebihi daya dukung  alami air 

sungai. 

Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi dan dipahami agar tidak 

merugikan  aktifitas penduduk yang tinggal di sekitarnya. 

Fungsi sungai sebagai penghasil utama ekosistem tumbuhan dan hewan harus 

dijaga agar tidak berkurang. Ekosistem flora dan fauna mencakup berbagai jenis 

tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies 

binatang di sungai antara lain cacing (invertebrata), siput (mollusca), kepiting 

(crustacea), katak (amphibia), kadal (reptilia), serangga (insect), ikan (fish), dan 

burung (avian). 

Hilangnya sempadan  sungai  karena  diokupasi peruntukan lain akan 

menyebabkan  turunnya  kualitas  air  sungai  karena  hilangnya  fungsi filter yang 

menahan pencemar non-point source. 

Hilangnya sempadan sungai juga dapat meningkatkan gerusan tebing sungai yang 

dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. 

Dengan adanya gerusan tebing menyebabkan peningkatan geometri tampang 

sungai yang berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, dan kemampuan 

untuk mengalirkan air juga akan menurun. Sungai yang demikian sangat rentan 

terhadap luapan banjir. 
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Kondisi sungai yang demikian ini mengakibatkan jumlah kehidupan biota air juga 

menurun drastis atau bahkan punah, sebab hilangnya vegetasi  di sepanjang 

sempadan sungai. Hal ini terjadi sebab sempadan sungai lebih banyak terpapar  

sinar  matahari  sehingga  udara  di  sekitar  sungai  menjadi lebih panas, 

temperatur air pada sungai meningkat yang mengakibatkan penurunan oksigen 

terlarut, sebagai akibatnya  kurang memenuhi syarat untuk kehidupan biota air 

serta mengakibatkan  turunnya jumlah keanekaragaman hayati baik pada sungai 

maupun di sempadannya. 

Mengembalikan kondisi sempadan sungai adalah kegiatan kunci untuk 

meningkatkan dan mempertahankan fungsi sungai. Ada banyak manfaat dari 

mengembalikan fungsi sempadan sungai. Palung sungai menjadi lebih stabil, 

kualitas air meningkat, habitat tumbuhan dan hewan  meningkat, dan estetika juga 

lebih menarik.  Karena didalamnya terdapat kehidupan yang harmonis di antara 

unsur-unsur alam termasuk manusia. 

Dalam hal lahan sempadan sungai telah telanjur digunakan untuk fasilitas kota, 

bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, Menteri,  gubernur,  bupati  

dan/atau  walikota  sesuai  kewenangannya dapat menetapkan peruntukan yang 

telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah. Artinya peruntukan yang telah 

ada saat ini karena alasan historis  atau  alasan  lain  yang  memberi  manfaat  

lebih  besar  untuki kepentingan umum tidak diubah, justru dipertahankan 

sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemanfaatannya saat 

ini. 
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Dalam   hal   lahan   sempadan   telanjur   dimiliki   oleh   masyarakat, 

peruntukannya harus secara bertahap dikembalikan sebagai sempadan sungai. 

Selama hak milik atas lahan itu sah kepemilikannya menurut hukum,  hak tetap 

diakui, tetapi pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai 

sempadan sungai dan tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain. Bangunan-

bangunan yang sudah lama berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya 

sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan direnovasi. Izin 

mendirikan membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi. 

 

3.5.1. Tahapan Penyusunan Kajian Penetapan Sempadan Sungai 

Mengingat pentingnya sempadan bagi keberlangsungan fungsi sungai, maka 

dalammenetapkan sempadan sungai perludiperhatikan ketentuan sebagai berikut : 

1. Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang merupakan 

bagian dari sungai. Sempadan sungai melindungi sungai dari erosi. Erosi, dan 

polusi, selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti / 

keindahan lanskap yang tinggi. 

2. Sempadan sungai terdiri ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis 

sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara 

garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. 

3. Garis sempadan sungai hendaknya ditetapkan berbentuk kontinyu menerus 

(streamline) pada jarak yang aman dari tepi palung sungai tanpa terputus di 

sepanjang palung sungai. Sempadan sungai suatu kawasan permukiman atau 
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perkotaan dapat diperluas secara fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota 

dan menjadi ruang publik. 

