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BAB 2 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1. Pengertian dan Definisi 

2.1.1. Lahan Rawa 

Lahan rawa adalah suatu bentangan tanah yang mempunyai topografi yang relatif datar 

atau cekung dengan kondisi drainase yang buruk dan secara alami tergenang air sepanjang 

tahun atau selama periode tertentu yang cukup panjang (semusim) (Kodoatie et. al., 2007; 

Kementerian PU, 2008). Penggenangan air ini dapat berasal dari air hujan, luapan banjir 

dari sungai utama, pasang naik dari air laut atau kombinasi keduanya. 

Ditinjau dari segi fisik atau proses pembentukannya, lahan rawa dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu rawa pasang surut atau rawa pantai dan rawa non pasang surut 

atau rawa pedalaman atau rawa lebak (Noor, 2004; Kementerian PU, 2008). Penelitian 

ini membahas tentang daerah rawa pasang surut yaitu daerah rawa yang dipengaruhi oleh 

pasang surut air laut. 

Lahan rawa pasang surut berada di sepanjang pesisir dan di sepanjang ruas sungai 

bagian hilir dimana regime sungainya dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Sudana, 

2005). Pengaruh pasang surut ini menyebabkan terjadinya semacam “pembendungan” 

sehingga permukaan air sungai naik dan meluapi lahan-lahan di sekitarnya. Genangan air 

pada lahan dapat pula berasal dari air hujan yang tertahan tidak dapat keluar dari lahan.  

Sebagian lahan rawa terluapi oleh air pasang dari sungai-sungai besar di sekitarnya 

seperti Sungai Barito (Kalimantan Selatan), Kahayan, Mentangai (Kalimantan Tenggah), 

Kapuas (Kalimantan Barat), Musi, Sugihan, Banyuasin, Lalan (Sumatera Selatan), dan 

lainnya. Pengaruh pasang surut air laut terhadap Sungai Kapuas misalnya dapat mencapai 

sejauh 120 km, Sungai Barito 140 km, dan Sungai Sebangau 60 km (Noor, 2001). 

Sedangkan penyusupan air laut dapat mencapai 60 km yang terjadi pada saat musim 

kemarau (Noor, 2001).  

Berbeda dengan lahan usaha tani di daerah tinggi dimana sistem tata airnya mudah 

diatur dengan menggunakan gaya gravitasi, daerah rawa pasang surut tata airnya sangat 

tergantung pada tinggi muka air pasang surut air laut. Daerah rawa yang umumnya relatif 

datar hanya mampu diairi dengan mengandalkan perbedaan tinggi muka air saat pasang 

dan membuang air (drainase) saat surut.  
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Pembangunan dan pengembangan daerah rawa pasang surut di Kalimantan sebagai 

lahan pertanian dimulai sejak tahun 1957 oleh pemerintah. Pengembangan ini didasari 

dengan memperhatikan keberhasilan suku Bugis, Banjar dan suku Melayu yang telah 

berhasil membuka sawah di daerah rawa pasang surut (Darmanto, 2001). Pada saat awal 

pembangunan persawahan pasang surut dibuat dengan sistem kanalisasi dan dibuat 

saluran primer dan sekunder supaya drainase dapat berfungsi dengan baik di daerah 

tersebut (Darmanto, 2001). Teknologi tata air yang digunakan pada daerah rawa pasang 

surut mulai berkembang dengan teknologi yang beragam dan disesuaikan dengan 

lingkungan setempat. 

Dalam pengembangan lahan rawa biasanya dibatasi 2000 s.d. 3000 ha, hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi heterogenitas tanah dan hidrologi dalam satu kawasan 

pengelolaan. Dengan cara seperti ini, perencanaan tata air menjadi lebih mudah dan 

diharapkan tata airnya lebih terjamin efektifitasnya secara merata (Notohadiprawiro, 

1996a). 

2.1.2. Pasang Surut 

Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka air laut, dimana amplitudo dan fasenya 

berhubungan langsung terhadap gaya geofisika yang periodik, yakni gaya yang 

ditimbulkan oleh gerak regular benda-benda angkasa, terutama bulan, bumi dan matahari 

(Wangsadipoera, 2007). Sifat dan keadaan muka air lahan rawa pasang surut dipengaruhi 

oleh perilaku pasang surut sungai/laut, iklim dan topografi (Noor, 2001; Kementerian PU, 

2008). 

