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Konsep Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi DAS  

Idung Risdiyanto 

 

METODOLOGI  

 

Metodologi yang akan digunakan dalam desain sistem pengelolaan DAS 

terpadu ini akan menggunakan pendekatan sistem yang mencakup empat komponen 

pokok, yaitu perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), dataware (basis 

data) dan brainware (sumberdaya manusia).  Keempat komponen pokok tersebut akan 

diintegrasikan dalam suatu sistem yang real time dan dibagi menjadi lima (6) sub 

sistem, yaitu:  

1) sub sistem pengukuran 

2) sub sistem informasi geografi dan basisdata spasial 

3) sub sistem komunikasi data  

4) sub sistem pemodelan spasial  

5) sub sistem Neraca Akuntasi Sumberdaya DAS 

6) sub sistem alat bantu pengambilan keputusan (decission support system) 

 

Sub-sub sistem tersebut saling terkait dengan dihubungkan oleh suatu variabel/peubah 

dalam suatu persamaan atau analsis.  Dalam Gambar 1 ditunjukkan bahwa hubungan 

antar sub sistem tidak hanya menjelaskan faktor fisik dalam suatu DAS tetapi juga 

menghubungkannya dengan faktor-faktor non fisik seperti sosial, ekonomi, 

kependudukan dan aspek legal/hukum.  Dengan demikian maka dalam sistem 

pengelolaan DAS akan dihasilkan suatu rumusan kebijakan yang tidak hanya didasari 

pertimbangan fisik DAS, tetapi juga faktor-faktor lain yang telah disebut.  Semua 

analisis-analisis yang digunakan untuk mengintegrasikan faktor fisik dan non fisik 

mengacu pada analisis spasial dan diterjemahkan sebagai cost path analisis dan risk 

analisis dengan pendekatan expert system dan optimize programing, sehingga suatu 

rumusan keputusan atau kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak yang 

optimal dari semua sudut pandang (fisik dan non-fisik).  Keterangan mengenai tiap 

sub sistem dijelaskan pada bagian penjelasan. 
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Gambar 1.  Skema hubungan antar sub sistem dalam sistem pengelolaan DAS terpadu 

 

1.  Sub Sistem Pengukuran 

 

Sistem pengukuran digunakan untuk mendapatkan data-data aktual berupa 

peubah-peubah hidrologi dalam suatu DAS seperti tinggi muka air sungai, 

kecepatan aliran, debit sungai, sedimentasi dan intensitas hujan.  Peubah-peubah 

tersebut merupakan peubah yang dinamik dan pengukurannya harus dilakukan secara 

kontinyu sesuai dengan set up yang diinginkan.  Seperti telah diketahui bahwa tidak 

semua peubah dinamik dapat diperoleh secara langsung dari pengukuran, misalnya 

debit sungai.  Untuk itu, selain peubah-peubah tersebut, dalam sistem pengukuran 

juga harus didapatkan data mengenai parameter sungai yang cenderung bersifat statis 

seperti tipe sungai dan luas penampang sungai.   

Sebagai bagian dari suatu sistem yang akan dibangun secara dinamik dan real 

time, maka dalam sistem pengukuran harus digunakan suatu alat pemantau aliran 

sungai yang otomatis dan dapat menghasilkan data digital.  Untuk itu maka digunakan 

alat-alat ukur yang telah menginterasikan antara teknologi hardware dan software 

atau dengan kata lain telah berbasis pada teknologi komputer.  Penggunaan teknologi 

komputer dalam pengukuran peubah-peubah hidrologi akan mendapat hasil yang 

efektif, efisien dan dapat di lakukan pengukuran secara kontinyu sesuai dengan setting 

waktu yang diinginkan tanpa tergantung dengan sumberdaya manusia.  Selain itu data 

digital yang dihasilkannya akan dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem 

induknya melalui sub sistem komunikasi data dan sistem informasi geografi. 
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Peubah-peubah tersebut diukur pada waktu yang bersamaan dalam satu unit 

stasiun yang terdiri dari sensor/alat ukur, unit pengolah data dan unit komunikasi data.  