4. Dalam penetapan garis sempadan sungai selain mempertimbangkan 

karakteristik topografi sungai, perlu juga mempertimbangkan kondisi sosial 

budaya masyarakat setempat dan kelancaran bagi kegiatan operasi dan 

pemeliharaan sungai. Khususnya di daerah dengan bangunan/infrastruktur 

sungai, akses jalan diperlukan untuk kegiatan operasi serta pemeliharaan 

infrastruktur  tersebut. 

5. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan lain, dilakukan 

pengaturan pemanfaatan pada sempadan sungai melalui penetapan batas 

sempadan sungai dengan tanda dan/atau patok batas sempadan sungai. 

 

3.5.2. Penetapan Garis Sempadan Sungai 

Dalam penetapan garis sempadan sungai, ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

yaitu : 

1. Penentuan Tepi Palung Sungai 

Dalam menentukan tepi palung sungai perlu dilkaukan secara cermat karena perlu 

diperhatikan kondisi jenis sungai dan/atau ruas sungai tertentu. Beberapa kondisi 

sungai tersebut aadalah: 

a. Ruas sungai yang kurang jelas tepi palungnya 

Seringkali pada ruas sungai tertentu terdapat kesulitan dalm mendefinisikan 

kondisi  tepi     palung     sungai     karena     potongan melintangnya    yang    

sangat    landai dan memeliki kemiringan yang besar    atau    membentuk 

lengkungan cembung. Untuk menentukan tepi palung sungai pada ruas sungai 

ini perlu dibuat bantuan bidang horizontal menyinggung atau memotong bidang 
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lengkung tebing sungai. Garis  potong  kedua  bidang  tersebut  merupakan  garis  

tepi palung sungai, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 12  di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 

Garis Sempadan Danau 

Gambar 12. Ruas Sungai yang Kurang Jelas Tepi Palungnya 

 

b. Ruas sungai dengan kemiringan memanjang sangat landai 

Di  beberapa ruas sungai alluvial di bagian hilir dengan kemiringan  memanjang  

yang  sangat  landai  sering  dijumpai palung sungai sangat lebar dengan banyak 

palung kecil di dalamnya tanpa ada palung utama. Terhadap kondisi ruas sungai 

ini penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat perkiraan elevasi 

muka air pada debit dominan (Q2  - Q5) dan elevasi muka air banjir yang 

pernah terjadi. Elevasi tepi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut. 

Selain itu rumpun tetumbuhan alami yang ada (existing vegetation) dapat 

digunakan sebagai petunjuk awal posisi tepi palung sungai, sebagaimana dapat 

dilihat pada Gambar 13 di bawah ini. 
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Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 

Garis Sempadan Danau 

Gambar 13. Ruas Sungai dengan Kemiringan Memanjang Sangat Landai 

c. Ruas sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan atau di luar kawasan 

perkotaan 

Untuk ruas sungai bertangggul, dapat diperhatikan fungsi tanggul adalah untuk 

membatasi aliran debit banjir tertentu sesuai dengan yang direncanakan selama 

tahap desain. 

Tapi pada kenyataan saat ini, belum semua tanggul di Indonesia memenuhi 

persyaratan ketentuan desain debit rencana yang disyaratkan. Namun secara 

bertahap, desain tanggul banjir disyaratkan mengikuti ketentuan bahwa dimensi 

bantaran dan tanggul kawasan: 

a) Ibukota  Kabupaten/Kota  untuk  mengalirkan  debit  rencana (Q10 –    

Q20 ); 

b) Ibukota Provinsi untuk mengalirkan debit rencana (Q20 – Q50) 
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c) Ibukota    Negara/Metropolitan    untuk    mengalirkan    debit rencana 

(Q50 – Q100) 

Pada saat penentuan sempadan, perlu mempertimbangkan potensi peningkatan 

tanggul dengan memperlebar bantaran sehingga tepi luar kaki tanggul juga ikut 

bergeser ke luar,  sehingga sempadan sungai disesuaikan dengan debit rencana 

tanggul di atas, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 14 di bawah ini. 

