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2.1.  Tahap Kegiatan Kajian 

Kegiatan kajian rinci terhadap Rencana Tindak RHL untuk Pengendalian Banjir di 
Wilayah Jabodetabek melalui tahapan kegiatan, seperti ditunjukkan dalam Bagan 
Alur Kegiatan pada Gambar 1. 

 

Gambar 2.1. Bagan Alur Kegiatan Kajian Rinci Rencana Tindak RHL untuk 
Pengendalian Banjir di Wilayah Jabodetabek. 

1) Tahap pertama, melakukan review terhadap dokumen Rencana Tindak 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada DAS Ciliwung, Cisadane, Angke, Pesanggrahan, 
Sunter dan Kali Bekasi Untuk Pengendalian Banjir di Wilayah Jabodetabek.  
Dokumen ini memuat situasi/kondisi umum, permasalahan umum, arahan 
dan/atau rekomendasi program, serta kelembagaan. 
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2) Tahap kedua, melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kesesuaian atau 
kelayakan lapangan atas Rencana Tindak tersebut di atas.  Pada tahap ini 
dilakukan pembaharuan dan pelengkapan data, serta dilakukan konsultasi dengan 
para pihak terkait dan pihak lain yang relevan di lapangan.  Verifikasi lapangan ini 
dilakukan untuk seluruh DAS yang ada di wilayah Jabodetabek. 

3) Tahap ketiga, melakukan pengolahan data, baik yang bersifat spasial maupun non 
spasial. 

4) Tahap keempat, melakukan analisis dan simulasi untuk menemukan atau 
memperkuat rasionalitas atas fokus program-program yang direkomendasikan dari 
Rencana Tindak. 

5) Tahap kelima, merinci dan menyajikan masing-masing program ke dalam format 
perencanaan yang siap dioperasionalisasikan atau diimplementasikan. 

 

2.2.  Metode/Pendekatan 

1.  Landasan Pendekatan Analisis Kegiatan 

Kajian Rehabilitasi Hutan dan Reboisasi Lahan untuk pengendalian banjir di wilayah 
Jabodetabek mengacu atau berfokus pada program-program yang telah 
direkomendasikan/direncanakan dalam dokumen Rencana Tindak RHL untuk 
Pengendalian Banjir di Jabodetabek tahun 2007.  

Program-program tersebut dapat dikategorisasikan kedalam dua kategori atau aspek.  
Pertama, program yang termasuk dalam kategori Tehnis Sipil, dan kedua program 
yang termasuk dalam kategori Vegetatif.  Rincian program setiap kategori tersebut 
disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kategori Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Pengendalian Banjir 
di Wilayah Jabodetabek. 

Tehnis/Sipil Vegetatif 

1.  Sumur Resapan 1. Vegetasi Tetap 

2.  Pengendali Tebing Sungai 2. Agroforestry 

3.  Gully Plug 3. Penghijauan Lingkungan 

4.  Parit Buntu 4. Strip Rumput 

5.  Dam Pengendali 5. Teras Gulud 

6.  Dam Penahan  

7.  Embung  

 

Terhadap kedua kategori program tersebut di atas, dilakukan kajian untuk 
mendapatkan atau mempekuat rasionalitasnya (rationale) serta untuk menentukan 
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besaran dan sebaran.   Selanjutnya kajian kelembagaan dilakukan terhadap setiap 
kategori program.   

Metode kajian untuk kedua kategori program, Program Tehnis Sipil dan Program 
Vegetatif, serta pendekatan untuk kajian kelembagaan diuraikan berikut di bawah 
ini. 

Kajian kegiatan untuk menyusun rincian rencana tindak antisipasi banjir ini 
mempunyai landasan analisis yang mengadopsi pendekatan sistem proses.  
Pendekatan ini digunakan karena kejadian banjir yang terjadi di kawasan 
Jabodetabek dapat dianggap sebagai suatu hasil dari sistem kawasan yang bekerja 
mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan berbagai peubah dan parameter yang ada 
dalam sistem tersebut.  Sebagai suatu sistem proses yang menghasilkan kejadian 
banjir, maka sistem tersebut mempunyai sub-sub sistem yang saling terkait dan saling 
mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung.   