Sensor yang dipasang terdiri dari sensor tinggi muka air, kecepatan aliran (current 

meter) dan penakar hujan penakar hujan, selanjutnya data tersebut akan diolah dalam 

unit pengolah data yang berbasis komputer guna mendapatkan data-data tinggi muka 

air, kecepatan aliran, debit sungai dan intensitas hujan pada waktu yang telah 

ditentukan dan kemudian data-data tersebut akan dikirim ke pusat melalui unit 

komunikasi data.  Mengenai unit komunikasi data akan dijelaskan pada bagian 2.3.  

Gambar 2.2 adalah skema satu unit stasin pemantau aliran sungai. 

Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemasangan unit stasiun 

pemantau aliran sungai adalah : 

• Validasi dan kalibrasi alat ukur dan pengolahan data harus disesuaikan 

dengan kondisi sungai 

• Cakupan atau jangkauan luas pengukuran terutama data intensitas hujan 

• Pendistribusian pemasangan unit stasiun pemantau aliran sungai dalam 

suatu DAS harus dapat menunjukkan atau mewakili kondisi hidrologi DAS 

secara keseluruhan 

• Keamanan stasiun 

• Kemudahan pengoperasian 

• Catu daya atau sumber energi, pada beberpa tempat dimungkin 

penggunaan energi yang dibangkitkan dari matahari (solar cell system) 

 

Alat ukur :

• Tinggi muka air

• Kecepatan alir

Rumah unit pengolah data :

• Tinggi muka air (cm)

• Kecepatan alir (m/dt)

• Debit (m3/dt)

• Intensitas hujan (mm/jam)
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• Tinggi muka air
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Gambar 2.2.  Skema unit stasiun pemantauan aliran sungai 
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2.  Sub Sistem Informasi Geografi dan Manajemen Basisdata Spasial 

  

 Sistem informasi geografi (SIG) dalam sistem monitoring aliran sungai 

digunakan sebagai alat untuk mengetahui posisi atau lokasi dari setiap kejadian dalam 

seluruh kawasan DAS.  Penggunaan SIG akan dapat menjawab pertanyaan seperti 

“kejadian apa ?, mengapa dapat terjadi?, bagaimana? dan dimana kejadian tersebut?”.  

Dalam SIG, informasi mengenai DAS dapat disajikan dalam bentuk peta yang 

dilengkapi dengan data atribut atau tabel.  Semua data dan informasi tersebut harus 

dapat diintegrasikan dengan sub sistem yang lain.  Data dan informasi yang 

diperlukan dalam Sub SIG meliputi : 

a. Luas dan tipe penutupan lahan dalam DAS 

b. Tata guna lahan dalam DAS 

c. Jaringan sungai 

d. Geomorfologi DAS (terutama kemiringan dan tipe batuan) 

e. Topografi DAS 

f. Hidrometeorologi, yang meliputi : 

- Tipe dan arah aliran permukaan sebelum masuk ke dalam jaringan 

sungai 

- Akumulasi aliran permukaan 

- Data series hidrologi (debit, tinggi muka air, kecepatan alir) 

- Data series klimatologi (intensitas hujan, suhu, tekanan, angin, 

kelembaban dan evapotransporasi) 

g. Informasi dasar (jaringan transportasi, batas administrasi dll) 

h. Data banjir (kejadian banjir, luas banjir dll) 

i. Peta dan rencana tata ruang kota 

 

Data dan informasi tersebut diatas diolah dalam suatu sistem basis data spasial 

(SDBMS – Spatial Database Management System) dengan format dan tipe data yang 

sesuai dengan standar yang ada sehingga akan mempermudah penggunaan, analisis 

spasial dan pengintegrasian dengan sub sistem yang lain. 
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Gambar 2.  Skema data sistem informasi geografi yang di integrasikan ke dalam 

Spatial Database Management System 

 

Analisis spasial dilakukan guna mendapatkan informasi yang mempunyai 

georeferences (lokasi/lintang-bujur) pada setiap data atau kejadian di dalam DAS 

yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan bagi sub sistem alat bantu 

pengambilan keputusan (DSS-Decission support system).  Analisis spasial yang 

dilakukan meliputi : 

a) Analisis iklim dan cuaca; analisis ini dilakukan guna mendapatkan 

informasi tentang penyebab-penyebab kejadian iklim (normal/ekstrim) 

yang mengakibatkan fluktuasi pada kualitas dan kuantitas hidrologi DAS.  