Dalam suatu perencanaan bangunan air dibutuhkan elevasi-elevasi penting pasang 

surut. Satu periode nodal pasang surut yang merupakan periode panjang dan mempunyai 

elevasi penting yang tetap akan terjadi selama 18,6 tahun sekali (Royer, 1993; Yasuda et. 

al., 2006; Widyantoro, 2014). Oleh karena itu untuk mendapatkan elevasi penting pasang 

surut, terlebih dahulu harus didapatkan data selama rentang waktu tersebut. Dengan data 

yang diketahui dilakukan peramalan untuk mengetahui elevasi-elevasi penting pasang 

surut selama satu periode nodal pasang surut. Peramalan elevasi pasang surut dapat 

dilakukan dengan menggunakan analisis harmonik dengan metode kuadrat terkecil (least 

square) (Syetiawan, 2014). Metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode yang sering 

digunakan pada peramalan pasang surut dengan analisis regresi yang bertujuan untuk 
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meminimumkan kuadrat kesalahan sehingga nilai regresinya akan mendekati nilai yang 

sesungguhnya. 

Elevasi-elevasi pasang surut yang biasa digunakan (lihat Gambar 2.1) adalah 

sebagai berikut: 

HHWL (Highest High Water Level) : tinggi muka air tertinggi dalam rentang 

waktu yang ditinjau. 

MHWS (Mean High Water Spring) : Rata-rata dari tinggi muka air tertinggi pada 

saat pasang purnama (spring) dalam rentang waktu yang ditinjau. 

MHWL (Mean High Water Level) : Rata-rata dari tinggi muka air tertinggisaat 

pasang dalam rentang waktu yang ditinjau. 

MSL (Mean Sea Level) : Rata-rata muka air dalam rentang muka air 

yang ditinjau. 

MLWL (Mean Low Water Level) : Rata-rata dari tinggi muka air terendah saat 

surut dalam rentang waktu yang ditinjau. 

MLWS (Mean Low Water Spring) : Rata-rata dari tinggi muka air terendah pada 

saat pasang purnama (spring) dalam rentang waktu yang ditinjau. 

LLWL (Lowest Low Water Level) : Tinggi muka air terendah dalam rentang 

waktu yang ditinjau. 

 

Gambar 2.1. Elevasi-elevasi Pasang Surut (Departemen PU, 2007)  

Dalam konteks lahan rawa pasang surut dikenal istilah pasang tunggal dan pasang 

ganda. Pasang tunggal (spring tide) adalah pasang yang paling tinggi yang terjadi hanya 
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dua kali dalam satu bulan, yaitu pada bulan mati (hari ke-1 menurut kalender qomariah) 

dan bulan purnama (hari ke-14). Pasang ganda atau perbani (neap tide) adalah pasang 

kecil yang terjadi dua kali dalam 1 x 24 jam dengan ketinggian dari hari ke hari 

berfluktuasi berdasarkan gaya tarik bulan terhadap bumi (Noor, 2004). Ketinggian muka 

air pasang dan surut sangat dipengaruhi oleh tempat atau jarak dari muara laut dan 

keadaan musim sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Amplitudo Pasang Surut pada Beberapa Lokasi di Kalimantan (m) (AARD & 

LAWOO, 1992) 

Lokasi/jarak dari muara 

Sungai 
Tahun 

Musim Hujan Musim Kemarau 

Pasang 

Purnama 

Pasang 

Ganda 

Pasang 

Purnama 

Pasang 

Ganda 

Muara Barito 1989 3,0 0,7 3,0 0,7 

Banjarmasin (km 25) 1980 2,4 0,6 2,4 0,6 

Marabahan (km 80) 1980 1,4 0,5 2,0 0,6 

Kuala Kapuas (km 45) 1981 2,1 0,6 2,0 0,8 

Tipe pasang surut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk dasar berdasarkan  pada 

nilai Farmzahl, F yang diperoleh dari Persamaan 2.1 (Wangsadipoera, 2007). 

𝐹 =  
𝐾1+ 𝑂1

𝑀2+ 𝑆2
  ……………………………..…………………..……..………. (2.1) 

Dimana: 

F = nilai Farmzahl, 

K1 dan O1 = konstanta pasang surut harian utama, 

M2 dan S2 = konstanta pasang surut ganda utama. 