 

 

 

 

 
Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 

Garis Sempadan Danau 

 

Gambar 14. Ruas Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan atau di luar 

Kawasan Perkotaan 

 

d. Ruas sungai dengan karakter spesifik 

Untuk sungai yang memiliki karakter yang spesifik misalnya palungnya mudah 

berubah (di daerah delta), berkelok-kelok (meandering), berjalin (braided), 

membawa pasir (agradasi), dan aliran lahar dingin dan lain-lain. Sungai jenis ini, 

palung sungainya dapat berubah sangat dinamis. Oleh karena itu penentuan tepi 

palung sungai perlu dilakukan secara lebih hati- hati dengan memperhatikan 

kecenderungan arah dan kecepatan perubahan. Pada prinsipnya sempadan sungai 
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untuk ruas sungai yang berubah secara dinamis perlu diambil lebih lebar sesuai 

dengan perkiraan antisipasi setempat. 

Untuk daerah delta, hanya perlu membatasi palung sungai pada bagian ruas 

sungai yang palungnya telah stabil. Untuk sungai berkelok-kelok (meander) dan 

memutar (braided), tepi palungnya ditentukan dari batas terluar perubahan alur. 

Untuk sungai yang mengalami agradasi dan sungai yang membawa aliran lahar 

dingin agar diambil jarak sempadan yang lebih lebar berdasarkan pengalaman 

luapan yang pernah terjadi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 15 di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 
Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 

Garis Sempadan Danau 

 

Gambar 15. Ruas Sungai dengan Karakter Spesifik 

 

e. Ruas sungai di daerah rawan banjir dan daerah urban 

Pada bagian tertentu  dari ruas sungai telah diprogramkan untuk  keperluan  

pengendalian  banjir  sehingga dalam perencanaannya tanggul didesain melebihi 

dari kapasitasnya sesuai dengan peningkatan debit banjir rencana tertentu. 
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Selain itu, ada kemungkinan kawasan tersebut akan berubah menjadi kawasan 

pemukiman dan perkotaan karena adanya perubahan rencana tata ruang yang akan 

meningkatkan debit banjir melalui sungai dan menambah jumlah saluran air. 

Kapasitas sesuai debit banjir yang direncanakan. Dalam kedua kasus, ketika 

menentukan tepi palung sungai, ukuran palung sungai  harus diperhitungkan 

untuk debit rencana masa depan yang direncanakan, sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar 16 di bawah ini. 

 

 

 

 

Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 

Garis Sempadan Danau 

Gambar 16. Ruas Sungai di Daerah Rawan Banjir dan Daerah Urban 

 

f. Ruas sungai dengan tebing mudah runtuh 

Ketika tim kajian melakukan survei lapangan, perlu diidentifikasi adanya ruas 

palung sungai tertentu yang karena kondisi geologi, jenis dan sifat fisik tanah, 

serta kemiringan dan ketinggian tebing berpotensi besar terjadi/rawan longsor. 

Saat menentukan tepi palung sungai untuk kondisi yang demikian ini, 

kemungkinan longsor harus diperhitungkan dengan mengambil tepi palung sungai 

pada jarak yang aman dari tepi longsoran. Misalnya dengan menempatkan tepi 
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palung sungai membentuk   kemiringan/tangent   1: 2   (vertikal:horizontal)  dari 

dasar sungai, sebagaimana terlihat pada Gambar 17 di bawah ini. 

 

 

 
 

 

Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan 

Garis Sempadan Danau 

Gambar 17. Ruas Sungai dengan Tebing Mudah Runtuh 

 

g. Ruas sungai dengan jalan raya di tepi palung sungai 

Saat ini terdapat banyak ruas jalan bersebelahan dengan palung sungai dalam 

jarak yang cukup dekat. Seharusnya tidak ada kondisi seperti itu di masa 

depan. Jalan yang berdekatan dengan palung sungai memiliki potensi resiko 

keruntuhan  tebing  sehingga  membutuhkan  biaya  pemeliharaan yang tinggi. 

Terhadap kondisi yang telah telanjur tersebut ketentuan lebar sempadan tetap 

tidak berubah meskipun terpotong oleh keberadaan jalan. Ini berarti bahwa 

sempadan sungai dilanjutkan ke sisi luar di seberang jalan. 