Analisis tidak hanya dilakukan dalam cakupan DAS, tetapi juga dalam 

skala regional (sekitar kawasan DAS) dan skala global.  Hasil dari analisis 

ini akan meliputi : 

� Karakteristik iklim dan cuaca DAS 

� Distribusi karakteristik iklim dan cuaca dalam DAS (termasuk 

didalamnya adalah intensitas hujan) 

� Internal dan Eksternal faktor pembentuk kejadian iklim dan cuaca 

dalam DAS 

� Inventorisasi teknologi antisipasi dari kejadian iklim dan cuaca yang 

ekstrim 

b) Analisis penutupan lahan; dalam analisis ini digunakan data citra satelit 

Landsat TM (30x30 m
2
) untuk daerah hulu dan SPOT (5x5 m

2
) untuk 

daerah hilir guna mengetahui perubahan lahan yang terjadi selama periode 

waktu tertentu (10 tahun terakhir) 

c) Analisis hidrometeorologi dan infrastruktur pengukurannya;  analisis 
hidrologi dilakukan guna mengetahui variabel atau parameter hidrologi 

terutama yang berhubungan dengan kejadian ekstrim (banjir/kekeringan) 

seperti tinggi muka air, debit, kecepatan alir, intensitas hujan dan kapasitas 

jaringan sungai.  Berdasarkan data tersebut kemudian ditentukan nilai-nilai 
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ambang kritis, maximum dan minimumnya yang relatif terhadap ruang 

(kawasan) dan waktu. 

d) Analisis daerah rawan banjir;  berdasarkan pada analisis 

hirometeorologi dan mengacu pada data topografi dengan interval 10 cm, 

kapasitas jaringan sungai dan drainase serta tata ruang kota, maka dapat 

ditentukan daerah rawan banjir dengan skala prioritasnya sesuai dengan 

tingkat kerawanannya. 

e) Analisis jaringan infrastruktur pengendalian banjir;  ketersedian 
sarana dan prasarana pengendali banjir dianalis berdasarkan pada hasil 

analis hidrometeorologi dan analisis daerah rawan banjir untuk kemudian 

dapat ditentukan tingkat kecukupannya atau efektifitas, efisiensi dan 

ketepatan penempatan lokasi infrastruktur tersebut. 

f) Analisis jaringan infrastruktur komunikasi data;  analisis ini dilakukan 

guna  menentukan model, metode dan peralatan komunikasi data yang 

akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

efektifitas, efisiensi dan ketepatan lokasi infrastruktur jaringannya.  
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Gambar 3.  Skema analisis spasial 

 

 

3.  Sub Sistem Komunikasi Data  

  

 Sub sistem komunikasi data akan menggunakan peralatan telemetri radio 

sebagai peralatan utama dalam sistem. Telemetri adalah sistem pengukuran jarak jauh.  

Alat ukur berupa sensor dihubungkan dengan suatu interface yang memungkinkan 

hasil pengukuran dapat dibaca di tempat yang jauh dari lokasi pengukuran.  Interface 
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yang digunakan adalah suatu piranti keras rangkaian elektronik yang dapat 

dihubungkan dengan kabel penghubung atau gelombang radio. Sistem radio telemetri 

banjir adalah sistem pengukuran parameter-parameter yang dapat menunjukkan 

kejadian banjir dengan menggunakan interface berupa gelombang radio.  Digunakan 

gelombang radio sebagai interface karena lokasi-lokasi pengukuran terletak pada 

jarak yang berjauhan dan pada kondisi topografi yang tidak rata. 