Berdasarkan nilai Farmzahl (F) tersebut, maka pasang surut dapat dibedakan menjadi; 

1. Pasang surut ganda (semi diurnal tides) : F ≤ 0,25. 

Dalam satu hari pasang surut (24 jam 52 menit) terjadi dua kali pasang (air tinggi) dan 

dua kali surut (air rendah). 

2. Pasang surut campuran: 0,25 < F ≤ 3,00. 

Dalam satu hari pasang surut kadang-kadang terjadi dua kali pasang dan dua kali surut, 

tinggi pasang surutnya tidak sama, kadang-kadang terjadi satu kali pasang dan satu 

kali surut. Tipe campuran ini dibedakan menjadi pasang surut campuran dominan 
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ganda (mixed-dominant semi diurnal) untuk 0,25 < F ≤ 1,50 dan pasang surut 

campuran tunggal (mixed-dominant diurnal) untuk 1,50 < F ≤ 3,00. 

3. Pasang surut diurnal: F > 3,00. 

Dalam satu hari pasang surut terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut. 

2.1.3. Pengembangan Rawa dengan Reklamasi 

Reklamasi rawa adalah usaha pemanfaatan sumber daya air rawa untuk meningkatkan 

fungsi dan manfaat rawa melalui teknologi hidraulik bagi keperluan kebutuhan manusia 

(Departemen PU, 2008b; Noor, 2004). Keberagaman sifat dan watak baik tanah maupun 

lingkungan fisik lainnya seperti topografi, iklim, tata air, kualitas air, kedalaman pirit, 

ketebalan gambut, dan komiditas yang dikembangkan, memberikan konsekuensi untuk 

suatu sistem pengelolaan air, tanah, dan tanaman dalam skala lokal (Noor, 2001). 

Diperlukannya pendekatan skala lokal ini berhubungan erat dengan sifat dan watak rawa 

yang spesifik, tidak seragam, dan tidak serba sama (Notohadiprawiro, 1996b). 

Permasalahan yang muncul dalam pengembangan lahan rawa melalui reklamasi 

tata air berkenaan dengan munculnya perubahan akibat proses fisika, kimia, dan biologi. 

Reklamasi dimaksudkan untuk memberikan peluang terjadinya oksidasi atau memacu 

proses perombakan atau pematangan tanah, namun jika oksidasi terjadi terlalu cepat akan 

berakibat fatal bagi pertumbuhan tanaman (Noor, 2001). Dalam melakukan reklamasi 

perlu diperhatikan beberapa aspek teknis jaringan saluran tata air yang harus diikuti untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan, aspek tersebut antara lain (Hardjoso & Darmanto, 

1996): 

1. aspek hidrologi (intensitas curah hujan harus cukup untuk menjamin ketersediaan air 

di lahan dan mampu mempercepat proses pencucian lahan), 

2. aspek gerakan air (wilayah pengembangan sebaiknya tidak terkena intrusi air asin dan 

masih termasuk wilayah jangkauan air pasang secara memadai), 

3. aspek hidrotopografi (data topografi yang akurat harus cukup tersedia untuk 

mendukung penentuan tipe hidrotopografi lahan menurut kondisi pada saat pasang 

dan surut sehingga membantu dalam penentuan tata guna lahan dan realisasi saluran), 

4. aspek mutu air (mutu air sebaiknya memenuhi syarat sebagai sumber air minum, 

pengairan dan sebagai pencucian lahan pertanian), 
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5. aspek ketebalan gambut (sesuai dengan kebutuhan jenis komoditas dan pola tanam 

yang akan dikembangkan, maka ketebalan gambut yang disarankan < 2 m). Ketebalan 

gambut ini mempengaruhi kematangan dan kesuburan tanahnya, 

6. aspek tata guna saluran (ketentuan tinggi genangan, lama genangan, kecepatan aliran, 

dan dimensi saluran ditentukan sesuai dengan kebutuhan pola tanam).  

Dari aspek-aspek yang perlu diperhatikan di atas, tidak semua aspek selalu dapat 

terpenuhi sepanjang waktu pengelolaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan, misalnya 

pada aspek hidrologi khususnya yang berhubungan dengan intensitas curah hujan tidak 

selalu terjamin dapat memenuhi kebutuhan tanaman, terutama pada musim kemarau. 

Penyediaan air pada musim kemarau diharapkan dapat diperoleh melalui pasokan air dari 

hulu sungai. 