Masing-masing sub-sistem yang mempengaruhi setiap kejadian banjir tersebut analog 
dengan aspek penutupan dan penggunaan lahan, hidrologi dan morfometri jaringan, 
iklim, geomorfologi dan tanah, geohidrologi, topografi, infrastruktur pengendali 
banjir, rencana tata ruang sosial ekonomi dan kelembagaan.  Sebagai suatu sub-
sistem, setiap aspek tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya terhadap kejadian 
banjir dan menghasilkan peubah dan parameter yang berpengaruh terhadap sub-
sistem yang lain. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini perlu dilakukan suatu analis 
untuk setiap sub-sistem tersebut sehingga dapat mengidentifikasi peran dan fungsi 
masing-masing aspek tersebut terhadap kejadian banjir.  Analisis-analisis yang 
dilakukan terhadap masing-masing sub-sistem/aspek tersebut merupakan proses 
identifikasi masalah untuk mendapatkan akar permasalahan kejadian banjir di 
kawasan Jabodetabek.  

Proses identifikasi permasalahan akan menghasilkan akar permasalahan yang dapat 
dibagi menjadi dua bagian yaitu akar permasalahan yang bersifat biofisik dan non-
biofisik.  Berdasarkan akar permasalahan tersebut maka dilakukan suatu bentuk 
analisis guna mendapatkan rancangan antisipasi dan penyelesaian akar permasalahan 
terhadap kejadian banjir.  Analisis dan rancangan antisipasi untuk aspek biofisik 
terdiri dari kegiatan-kegiatan inventori teknologi antisipasi, analisis konservasi lahan, 
iklim dan cuaca, penutupan lahan, hidrologi, jaringan aliran dan  infrastruktur 
pengendali banjir.  Dalam analis tersebut diperlukan data yang berbentuk numerik, 
tektual dan spasial yang dihimpun dari data sekunder maupun kegiatan survey di 
lapangan. Sedangkan untuk aspek non-biofisik analisis dilakukan terhadap aspek 
sosial, kelembagaan dan pembiayaan yang juga didukung data-data dari kegiatan 
pengumpulan data maupun survey dan wawancara. 

Hasil analisis dan rancangan antisipasi banjir akan menghasilkan jenis, peubah, 
parameter dan unit (luas, debit, volume etc.) yang dapat digunakan sebagai indikator 
yang terukur untuk rancangan RHL.  Berdasarkan pada rancangan tersebut, maka 
proses selanjutnya adalah menentukan jenis dan tujuan kegiatan.  Dalam kegiatan 
ini, secara umum akan didapatkan tiga bentuk kegiatan yang terdiri dari kegiatan 
vegetatif, sipil teknis berbasis lahan dan sipil teknis berbasis alur.  Penjelasan 
terhadap ketiga jenis kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan vegetasi;  merupakan suatu bentuk kegiatan untuk meresapkan 
air hujan kedalam tanah melalui media tanaman (vegetasi) sehingga 
jumlah air yang menjadi limpasan permukaan akan berkurang sampai 
dengan jumlah yang diinginkan.  Kegiatan ini dapat dilakukan jika tersedia 
lahan yang masih sesuai untuk dilakukan penanaman.  Termasuk dalam 
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jenis kegiatan ini adalah penanaman vegetasi tetap, penghijauan, 
agroforestry dan strip rumput. 

b. Kegiatan sipil teknis berbasis lahan; merupakan kegiatan untuk 
meresapkan  air hujan kedalam tanah dan menampung air hujan diatas 
permukaan tanah sebelum menjadi limpasan permukaan yang masuk 
kedalam aliran/sungai melalui bangunan-bangunan sipil teknis.  Kegiatan 
ini dilakukan jika vegetasi yang ada tidak mampu lagi meresapkan air 
hujan sampai dengan jumlah yang telah ditentukan.  Termasuk dalam 
kegiatan ini adalah sumur resapan, teras gulud, parit buntu/rorak, biopori 
dan embung. 

c. Kegiatan sipil teknis berbasis alur;  merupakan kegiatan untuk 
menahan/menampung air di badan air atau dengan membentuk badan air 
baru di alur atau aliran sungai. Selain menahan/menampung air, kegiatan 
ini juga dapat memperpanjang waktu tempuh aliran sehingga dapat 
menurunkan debit puncak dari suatu aliran, termasuk dalam kegiatan ini 
adalah gully plug, dam penahan, dam pengendali, normalisasi sungai, 
bendungan, dan lain-lain.   

Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk kegiatan yang saling berurutan 
dengan logika sebagai berikut  jika kegiatan vegetasi sudah tidak mampu lagi 
menurunkan debit limpasan sampai dengan tingkat diinginkan, maka akan diterapkan 
kegiatan sipil teknis berbasis lahan.  Selanjunya jika debit limpasan tidak dapat 
diresapkan atau ditahan di lahan maka kegiatan sipil teknis berbasis alur diterapkan 
untuk mengurangi debit puncak dari aliran.  Ketiga jenis kegiatan tersebut harus 
disertai dengan kegiatan yang bersifat non-fisik yang mencakup aspek kelembagaan, 
sosial dan pembiyaannya. 

Setelah ditentukan jenis dan tujuan kegiatan, maka masing-masing kegiatan tersebut 
diintegrasikan dalam suatu model hidrologi dan spasial untuk mengetahui respon 
kegiatan terhadap kejadian banjir yang terjadi.  Selain respon terhadap kejadian 
banjir, pemodelan hidrologi dan spasial ini akan menghasilkan sasaran kegiatan  
berupa lokasi, luas dan jumlah/unit dari masing-masing kegiatan.  Setelah ditetapkan 
sasaran kegiatan, maka masing-masing kegiatan dilakukan optimasi untuk mengatahui 
nilai optimal yang dapat memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. Pada kajian ini, optimasi ditekankan kepada kegiatan vegetasi dan sumur 
resapan karena kedua jenis kegiatan tersebut mempunyai respon langsung terhadap 
kondisi hidrologi di kawasan ini. Kegiatan optimasi tersebut akan menghasilkan target 
dan indikator yang terukur dari masing-masing kegiatan.  Berdasarkan pada tujuan, 
sasaran, target dan indikator dari masing-masing kegiatan, maka dapat ditetapkan 
rincian rencana tindak kegiata.  Gambaran menyeluruh dari penjelasan tersebut 
diatas dapat dilihat pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2.  Skema Kerangka Landasan Pendekatan Kegiatan RHL 
untuk Pengendalian Banjir. 

 

2.3. Metode Kajian Sipil Tehnis dan Vegetatif 

a.  Pendugaan Limpasan 

Metode  vegetatif mapuan sipil teknis pada dasarnya ditujukan untuk menurunkan 
jumlah aliran permukaan, mengendalikan daya rusak aliran permukaan dan 
memperbaiki kualitas aliran permukaan.    Untuk mendapatkan jumlah dan arahan 
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lokasi yang “ideal” untuk lokasi tindakahn Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan  
dengan melakukan pemodelan secara spasial antara parameter penutupan lahan, 
kondisi hidrologi, jumlah aliran permukaan, topografi, jaringan sungai, tanah  dan  
penyebaran pola curah hujan untuk mendapatkan pola perubahan hidrologi yang 
paling besar sehingga dengan keterbatasan anggaran yang tersedia kegiatan yang 
dilaksanakan benar-benar efektif.  

 

Gambar 2.3.  Skema Metode Pendugaan Limpasan. 

Metode pertama yang digunakan adaah Metode Pendugaan Limpasan yang skemanya 
disajikan pada Gambar 3 di atas. Analisis data menggunakan ukuran Citra SPOT  5 m x 
5 m, kemudian dilakukan penafsiran tipe penggunaan lahan, kapasitas infiltrasi, dan 
dugaan limpasan permukaan di setiap tipe penggunaan  lahan di masing-masing DAS.   

Bahan yang dipakai adalah Rupa bumi  skala 1:25.000, peta Liputan TM Liputan th 
SPOT 2003 dan peta hasil penafsiran dari kegiatan pemetaan detail yang telah 
dilakukan.   Analisis peta dilakukan untuk mendapatkan peta  tipe penggunaan lahan 
untuk memntukan koeifisien aliran permukaan di setiap tipe penggunaan  lahan.  
Hasil penafsiran penutupan lahan tersebut kemudian dioverlay dengan batas DAS dan 
batas administrasi di masing-masing  DAS yang dikaji.   