 Sistem lalu lintas data pengukuran menggunakan jaringan gelombang radio 

dengan frekuensi rendah, yaitu sekitar 60-80 MHz.  Penggunaan frekuensi rendah ini 

bertujuan untuk menghindari gangguan dari komunikasi radio yang banyak digunakan 

oleh masyarakat, sehingga data yang dikirimkan ke stasiun penerima dapat diterima 

dengan baik. 

 

3.1. Stasiun-stasiun dalam Sub Sistem Komunikasi Data 

Pembagian sub sistem komunikasi data sebagai unit-unit stasiun merupakan 

pertimbangan penting, karena mempengaruhi model dan analisis hidrologi guna 

memprediksi kejadian hidrologi dalam DAS (banjir/kekringan) yang akan terjadi. 

Berdasarkan keadaan topografi maka peralatan telemetri radio dibagi menjadi tiga 

(Gambar 4), yaitu stasiun kendali pusat (central control room), stasiun repeater dan 

stasiun pengukuran (SPAS) 
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HILIR
Control Room

Stasiun repeater

(Stasiun pengukuran)

(Stasiun pengukuran)

(Stasiun pengukuran)

Stasiun repeater
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Control Room

Stasiun repeater

(Stasiun pengukuran)

(Stasiun pengukuran)

(Stasiun pengukuran)

Stasiun repeater

 

Gambar 4.  Stasiun-stasiun dalam sub sistem komunikasi data 

 

a) Stasiun kendali pusat (central control room); merupakan pusat semua proses 

yang ada dalam sistem telemetri banjir.  Stasiun ini hanya terletak pada satu 
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lokasi tertentu yang dapat dijangkau oleh sistem radio telemetri yang dipasang 

di berbagai tempat DAS Ciliwung. Di stasiun kendali ini terdapat peralatan-

peralatan penerima dan pengirim data, dan pengolah data.  Data diterima dari 

stasiun kendali sekunder atau langsung dari stasiun-stasiun pengukuran.  

Peralatan pengolah data akan mengolah data yang diterima, kemudian 

digunakan sebagai masukan sub sistem pemodelan dan pemantauan spasial.  

Keluaran dari pengolahan data tersebut ditampilkan pada panel-panel tampilan 

seperti printer dan layar monitor (Gambar 5).  Data yang diterima dan data 

hasil pengolahan disimpan dalam peralatan penyimpan data (hard disk atau 

flopy disk) untuk selanjutnya digunakan sebagai tingkat penentu siaga banjir. 

b) Stasiun repeater; berfungsi sebagai penguat gelombang radio dan sebagai 

penghubung antara stasiun pengukuran dengan stasiun kendaki pusat dan 

stasiun kendali sekunder.  Menurut fungsinya maka di stasiun ini terdapat dua 

jenis perlatan yaitu unit pengirim (transmitter) dan unit penerima (receiver). 

c) Stasiun pengukuran; terdiri dari tiga macam peralatan (Gambar 1), yaitu 

peralatan pengukuran, peralatan telemetri dan sistem catu daya.  Peralatan 

pengukuran yang digunakan telah dijelaskan dalam bagian sub sistem 

pengukuran.  Sistem telemetri yang dipasang di stasiun pengukuran berfungsi 

menerima panggilan dari stasiun kendali pusat dan sekunder untuk 

mengirimkan data dengan atau tanpa melalui stasiun repeater.  Waktu 

pengiriman data dilalukan dengan interval waktu tertentu (misal: data tiap 10 

menit, 20 menit atau 30 menit) sesuai dengan setup pemanggilan yang 

dilakukan di stasiun kendali.  Sistem ini terdiri dari radio equipment, control 

circuit, tone detection circuit, sequence circuit, electronic counter circuit 

(untuk curah hujan),  paralrel series conversion circuit (untuk tinggi muka 

air). Sistem catu daya yang dipakai dapat menggunakan listrik yang diperoleh 

dari PLN.  Catu daya yang diperoleh dari PLN dilengkapi dengan 

transformator yang mengubah arus AC menjadi DC.  Jika terjadi gangguan 

terhadap listrik dari PLN, maka catu daya diambil dari baterai.  Pada tempat-

tempat yang tidak terjangkau oleh listrik dari PLN, maka catu daya diperoleh 

dari solar cell power suply pada siang hari dan baterai pada malam hari. 