2.1.4. Irigasi 

Irigasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian air kepada suatu lahan 

pertanian secara tidak alami guna pertumbuhan tanaman secara optimal. Pemberian air 

dalam kegiatan irigasi ini harus diiringi dengan drainase yaitu pembuangan air kelebihan 

pada lahan pertanian agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Penyediaan air yang 

sesuai dengan kebutuhan sangat menentukan produktivitas pertanian. 

Tujuan utama irigasi ini adalah pemberian air sesuai kebutuhan tanaman dan 

pembuangan air kelebihan. Selain itu irigasi juga bertujuan untuk melakukan kegiatan 

pemupukan, pencucian dan kolmatasi.  

Beberapa sistem irigasi, yaitu; 

1. Irigasi Sistem Gravitasi. 

Irigasi gravitasi adalah sistem irigasi yang mengalirkan air irigasi secara gravitasi. 

Pengaturan dan pembagian air irigasi menuju ke petak-petak sawah dilakukan secara 

gravitasi, sumber airnya diambil dari air permukaan, yaitu sungai, waduk maupun 

danau di dataran tinggi. Sistem irigasi gravitasi sudah dikenal lama dan diterapkan 

dalam banyak kegiatan usaha tani. 

2. Irigasi Sistem Pompa. 

Irigasi sistem pompa dapat dipertimbangkan bilamana pengambilan air secara 

gravitasi ternyata sulit atau tidak layak dilakukan, baik ditinjau dari segi ekonomi 

maupun teknis. Sistem irigasi ini membutuhkan modal awal relatif lebih kecil, tetapi 

memerlukan biaya operasional yang besar. 
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3. Irigasi Pasang Surut. 

Sistem irigasi pasang surut adalah suatu sistem irigasi yang memanfaatkan 

pengempangan (pembendungan) air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. 

Areal yang dapat direncanakan menggunakan irigasi ini adalah areal yang mendapat 

pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Untuk daerah Kalimantan 

misalnya, daerah ini dapat mencapai 30-50 km memanjang pantai dan 10-15 km 

masuk ke darat. Genangan berupa air tawar dari sungai akan menekan dan mencuci 

kandungan tanah sulfat masam dan dibuang saat air laut surut. 

2.2. Lahan Rawa Pasang Surut 

Daerah rawa pasang surut telah diidentifikasi potensinya untuk pengembangan pertanian 

seluas 9,5 juta ha (Noor, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa daerah rawa pasang surut 

sangat berpotensi untuk dikembangkan meskipun banyak kendala yang dijumpai di 

lapangan. Kawasan ini mempunyai genangan dangkal pada musim penghujan yang 

disebabkan oleh drainase yang terhambat sebagai efek dari elevasi muka air pada bagian 

hilirnya. Proses drainase lahan dapat terjadi pada kondisi surut, sedangkan pada kondisi 

pasang memberikan peluang untuk terjadinya irigasi pasang surut (Kodoatie et. al., 2007). 

2.2.1. Potensi dan Kendala Lahan Rawa Pasang Surut 

Berdasarkan PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa, rawa merupakan salah satu sumber 

daya air. Sebagai sumber daya air, rawa merupakan salah satu sumber daya alam yang 

potensial bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga potensi yang ada pada lahan rawa 

perlu dilestarikan dan dikembangkan atau ditingkatkan fungsi dan manfaatnya. Potensi 

pemanfaatan lahan rawa selain ditunjukkan untuk pengembangan (ekstensifikasi) lahan 

pertanian yang produktif, berfungsi pula sebagai sumber daya alam (lahan dan air) serta 

sebagai lahan konservasi. 

Daerah rawa pasang surut di Indonesia umumnya terletak pada daerah beriklim 

hujan tropis dengan temperatur, kelembaban udara, dan curah hujan yang tinggi. 

Temperatur harian rata-rata berkisar antara 25oC sampai 30oC. Kelembaban udara 

umumnya lebih dari 80%. Besarnya evapotranspirasi bervariasi antara 3,5 mm/hari 

sampai 4,5 mm/hari. Curah hujan tahunan rata-rata pada sebagian besar daerah rawa 

berkisar antara 2.000 mm sampai 3.000 mm. Berdasarkan potensi curah hujan dan iklim 
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yang terjadi di daerah rawa pasang surut, maka sebagian besar daerah rawa pasang surut 

di Indonesia berpeluang ditanami padi dua kali setahun (Menteri  PUPR, 2015). 

Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas totalnya sekitar 162,4 juta ha, terdiri 

dari daerah rawa seluas 33,4 juta ha (20,56%), dan lahan kering seluas 129 juta ha 

(79,44%). Daerah rawa seluas 33,4 juta ha tersebut tidak termasuk daerah rawa yang ada 

di Pulau Jawa. Luas rawa tersebut tersebar di sepanjang pantai Pulau Sumatera seluas 

9,37 juta ha, Pulau Kalimantan seluas 11,71 juta ha, Pulau Sulawesi 1,79 juta ha, dan 

Pulau Papua 10,52 juta ha. Sekitar 60% (20 juta ha) dari daerah rawa tersebut diantaranya 

merupakan daerah rawa pasang surut (Kementerian PU, 2008) dan yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai lahan pertanian sekitar 9,5 juta ha (Noor, 2004).  

Kegiatan pengembangan rawa sendiri terdapat hambatan atau kendala dalam 

pelaksanaannya. Ada beberapa aspek yang menghambat pengembangan lahan rawa 

antara lain aspek air (tata air, banjir, kekeringan, pH, salinitas, dll.), aspek tanah (pirit, 

gambut, mudah tumbuh gulma, miskin unsur hara, dll.), aspek sosial budaya ekonomi 

(permukiman, pemasaran, penggarap, sarana transportasi, keterbatasan modal, 

keterisolasian, dll.), dan aspek lingkungan (Sjarief, 2006). 

Aspek air dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

1. Tata Air 

Berbeda halnya dengan lahan usaha tani di daerah tinggi dimana sistem tata airnya 

mudah diatur dengan menggunakan gaya gravitasi, pada daerah rawa tata airnya 

sangat tergantung dengan tinggi muka air pasang surut. Daerah rawa yang umumnya 

relatif datar hanya mampu diairi dengan mengandalkan perbedaan tinggi muka air 

saat pasang dan membuang air saat surut. 

2. Banjir 

Pada saat musim hujan kelebihan air tidak dapat dibuang karena topografi lahan rawa 

yang relatif datar dan pada umumnya elevasi lahan berada di bawah elevasi muka air 

sungai sehingga sulit untuk membuang air kelebihan, terutama saat muka air laut naik. 

3. Kekeringan 

Kekeringan dijumpai di lahan rawa pasang surut tipe C dan D. Semakin jauh dari 

sungai maka semakin besar kemungkinan untuk mengalami kekeringan. Adanya 

aktifitas pembuatan saluran tanpa perencanaan yang tepat dapat berakibat terjadinya 
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pembuangan air yang belebih (overdrain), sehingga terjadi penurunan muka air tanah 

yang tidak terkendali. 

4. pH 

Derajat keasaman pH air di lahan rawa umumnya sangat tinggi yaitu kurang dari 4,5. 

Dengan derajat keasaman yang tinggi, lahan sulit untuk dikembangkan menjadi lahan 

pertanian terutama untuk budidaya padi. Musim kemarau penduduk di lahan rawa 

kesulitan air bersih, karena air dengan kondisi asam tidak layak untuk dikonsumsi. 

5. Salinitas  

Lahan rawa yang termasuk dalam tipe hidrotopografi A biasanya dekat dengan sungai 

atau laut, daerah ini cocok untuk dikembangkan menjadi lahan budidaya padi. Namun 

demikian pada musim kemarau intrusi air laut mempengaruhi sumber air di daerah 

ini. Pada saat musim kemarau debit dari hulu sungai yang mengairi lahan rawa ini 

menjadi kecil sehingga tidak mampu melawan dorongan pasang air laut dan terjadi 

intrusi. 

Selain kendala dan hambatan di atas, pada daerah rawa yang merupakan daerah 

marginal juga terdapat permasalahan dari aspek lingkungan, dimana terjadinya perubahan 

lingkungan dengan cepat akan menimbulkan masalah seperti hama, gulma, dan penyakit 

manusia. Masalah lain mengenai penyediaan air tawar, operasional dan pemeliharaan, 

jaringan irigasi/drainase (infrastruktur pengelolaan hidrolik), juga merupakan 

permasalahan yang terdapat pada daerah rawa (Kodoatie, 2006). 