Jika tebing sungai runtuh sehingga mengganggu atau merusak kondisi, maka pada 

kesempatan pertama harus ditinjau alternatif perbaikan jalan dengan menggeser 

trase jalan menjauhi palung sungai sesuai ketentuan lebar sempadan. 
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Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan  

 

Garis Sempadan Danau 

Gambar 18. Ruas Sungai dengan Jalan Raya di Tepi Palung Sungai 

 

h. Ruas sungai dengan lahan basah (wetlands) di tepi palung sungai 

Di daerah- daerah tertentu, palung sungai sering menyatu dengan kawasan  lahan  

basah  (wetlands)  atau  rawa. Mengingat fungsi lahan basah mirip dengan 

fungsi sempadan, dengan kata lain  yaitu memiliki fungsi 

membersihkan/menetralkan bahan pencemar, maka sempadan sungai tidak perlu 

ditentukan lagi dalam keadaan ini. Sebaliknya, lahan basah tepi sungai harus 

dipertahankan dan dilindungi. 

Namun  ketika  misalnya  lahan  basah  ini  diperkirakan  dalam waktu yang tidak 

terlalu lama akan mengalami penyusutan atau hilang,  maka  batas  sempadan  

sungai  harus  ditetapkan,  yaitu pada  tepi  lahan  basah  dimaksud,  

sebagaiamana  dapat  dilihat pada Gambar 19 di bawah ini. 
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Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan  

Garis Sempadan Danau 

 

Gambar 19. Ruas Sungai dengan Lahan Basah (wetlands) di Tepi Palung Sungai 

 

i. Ruas sungai dengan tebing tinggi dan palung sungai membentuk huruf V 

Di bagian hulu atau perbukitan, palung sungai biasanya berbentuk huruf V. Untuk 

sungai dengan bentuk palung V, tepi palung sungai adalah di ujung puncak 

tebingnya. 

Jika tebing terlalu tinggi dan agak landai, tepi palung sungai dapat 

ditentukan di tempat perubahan kemiringan ketika kemiringan   tebing   sungai   

berubah   menjadi   lebih   landai, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 20 

 di bawah ini. 
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Sumber: Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan 

Sungai dan Garis Sempadan Danau 

Gambar 20. Ruas Sungai dengan Tebing Tinggi dan Palung Sungai 

Membentuk Huruf V 

 

2. Penentuan Garis Sempadan Sungai 

Garis sempadan ditentukan pada: 

a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 

b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; 

c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 

d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; 

e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan 

f. mata air 

 

(a) Garis Sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan 

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan 

ditentukan sebagai berikut :  
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(1) Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan 

palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai 

kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; 

(2) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan 

palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih 

dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan 

(3) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan 

palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih 

dari 20 (dua puluh) meter. 

 

(b) Garis Sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan 

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan 

terdiri atas :  

(1) sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 

(limaratus) Km2; dan 

(2) sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama 

dengan 500 (lima ratus) Km2. 

Untuk ilustrasi penentuan garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggul dan 

sungai bertanggul disajikan pada gambar 21 dan gambar 22 dibawah ini. 
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Gambar 21. Klasifikasi Penentuan Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul 

 

(c) Garis Sempadan pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 

Garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 

ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul 

sepanjang alur sungai. 

(d) Garis Sempadan pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan 

Garis sempadan pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan 

ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul 

sepanjang alur sungai. 
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Gambar 22. Klasifikasi Penentuan Garis Sempadan Sungai Bertanggul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

Untuk dapat mencapai maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka akan disusun 

beberapa tahapan kegiatan mulai dari awal hingga akhir kegiatan penelitian ini 

yaitu : 

1. Melakukan kajian Pustaka. 

Kegiatan kajian Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan kegiatan 

analisis hidrologi, sungai, banjir rancangan dan kriteria tentang sempadan 

sungai. Selain itu juga dilakukan pengumpulan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan 

dilakukan. 

2. Melaksanakan pengumpulan data-data sekunder. 

Kegiatan pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan berkoordinasi ke 

instansi terkait khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung 

yang memiliki kewenangan dalam kegiatan pengelolaan sungai yang 

menjadi konsentrasi kegiatan penelitian ini. Beberapa data sekunder yang 

akan dikumpulkan adalah : 
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- Data hidrologi antara lain data pencatatatn curah hujan dari pos 

hujan di sekitar DAS Way Ketibung dalam kurun waktu pengamatan 

minimal 10 (sepuluh tahun) 

-  Data geometri sungai hasil pengukuran, data inventarisasi 

pemanfaatan sempadan sungai, data kondisi tanggul sungai dan data 

penunjang lain yang terkait kodisi sempadan sungai. 

- Mengumpulkan Peta-peta penunjang kajian penetapan garis 

sempadan sungai. 