b.  Bilangan Kurva Aliran Permukaan 

Metode Bilangan Kurva Aliran Permukaan (Curve Number) menggambarkan tentang 
hujan lebih (rainfall excess) ditentukan oleh lima parameter, yaitu : penggunaan 
lahan, perlakuan  (teknik pertanian), kondisi hidrologi, kandungan air tanah 
sebelumnya dan grup hidrologi tanah,  yang mengacu pada SCS National Engineering 
Handbook, Section 4, Hydrology (1972) dan Ward and Elliot (1995). 
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Data penggunaan lahan didapatkan dari peta penggunaan lahan, sedangkan data 
teknik-teknik pertanian dan kondisi hidrologi didapatkan dari pengamatan di 
lapangan. Untuk menentukan grup hidrologi tanah digunakan pendekatan dengan 
sifat-sifat tanah berdasarkan peta tanah DAS.  Kondisi  kelas soil group untuk masing-
masing tanah disajikan pada Lampiran 1. 

c.  Waktu Konsentrasi (tc) 

Waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan aliran permukaan dari titik terjauh 
sampai luaran DAS. Untuk menentukan waktu konsentrasi digunakan  metode Kirpich 
(1940),yang menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

  tc  =  0,0195  L 0,77  S -0,385   

keterangan : 

 tc  = waktu konsentrasi (menit) 

 L   = panjang maksimu aliran dalam DAS (m) 

               S = rata-rata kemiringan DAS   

  

d.  Pemetaan Kelerengan dan Elevasi 

Peta lereng dan peta elevasi dibuat secara digital menggunakan data Digital 
Elevation Model (DEM) hasil proses griding data digital kontur. Peta kontur pada 
pekerjaan ini diturunkan dari peta kontur melaui proses digitasi Peta Rupabumi 
Indonesia skala 1:10.000. Proses pemetaan lereng dan elevasi dilakukan dengan 
interval lereng dan elevasi yang sesuai dengan kebutuhan pemetaan lereng untuk 
kesesuaian lahan pemukiman (standard).  

e.  Pemetaan DEM (Digital Elevation Model) 

Digital Elevation Model (DEM) akan digunakan untuk memetakan topografi dan 
morfologi wilayah, berupa pembuatan model colordraping image menggunakan efek 
cahaya untuk menampilkan topografi dan kondisi geomorfologi medan. Pekerjaan ini 
juga akan dilengkapi dengan pembuatan model 3 dimensi (3D View) untuk 
menyajikan tampilan topografi wilayah yang lebih interpretative.  Contoh peta hasil 
pemetaan 3D-DEM, disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 2.4. Contoh Peta 3D-DEM Kawasan Hulu Cisadane dan Ciliwung. 

 

f.  Pemetaan Sifat Hidrologi Permukaan  

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis permukaan yang akan mempengaruhi sifat-
sifat hidrologi suatu permukaan.  Sifat permukaan yang dianalisis adalah arah aliran, 
akumulasi aliran dan pembagian sub-DAS.  Sebagai masukan data untuk menurunkan 
parameter permukaan yang akan digunakan dalam analisis hidrologi permukaan 
adalah data topografi yang telah dikonversi sebagai data DEM (Digital elevation 
model).  Selanjutnya berdasarkan masukan data ini,maka disusun suatu model guna 
menurunkan parameter-parameter permukaan seperti : 

� Derajat dan arah kemiringan permukaan, 

� arah aliran, 

� akumulasi aliran, 

� jaringan aliran (stream network), 

� batas-batas sub DAS. 

Gambar 2.5 menyajikan tahapan model penurunan parameter hidrologi permukaan 
dengan masukan data DEM.  Keterangan rincinya disajikan pada halaman berikutnya. 
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Gambar  2.5. Tahapan Pemetaan Sifat Hidrologi Permukaan. 

 

Derajat dan arah kemiringan lahan (slope) ; Kemiringan suatu permukaan ditentukan 
oleh perbedaan tinggi pada dua tempat yang berbeda.  Penggambaran perbedaan 
ketinggian antar tempat dapat dinyatakan sebagai ketinggian setiap sel, dimana 
setiap nilai ketinggian diberikan dua indeks yang menyatakan koordinat lokasi (h(i,j)) 
(Gambar 2.6).  Untuk menyatakan besarnya kemiringan suatu lahan dapat digunakan 
satuan derajat kemiringan yang didapatkan dari tangen sudut yang dibentuk oleh dua 
tempat dengan ketinggian yang berbeda, atau dinyatakan sebagai persen yang 
didapatkan dari rasio antara nilai ketinggian dengan jarak proyeksi horizontal antara 
dua tempat tersebut terhadap sumbu x dan y. 