Hambatan dan kendala pada aspek-aspek di atas terutama menyangkut aspek teknis 

sebetulnya dapat diatasi dengan pengembangan daerah rawa sesuai dengan tahapan-

tahapan pengembangan dan pengelolaan air yang baik. Tata air yang baik dapat dilakukan 

dengan pengendalian muka air tidak hanya mengandalkan muka air laut semata 

melainkan perlu dibangun bangunan pengendali seperti pintu air. Hal ini dimaksudkan 

dengan dilakukan pengelolaan air yang baik, maka akan diperoleh tata air yang baik pula 

pada lahan rawa sebagai lahan budidaya pertanian. 

2.2.2. Zona Lahan Rawa Pasang Surut 

Pada sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut terdapat pembagian zona pasang 

surut di sungai. Pembagian ruas sungai berdasarkan pengaruh tinggi muka air laut dan 

hidrologi sungai yang bersangkutan dapat dilihat pada Gambar 2.2 (Departemen PU, 

2007) dan Gambar 2.3 (Menteri PUPR, 2015). 
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Gambar 2.2. Zona Pasang Surut (Departemen PU, 2007)  

 

Gambar 2.3. Ruas Sungai Dipengaruhi oleh Tinggi Muka Air Laut dan Muka Air Sungai 

(Menteri PUPR, 2015) 
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Penjelasan Gambar 2.2, untuk masing-masing ruas sungai adalah sebagai berikut. 

1. Zona pasang surut (ZP1), pada zona ini pasang surut dari laut merambat masuk ke 

sungai, sehingga di sungai dapat terjadi dua arah aliran air. Zona pasang surut (ZP1) 

terbagi menjadi: 

a. zona pasang surut (ZP 1a); pada zona ini terjadi intrusi air asin baik pada musim 

kemarau maupun musim hujan, 

b. zona pasang surut (ZP 1b); intrusi air asin terjadi hanya pada musim kemarau saja, 

c. zona pasang surut (ZP 1c); pada zona ini masih terdapat pengaruh pasang surut 

(terjadi aliran dua arah) tetapi tidak terkena intrusi air asin. 

2. Zona pasang surut (ZP 2) merupakan zona yang dipengaruh pasang surut dari laut 

yang merambat masuk sungai. Pada zona ini aliran air merupakan aliran satu arah, 

dimana perubahan muka air yang terjadi akibat pengaruh back water dari pasang surut 

laut.  

3. Zona pasang surut (ZP 3) merupakan zona yang tidak kena pengaruh pasang surut. 

Turun naik muka air diakibatkan karena perubahan debit di sungai dan mempunyai 

satu arah aliran. 

2.2.3. Pengaruh Pasang Surut terhadap Jaringan Tata Air 

Muka air pasang harian dalam kaitannya dengan elevasi lahan, sangat menentukan 

peluang terjadinya pemberian air pada lahan dan pembuangan air dari lahan. Dengan 

memperhitungkan kehilangan beda tinggi di sepanjang ruas saluran antara sungai dan 

lahan pertanian, agar air pada waktu pasang dapat mengalir secara gravitasi, taraf muka 

air pada saat pasang di sungai harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan elevasi 

permukaan lahan. Sedangkan muka air surut harian dan muka air rata-rata akan 

menentukan peluang terjadinya; 

1. Drainase. 

Dasar drainase yang ingin dicapai adalah muka air surut di sungai yang terdekat. 

Apabila terdapat kasus dimana waktu drainase sangat pendek maka elevasi drainase 

terendah berada diantara muka air surut dan muka air pasang rata-rata. Untuk 

perkiraan awal dari drainabilitas, muka air pasang surut rata-rata diasumsikan sebagai 

dasar drainase, dengan waktu drainase effektif adalah 2 sampai 6 jam per hari 

(Kementerian PU, 2005). Drainabilitas ditentukan oleh kedalaman dasar drainase 

yang tergantung pada kondisi topografi lahan, muka air rata-rata di saluran serta 
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potensi kehilangan beda tinggi hidrolik dari lahan pertanian terhadap saluran. Dengan 

elevasi lahan yang kebanyakan berada di sekitar elevasi muka air pasang tinggi, 

semakin besar kisaran fluktuasi pasang surutnya, semakin besar pula selisih antara 

elevasi lahan dengan muka air surut dan muka air rata-rata, sehingga ini berarti 

peluang drainase makin baik. 

2. Pengelontoran air di saluran. 

Semakin besar kisaran pasang surut, semakin besar pula potensi kecepatan air pada 

saluran dan semakin baik pula peluang terjadinya pengelontoran air di saluran selama 

air surut, namun demikian yang harus dihindari adalah bilamana kecepatan aliran di 

saluran terlalu tinggi maka dapat menyebabkan terjadinya erosi pada tebing saluran 

maupun pada tanggul. 