3. Melaksanakan analisis data hidrologi. 

Kegiatan analisis data hidrologi dilakukan untuk mengetahui debit banjir 

rancangan (Q2 th, Q5 th, Q10 th, Q20 th , Q25 th, Q50 th, Q100 th ) dengan 

metode HSS Nakayasu di lokasi penelitian sebagai parameter utama dalam 

melakukan analisis hidrolika sungai untuk menentukan tinggi muka air 

banjir yang akan menjadi dasar dalam Penetapan garis sempadan sungai. 

4. Melaksanakan kegiatan analisis data geometri sungai. 

Kegiatan analisis geometri sungai dilakukan terhadap data hasil pengukuran 

topografi yang telah dilaksanakan di sungai yang menjadi lokasi penelitian 

sebagai data awal untuk analisis hidrolika sungai menggunakan program 

HEC-RAS. 

5. Melaksanakan analisis kondisi existing tanggul sungai. 

Kegiatan analisis kondisi existing tanggul sungai dilakukan dengan 

melaksanakan pengamatan langsung sehingga diketahui dimensi tanggul 
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eksisting dan kemampuannya dalam menahan aliran debit banjir rancangan 

sesuai hasil running HEC-RAS. 

6. Melaksanakan Penetapan batas garis sempadan sungai. 

Kegiatan Penetapan batas garis sempadan sungai dilakukan dengan 

mengacu pada standar dan kriteria yang tertuang di dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang 

Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. 

7. Menyusun kesimpulan kegiatan penelitian dan saran yang 

direkomendasikan. 

Kesimpulan dari penelitian ini akan disusun secara singkat dan jelas 

berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dalam beberapa point yang 

selanjutnya akan dirangkai menjadi saran dan rekomendasi untuk kegiatan 

penelitian selanjutnya atau untuk kedepannya dapat menjadi pertimbangan 

bagi instansi terkait dalam melaksanakan penataan daerah sempadan sungai. 

 

3.2. Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian 

Secara sistematis tahapan Kegiatan penelitian ini direpresentasikan dalam 

diagram alir sebagai berikut : 
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Gambar 23. Bagan Alir Penelitian 
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V. PENUTUP 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan untuk Sungai Way Ketibung, dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Debit banjir rancangan menggunakan metode HSS Nakayasu diperoleh 

sebagai berikut : Q2th = 845,96 m
3
/s, Q5th = 1024,71 m

3
/s , Q10th = 

1161,94 m
3
/s, Q20th = 1321,46 m

3
/s, Q25th = 1355,90 m

3
/s, Q50th = 

1515,64 m
3
/s dan Q100th = 1688,59 m

3
/s. 

2. Berdasarkan klasifikasi sungai Way Ketibung termasuk dalam kawasan 

Ibukota Kabupaten/Kota, maka menggunakan parameter debit banjir 

rencana kala ulang (Q10 – Q20). Sehingga dalam penelitian ini untuk 

analisis hidrolikanya menggunakan debit banjir rencana Q 20 th untuk safety 

factor.  . 

3. Berdasarkan hasil analisis hidrolika dengan menggunakan debit rencana 

kala ulang Q20 th dan berdasarkan elevasi muka air banjir yanga ada 

dilakukan rencana desain tanggul Sungai Way Ketibung, dimana selanjutnya 

dari kaki tanggul terluar ditarik garis sepanjang 5 (lima) meter sebagai batas 

sempadan sungai.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran  dan rekomendasi dapat diberikan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam kegiatan 

sosialisasi terkait tahapan penetapan Garis Sempadan Sungai oleh instansi 

terkait. 

2. Diperlukan Perbaikan kondisi tutupan lahan pada DAS Way Ketibung agar 

dapat mengembalikan keberadaan hutan sehingga dapat mereduksi besaran 

debit aliran banjir pada Sungai Way Ketibung. 

3. Potensi debit banjir yang yang cukup besar di Sungai Way Ketibung perlu 

menjadi perhatian oleh semua pihak sehingga dapat menyusun mangkah-

langkah antisipatif pencegahan terjadinya potensi banjir di lokasi rawan 

bencana banjir. 

4. Masih banyak hal yang dapat dikembangkan oleh Peneliti lain terkait 

karakteristik sempadan dan pemodelan lainnya pada Sungai Way Ketibung, 

sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar dalam melaksanakan 

penelitian selanjutnya. 
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