 

Gambar 2.6.  Penggambaran Ketinggian Didalam Setiap Sel. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka persamaan matematis yang digunakan 
untuk mendapatkan kemiringan lahan (S) adalah sebagai berikut: 

       ..... (1)  
  

Arah aliran ; Arah aliran dimodelkan sebagai satu bentuk hasil turunan yang 
didapatkan dari arah kemiringan lahan suatu sel.  Seperti telah diketahui, bahwa 
setiap sel mempunyai data ketinggian yang unik, sehingga untuk menentukan arah 
suatu aliran akan ditentukan dari nilai arah kemiringan lahan yang paling curam yang 
didapatkan dari persamaan 1.  Hal ini berarti bahwa untuk menentukan arah aliran 
satu sel, maka harus dilakukan perhitungan nilai rasio ketinggian dan jarak  sel 
tersebut terhadap  8 sel disekitarnya yang dibatasi oleh dua titik diagonal koordinat 
(i-1, j-1) dan (i+1, j+1).   Algoritma dari pemodelan penentuan arah aliran setiap sel 
tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, dimana Smax merupakan arah aliran : 

 Smax =0 

 FOR m = i-1 TO  j+1 

  FOR  n = j-1 TO  j+1 

      

  IF   S > Smax THEN Smax = S 

  NEXT n 

 NEXT m 

Setelah didapatkan nilai S yang paling curam (Smax), maka arah aliran suatu sel akan 
dinyatakan sebagai bilangan 2n.  Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 
penggunaan informasi arah aliran tersebut bagi penurunan peubah dan parameter 
lain  yang akan digunakan dalam penelitian ini.  Arah aliran tersebut akan menunjuk 
pada 6 sel disekitar sel yang ditentukan arah alirannya (sel target).  Gambar 2.7 
menunjukkan nilai arah-arah aliran dan contoh hasil perhitungan yang telah 
dilakukan untuk menentukan arah aliran (Fdir). 
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Gambar  2.7.  Nilai Arah Aliran dan Contoh Hasil Perhitungan Arah Aliran. 

 

Akumulasi Aliran ;  Akumulasi aliran adalah jumlah sel yang terakumulasi disuatu sel 
tertentu yang dikarenakan oleh arah aliran sel-sel dalam suatu data DEM mengarah 
pada sel tersebut.  Pemodelan akumulasi aliran ini berguna untuk menentukan 
jumlah air limpasan permukaan yang diterima oleh suatu tempat atau titik dalam 
suatu DAS.  Jika kemudian titik tersebut dianggap sebagai keluaran (outlet) bagi 
suatu jaring-jaring aliran, maka sel tersebut akan mendapatkan jumlah sel yang 
paling besar jika dibanding dengan sel lain dalam suatu DAS yang sama.  Secara 
matematis, akumulasi aliran (Facc) ini dimodelkan sebagai fungsi dari arah aliran 
(Fdir) dengan persamaan sebagai berikut : 

      

Berdasarkan pada persamaan 3, maka dengan menggunakan contoh pada Gambar 2.6 
akan didapatkan jumlah sel yang terakumulasi pada suatu sel tertentu seperti yang 
disajikan pada Gambar 2.8.  Dalam batasan suatu DAS, nilai akumulasi aliran sama 
dengan nol menunjukkan bahwa pada tempat-tempat tersebut merupakan batas DAS 
atau Sub DAS berupa punggung-punggung bukit.   

 

Gambar 2.8.  Hasil perhitungan akumulasi aliran 
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Jaringan aliran (segment);   Setelah parameter permukaan seperti kemiringan, arah 
aliran dan akumulasi ditentukan, maka model berikutnya adalah penentuan jaringan 
aliran.  Jaringan aliran dapat disebut juga sebagai sungai atau badan air terbuka.  
Pada parameter ini penentuannya ditentukan oleh parameter akumulasi aliran 
dengan nilai atau jumlah tertentu.  Pada penelitian ini, jaringan aliran dimodelkan 
dengan sebuah asumsi bahwa jumlah sel akumulasi aliran dan jumlah tersebut 
berfungsi sebagai peubah aliran permukaan.  Berikut ini adalah model matematis 
penentuan jaringan aliran. 