 

3.2.  Pemilihan Lokasi Stasiun Pengendali, Repeater dan Pengukuran 

 Pemilihan lokasi stasiun dalam sub sistem komunikasi data harus 

mempertimbangkan faktor-faktor : 

- topografi; harus dilakukan uji komunikasi radio di seluruh kawasan DAS 

sehingga data yang ditransmisikan dan diterima tidak terganggu. 

- Kelancaran/gangguan sinyal radio 

- Posisi alat ukur/SPAS 

- Kemudahan/akses lokasi 

- Ketersedian catu daya/sumber energi 

- Kemudahan perawatan dan keamanan 
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Guna mempermudah penempatan stasiun-stasiun dalam sub sistem ini maka metode 

penempatannya akan digunakan analisis spasial berdasarkan data dan informasi yang 

dihasilkan oleh sub-sistem informasi geografi.  Sebagai ilustrasi penempatan stasiun 

komunikasi data berdasarkan faktor topografi dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Stasiun 

pengukuran

Stasiun repeater

Stasiun kendali pusat 

(control room)

Stasiun 

pengukuran

Stasiun repeater

Stasiun kendali pusat 

(control room)

 

Gambar 6.  Ilustrasi penempatan stasiun sub-sistem komunikasi data 

 

4.  Sub Sistem Pemodelan Spasial 

 

4.1.  Fungsi sub sistem pemodelan spasial 

Pemodelan spasial terhadap kondisi DAS dan kejadian-kejadian hidrologi 

dimaksudkan untuk mendapatkan : 

� pemahaman proses kejadian hidrologi terutama tentang aliran permukaan 

� prediksi kejadian banjir berdasarkan lokasi dan waktu secara real time 

� monitoring atau memantau kejadian banjir yang ada berdasarkan waktu 

dan lokasi secara real time 

� simulasi banjir dengan berbagai skenario yang didasarkan pada masukan 

data yang ada 

� sistem peringatan dini kerawanan dan bahaya banjir 

� skenario antisipasi banjir 

� data dan informasi bagi sub sistem alat bantu pengambilan keputusan pada 

saat sebelum atau terjadi banjir 
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Algoritma pemodelan spasial dibangun dengan model dinamik berdasarkan unit 

waktu dan lokasi, sehingga setiap keluaran yang dihasilkan merupakan hasil dari 

proses dan dapat diketahui waktu dan lokasi dari setiap kejadian.  Selain itu dengan 

menggunakan model dinamik dapat disusun suatu skenario dan simulasi kejadian 

hidrologi, yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau 

tindakan bagi pihak-pihak yang terkait (Gambar 7). 

Analisis Spasial

(SIG)

Pemodelan

Spasial

Data pengukuran

� pemahaman proses kejadian 

� prediksi kejadian banjir 

� monitoring

� Skenario dan simulasi banjir

� sistem peringatan dini kejadian banjir

� skenario antisipasi banjir

DSS

Real time output

Analisis Spasial

(SIG)

Pemodelan

Spasial

Data pengukuran

� pemahaman proses kejadian 

� prediksi kejadian banjir 

� monitoring

� Skenario dan simulasi banjir

� sistem peringatan dini kejadian banjir

� skenario antisipasi banjir

DSS

Real time output

 

 

Gambar 7.  Skema pemodelan spasialdinamik dengan masukan hasil pengukuran 

lapang dan analisis SIG dan keluaran yang bersifat real time 

 

 Guna mempermudah pengoperasian model spasial ini, maka perlu disusun 

suatu aplikasi pemrograman spasial guna mendapatkan suatu interface yang 

mengintegrasikan masukan, proses dan keluaran dari model.  Sebagai ilustrasi berikut 

ini adalah contoh dari pemodelan spasial aliran permukaan DAS yang telah menjadi 

suatu aplikasi komputer. 