 

dimana : 

Stream  :   badan aliran/sungai 

nSel(n-order)  :  Jumlah sel minimum yang disyaratkan pada order yang sama   

sehingga suatu sel dapat dikatakan sebagai sungai/badan air 

 

Pada penelitian ini yang dianggap sebagai badan aliran air atau sungai jika suatu sel 
mengakumulasi jumlah sel tertentu yang ditentukan secara bebas atau dengan kata 
lain nilai nSel(n-order) menjadi peubah bebas tergantung dengan tingkat ketelitian 
hasil model yang diiginkan.  Sehingga semakin kecil luas daerah kajian (misal, salah 
satu sub-DAS Ciliwung) maka dimasukkan nilai yang kecil, begitu pula sebaliknya. 

Batas-batas sub DAS;  Suatu DAS terdiri dari beberapa sub-DAS.  Seperti halnya 
penentuan jaringan aliran, maka batas-batas sub-DAS dimodelkan dengan 
menggunakan nilai akumulasi sel sebagai parameter masukkannya.  Pada bagian 
sebelumnya telah dijelaskan bahwa nilai akumulasi aliran sama dengan nol 
menunjukkan bahwa suatu tempat adalah punggung bukit yang secara fisik 
merupakan suatu titik yang digunakan untuk membatasi satu Sub-DAS dengan sub-DAS 
yang lain.   Secara matematik, penentuan batas-batas Sub-DAS dimodelkan sebagai 
berikut: 

 

nSel adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah minimum sel yang 
disyaratkan dalam menentukan sub-DAS.  Nilai nSel ini berasosiasi dengan luas 
minimum suatu area yang dapat dianggap sebagai suatu sub-DAS. 

 

g.  Model Optimasi Sumur Resapan  

Optimasi jumlah sumur resapan dan luas vegetasi dilakukan dengan menggunakan 
batasan bilangan kurva yang merupakan parameter dalam perhitungan limpasan 
permukaan dan merupakan fungsi dari kelompok hidrologi tanah dan jenis penutupan 
lahan.  Optimasi dilakukan dengan mencari nilai error terkecil terhadap bilangan 
kurva yang diminimumkan untuk mendapatkan nilai debit rencana yang dikehendaki.  
Skema optimasi sumur resapan dan luas vegetasi dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9.  Skema Optimasi Jumlah Sumur Resapan. 

 

h.  Perhitungan Tinggi Muka Air Tanah (Water Table) 

Pengukuran tinggi muka airtanah dilakukan dengan menggunakan Pizometer, dimana 
tinggi muka airtanah disuatu tempat merupakan selisih dari tinggi kontur tanah 
setempat dengan kedalaman sama dari permukaan tanah setempat, secara 
matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

  H  = E –d  

Keterangan : h  = tinggi muka air tanah (m) 

          E = Elevasi permukaan tanah setempat (m) 

          d = kedalaman muka air tanah dari permukaan tanah setempat (m) 

Perhitungan  debit  maksimum  yang dihasilkan dari setiap tipe penggunaan lahan 
dihitiung menggunakan persamaa: 

 

      Q   = CIA.   

             360 

Di mana  Q =  Debit maksimum  (m3/det) 
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                C  = Koefisien aliran permukaan sesuai penutupan lahan 

    I  = Intensitas hujan sesuai dangan waktu pemusatan aliran (mm/jam) 

    A = Luas DAS dalam Ha 

 

i.  Pendekatan untuk Vegetatif  

Penetapan lokasi areal berbagai bentuk rehabilitasi lahan seperti penanaman 
vegetasi tetap, penghijauan, agroforestry, teras gulud, strip rumput, rorak, dam 
penahan, dam pengendali, gully plug, embung, dan sumur resapan dilakukan melalui 
identifikasi lokasi yang nenungkinkan dengan mengacu pada Pedoman Teknis Gerakan 
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) yang dikeluarkan oleh 
Departemen Kehutanan tahun 2007.    