 

4.2.  Model simulasi aliran permukaan DAS 

 Model ini mensimulasikan masukan data dari stasiun-stasiun pengukuran 

(intensitas hujan dan tinggi muka air) dan peta topografi guna menghasilkan informasi 

mengenai : 

� distribusi hujan wilayah 

� hidrograf satuan sungai mulai dari hulu sampai dengan muara 

� waktu tempuh aliran air dari hulu ke hilir dalam satuan waktu tertentu. 
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� prediksi arah aliran sungai 

� prediksi area tergenang 

Dalam simulasi, masukan yang digunakan merupakan data aktual pada saat 

pengukuran kemudian dilakukan pemrosesan data secara spasial dan otomatis dan 

akan menghasilan keluaran seperti tersebut diatas.  Dengan menggunakan model ini 

pengguna dapat memprediksi kejadian yang akan terjadi beberapa jam kemudian.  

Tahapan-tahapan dalam model ini adalah sebagai berikut : 

a. Distribusi hujan dalam wilayah DAS; pada tahapan ini sistem akan memanggil 

masukan data dari tiap stasiun pengukuran untuk menghasilkan peta hujan 

wilayah pada saat data terukur (Gambar 8). 

 

Gambar 8.  Distribusi hujan wilayah pada saat kejadian 

 

b. Perhitungan waktu tempuh dan hidrograf satuan;  pada tahapan ini data 
diproses untuk menghasilkan tabel waktu tempuh dengan unit waktu tertentu dan 

grafik yang menunjukkan fluktuasi debit sungai (m
3
/dt) pada tiap segmen sungai 

mulai dari hulu sampai dengan hilir (Gambar 9) 
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Gambar 9.  Tabel waktu tempuh dan hidrograf satuan tiap segmen DAS 

c. Pemetaan arah dan akumulasi aliran permukaan; berdasarkan data 

topografi dan penutupan lahan arah aliran permukaan dapat diprediksi 

sehingga dapat diketahui lokasi-lokasi dengan tingkat akumulasi alian yang 

tinggi dan rendah (Gambar 10) 

 

Gambar 10.  Simulasi arah dan akumulasi aliran permukaan DAS 
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d. Prediksi dan pemetaan lokasi tergenang;  dengan mengetahui arah aliran dan 

debit maksimum yang terlampau (dapat dilihat pada hidrograf) serta didukung 

dengan data penutupan lahan maka dapat diketahui dan diprediksi lokasi-lokasi 

yang tergenang pada waktu-waktu tertentu (Gambar 11). 
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Gambar 11.  Prediksi lokasi genangan pada 8 jam (atas) dan 

9 jam (bawah) setelah kejadian hujan pada jam ke 1 

 

5.  Sub Sistem Neraca Akuntasi Sumberdaya DAS 

 

Pengelolaan DAS merupakan upaya peningkatan kualitas DAS dan kehidupan 

manusia yang berkesinambungan, dan sedapat mungkin berlandaskan kepada 

kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada.  Sumberdaya alam (SDA) dalam suatu 

DAS dapat diibaratkan sebagai bahan bakar bagi kehidupan dalam kawsan tersebut.  

Jika bahan bakar tersebut habis, maka roda kehidupan akan mengalami permasalahan 

yang sangat serius.  Di banyak masyarakat, termasuk di daerah-daerah, anggapan 

bahwa sumberdaya alam tersedia dalam cadangan yang selalu berlimpah adalah 

pemahaman yang salah.  Sumberdaya alam tersedia sebagai hasil dari siklus produksi 

yang dinamis di dalam sistem alam.  Beberapa jenis sumberdaya alam (seperti bahan 

tambang) bahkan memerlukan waktu jutaan tahun untuk dapat ditemui kembali dalam 

akumulasi jumlah yang layak untuk dimanfaatkan. 