Areal calon masing-masing bentuk rehabilitasi lahan dilakukan dengan cara overlay 
peta peta sesuai dengan kriteria yang digunakan. Peta yang digunakan berupa peta 
kawasan hutan, peta kekritisan lahan, peta penggunaan lahan, peta kemiringan 
lahan, dan peta tanah.  Dari hasil overlay dilakukan query poligon-poligon yang 
memenuhi kondisi seperti disebutkan di atas yang merupakan areal yang perlu 
direhabilitasi.  

Berdasarkan hasil identifikasi, kemudian ditentukan areal prioritas yang perlu 
direhabilitasi dengan mempertimbangkan juga tingkat bahaya erosi, tekanan 
penduduk, dan aksesibilitas.  Areal yang semakin besar tingkat bahaya erosi, semakin 
tinggi tekanan penduduk dan aksesibilitas menjadi semakin prioritas untuk 
direhabilitasi.   

Untuk memberikan arahan lokasi berbagai bentuk rehabilitasi lahan, areal prioritas 
kemudian dikombinasikan dengan hasil wawancara dengan petugas penyuluh 
kehutanan dan konfirmasi dengan pejabat terkait di setiap Kabupaten. 

 

2.4.  Pendekatan Kajian Kelembagaan 

Dalam konteks pelaksanaan suatu program, kajian kelembagaan diperlukan untuk 
memastikan bagaimana agar program tersebut dapat memenuhi tujuannya dan 
memberikan dampak yang diharapkan.  Lebih dari itu kajian kelembagaan dalam 
konteks program diperlukan untuk memperbesar/meningkatkan dampak positifnya 
melampaui sasaran atau target yang ditetapkan sebelumnya, dan juga untuk 
memelihara dan mengembangkan kesinambungannya.  

Kelembagaan memiliki dua makna atau pengertian. Pertama, kelembagaan sebagai 
pranata/norma atau ketentuan/prosedur yang mengatur hubungan masyarakat baik 
antar individu, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan 
kelompok (Schmid, 1987).  Kedua, kelembagaan sebagai organisasi.  Dalam 
pengertian ini organisasi yang dimaksud baik yang berbentuk formal 
(institusi/lembaga) atau non formal (kelompok masyarakat, rumah tangga).   

Kajian kelembagaan Program Rehabilitasi Lahan dan Hutan untuk Pengendalian Banjir 
di wilayah Jabotabek, dilakukan untuk keperluan seperti yang dimaksud di atas, serta 
dikaji menurut kerangka dua makna/pengertian di atas. 

Pertama, kajian kelembagaan dalam kerangka makna/pengertian lembaga sebagai 
organisasi; diidentifikasi siapa organisasi pelaksana program.  Dalam kajian kerangka 
ini, fokus perhatian ditujukan terhadap organisasi pelaksana yang berada di garis 
depan (frontliner) yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan program.  
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Kemudian diidentifikasi isu-isu, harapan dan kekhawatiran dari para frontliner 
berdasarkan pengalaman mereka selama ini di lapangan. 

Kedua, kajian kelembagaan dalam kerangka makna/pengertian lembaga sebagai 
pranata; juga sama diidentikasi isu-isu, harapan dan kehawatiran dari para pihak 
yang terkait dan berkepentingan dengan pengendalian banjir di wilayah 
Jabodetabek.  Identifikasi digali berdasarkan pengalaman mereka selama ini. 

Terhadap hasil-hasil identikasi isu, harapan dan kehawatiran, kemudian dianalisis  
dan diturunkan program-program kelembagaan yang diperlukan.  Kerangka analisis 
yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Analisis Peran serta Analisis 
Dampak Kegiatan, yang dikembangkan oleh Gunawan dan Sujatnika (2007). 

Termasuk dalam kajian kelembagaan adalah berkenaan dengan infrastruktur sosial, 
yakni suatu prayarat sosial yang perlu dipenuhi agar pelaksanaan program dapat 
berjalan dengan baik.    Pada tataran ini diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk 
memenuhi atau menguatkan prayarat-prasyarat sosial yang dimaksud. 

Keseluruhan pendekatan kajian kelembagaan ini disajikan dalam framework, seperti 
disajikan pada Gambar  2.10. 

 

 

 

Gambar 2.10. Bagan Alur Kegiatan Kajian Rinci Rencana Tindak RHL  

untuk Pengendalian Banjir di Jabodetabek. 