 

Untuk dapat menjaga kelangsungan pengelolaan DAS, maka diperlukan 

inventarisasi sumberdaya alam untuk penyusunan basis data dasar SDA.   Dinamika 

potensi dan status pemanfaatannya perlu diketahui, sehingga pemanfaatan yang 

optimum dapat dilakukan untuk pembiayaan pembangunan.  Penyusunan akuntansi 

SDA dan Studi potensi sangat diperlukan dalam perencanaan pengelolaan.  Melalui 

sistem akuntansi SDA, Pengambil kebijakan dapat secara berkala menghitung potensi 

pendapatan sumberdaya alam, untuk kemudian digunakan dalam penentuan prioritas 

investasi publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. 

 

Pekerjaan Inventarisasi dan Akuntansi SDA DAS ditujukan untuk membangun basis 

data dasar SDA dan pembangunan sistem akuntansi SDA serta penyusunan profilnya. 

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dalam lingkup berikut ini: 

� Kompilasi informasi sumberdaya alam DAS dan penyusunan basis data pokok 

sumberdaya alam  (inventarisasi SDA) 

� Pengembangan sistem akuntansi SDA (Natural Resources Accounting / NRA) 

untuk DAS 

� Penyusunan profil investasi berbasis SDA melalui karakterisasi dan analisis 

prospek investasi di dalam DAS. 

 

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan seperti 

diuraikan di atas, direncanakan menggunakan konsep-konsep dan teknologi yang saat 

ini telah tersedia.  Ringkasan alur proses pelaksanaan dan target output dalam 

pekerjaan ini diberikan pada Gambar 12.  

NRA merupakan perangkat manajemen pengelolaan sumberdaya alam DAS, 

khususnya untuk keperluan perencanaan strategis pembangunan DAS.  Secara garis 

besar, NRA merupakan langkah-langkah pemilihan skenario pembangunan 

sumberdaya alam yang dimulai dari penentuan target manfaat sosial yang ditentukan 
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sendiri oleh masyarakat pengguna (constituents) sumberdaya alam di suatu 

wilayah.   Sistem NRA dibangun dari hasil kompilasi data dan rumusan akuntansi 

dinamis dengan metode yang otentik dan akurat.  Analisis potensi dan penyusunan 

profil investasi berbasis SDA dibangun menggunakan teknik dan prosedur 

pengembangan Sistem Informasi dengan menggunakan Teknologi Informasi (IT) 

yang mutakhir.  Hasil Inventarisasi basisdata, NRA, dan Profil investasi akan 

menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh 

(Remote Sensing).   

 

Gambar 12. alur proses pelaksanaan dan target output sub 

sistem Neraca Akuntasi Sumberdaya DAS 

 

6.  Sub Sistem Alat Bantu Pengambilan Keputusan (Decision Support System-

DSS) 

 

6.1.  Fungsi dan metode DSS 

 Sub sistem ini merupakan integrasi dari semua sub sistem yang ada sehingga 

menjadi satu kesatuan sistem pengelolaan DAS Ciliwung yang mempunyai fungsi 

untuk: 
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� perencanaan : 

o pengelolaan DAS terpadu 

o antisipasi bencana 

� pemeliharaan fungsi DAS terutama pada : 

o jaringan sungai dan drainase mulai dari hulu dan hilir 

o infrastruktur pengendali banjir 

o infrastruktur komunikasi data 

� prediksi kejadian ekstrim baik banjir maupun kekeringan 

� monitoring DAS, terutama pada sifat aliran permukaan yang dapat 

menimbulkan banjir 

� evaluasi kejadian-kejadian yang ada dalam DAS terutama banjir dan 

kekeringan 

� peringatan dini bencana banjir 

� antisipasi bencana banjir (kegiatan dan aksi yang harus dilakukan untuk 

menanggulangi bencana banjir) 

Metode yang digunakan dalam penyusunan DSS ini akan digunakan kombinasi antara 

Expert System (ES) dan Optimize Programing (OP) dengan masukan informasi dari 

sub sistem pengukuran, SIG, komunikasi data dan pemodelan spasial.  Kombinasi ini 

diperlukan karena menurut fungsi yang ada dalam DSS tidak hanya faktor fisik tetapi 

juga melainkan faktor non fisik.  Faktor fisik meliputi seluruh informasi yang 

didapatkan dari tiap sub sistem yang berhubungan dengan aliran permukaan, 

sedangkan faktor non fisik berkaitan dengan kewenangan, lembaga dan demografi 

dari DAS. 

Sebagai suatu alat bantu pengambil keputusan, maka sistem ini tidak akan 

membuat suatu keputusan, tetapi akan memberikan suatu masukan berupa informasi 

dan skenario dari suatu rencana dan tindakan dalam pengelolaan DAS, terutama untuk 

antisipasi bencana.  Hubungan sebab akibat akan menjadi dasar bagi metode ES dan 

OP.  Setiap skenario keluaran DSS juga akan memberikan informasi mengenai 

dampaknya jika tindakan dilakukan berdasarkan skenario tersebut.  Untuk itu, maka 

skenario-skenario keluaran DSS akan dirangking berdasarkan tingkat efektifitas, 

efisiensi dan ketepatan sasarannya dan kesesuaian dengan kejadian yang ada. 
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Gambar 12.  Skema dasar alat bantu pengambilan keputusan 

 

6.2.  Sistem peringatan dini bahaya banjir 

Salah satu bagian penting dalam DSS ini adalah sistem peringatan dini bahaya 

banjir. Dianggap sebagai bagian yang penting dalam DSS, karena sistem peringatan 

dini merupakan muara dari keseluruan fungsi dari sistem yang akan dibangun. Tugas 

pengoperasian sistem peringatan  dini bahaya banjir lebih bersifat fisik dan diatur 

serta dijalankan oleh lembaga/pihak yang berwenang untuk mengoperasikan sistem 

ini.  Tugas-tugas pengoperasian sistem peringatan dini meliputi tugas-tugas sebagai 

berikut : 

a) Pengoperasian secara baik terhadap semua peralatan sistem pengukuran, 

sistem  lalulintas/komunikai data, SIG, sistem analisis dan pemodelan 

spasial serta sistem tanda bahaya. 

b) Penyampaian informasi tentang tanda-tanda akan terjadi banjir dan 

kesiapan stasiun kendali melalui sistem komunikasi radio sesuai dengan 

jalur komunikasi data (siaga banjir).   

c) Mengambil langkah-langkah pengamanan apabila ada informasi siaga 

banji pada wilayah tertentu. Langkah-langkah pengamanan tersebut 

antara lain adalah : 

� Mempelajari kondisi hujan dan kenaikan tinggi muka air sungai 

dan mengubah periode pengamatan menjadi periode yang lebih 

pendek. 

� Melakukan simulasi perkiraan inflow dan outflow yang akan 

masuk dalam bendungan-bendungan atau pintu-pintu air utama 

seperti Katulampa, Ratujaya, Kalibata dan Manggarai serta 

simulasi banjir pada badan-badan sungai secara serentak. 
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� Menentukan bukaan pintu air yang harus dilepas. 

� Memberikan informasi dengan cepat ke bagian hilir termasuk 

kepada instansi yang terkait mengenai kondisi sungai saat akan dan 

sedang terjadi banjir. 

� Mengatur seluruh operasi dan pengamanan bangunan air di 

sepanjang sungai Ciliwung untuk mengendalikan banjir yang 

terjadi bersama-sama dengan instansi yang terkait 

 Pemantauan dengan sistem ini secara terus menerus (real time) terhadap 

timbulnya bahaya banjir sungai Ciliwung dapat memberikan data hidrologi lengkap 

yang berguna untuk perencanaan penentuan batasan siaga banjir pada tahun 

berikutnya atau keperluan perencanaan yang lain.  Jika suatu periode musim telah 

berakhir maka dilakukan suatu analisis terhadap semua data dari sistem dan dilakukan 

kalibrasi ulang dengan data hasil pengukuran di lapangan atau pengukuran manual.  

Setelah itu dilakukan koreksi ulang terhadap parameter-parameter yang digunakan 

dalam software model simulasi banjir yang ada dalam sistem pengelolaan DAS 

Ciliwung.  Hal ini dimaksudkan supaya penggunaan  peralatan dan sistem pada 

periode/tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang tepat dan benar. 