3. Pengamanan banjir. 

Elevasi muka air tertinggi menentukan elevasi tanggul yang diperlukan untuk 

pengamanaan banjir.  

4. Intrusi air asin. 

Intrusi air asin tidak dapat digunakan untuk pemberian air bagi tanaman dan air baku 

untuk air minum. Untuk kasus khusus, air asin dapat digunakan untuk menggantikan 

air yang sudah sangat masam di lahan (Kementerian PU, 2005). Air payau masih 

dapat digunakan untuk penggelontoran saluran jika air segar tidak tersedia 

(Kementerian PU, 2005). 

5. Kualitas Air. 

Kualitas air sungai yang berada di kasawan pasang surut umumnya memenuhi 

kelayakan sebagai air irigasi untuk tanaman selagi tidak terjadi intrusi air asin pada 

daerah tersebut. Ketika kualitas air di saluran tercemari, seperti pH rendah, kandungan 

bahan organik tinggi dan airnya berwarna kehitam-hitaman, dalam kondisi ini air 

dibatasi penggunaanya hanya untuk keperluan penggelontoran saluran. 

2.2.4. Hidraulika Daerah Rawa Pasang Surut 

Pada daerah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, maka terdapat 2 arah aliran. 

Arah aliran tidak selalu mengalir dari hulu ke hilir. Pada saat surut, air akan mengalir dari 

hulu ke hilir, namun pada saat pasang arah aliran dapat sebaliknya. Untuk itu pada daerah 

yang dipengaruhi pasang surut, maka analisis hidraulika adalah aliran tak tetap (unsteady 

flow) karena adanya pengaruh gerakan air pasang surut (Wignyosukarto, 2000). Sifat 
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aliran selalu berubah-ubah terhadap waktu dan tempat. Ciri khas hidraulika yang 

menonjol di daerah rawa pasang surut adalah arah aliran yang selalu berubah dan 

berlawanan arah (two way flows) dan adanya beda tinggi elevasi air yang besarnya selalu 

berubah menurut waktu dan tempat. Dimensi saluran direncanakan dengan asumsi bahwa 

saluran dapat membuangair kelebihan di lahan tersebut selama pasang rendah air surut 

(Yahya et. al., 1982).  

Persamaan aliran tidak tetap ini dapat diselesaikan dengan mengacu pada 

persamaan dasar aliran yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. 

Persamaan ini pertama kali dikembangkan oleh Barre de Saint-Venant pada tahun 1871, 

kemudian dikenal sebagai “Persamaan Saint-Venant”. Persamaan ini memperhatikan 

besar kinematik gelombang harian, kemiringan muka air rata-rata saluran yang 

menyebabkan garis panjang gelombang (Mahmood & Yevjevich, 1975). Pendekatan 

persamaan yang cukup kompleks ini dapat diselesaikan dengan menggunakan model 

HEC-RAS yaitu salah satu program software yang dapat memodelkan aliran 1-D dan 2-

D dengan pendekatan matematis. Model matematis ini bertujuan untuk mendapatkan 

nilai-nilai debit dan tinggi muka air di saluran (Istiarto, 2012). 

1. Persamaan Kontinuitas 

Persamaan kontinuitas untuk aliran tak tetap 1-D dapat diuraikan dengan 

menggunakan kerangka volume kontrol seperti pada Gambar 2.4. Yang dimaksud 

volume kontrol ini adalah pias air dibatasi sehingga debit air masuk dan keluar dapat 

diamati secara detail. Tinjauan bidang antara pias 1 dan 2 memiliki nilai debit air Q1 

dan Q2. Permukaan air bebas, sehingga Q1 tidak selalu sama dengan Q2, perbedaan 

tersebut dapat dinyatakan pada Persamaan 2.2 berikut ini. 

𝑄1 −  𝑄2 =  
𝜕𝑄

𝜕𝑥
∆𝑥  ..................................................................……........ (2.2) 

Dimana Q1 adalah debit masuk volume kontrol, Q2 adalah debit keluar volume 

kontrol, Δx adalah pias volume kontrol, dan 
𝜕𝑄

𝜕𝑥
 adalah kecepatan perubahan nilai Q 

sepanjang Δx. 

Besar perubahan di sepanjang Δx tersebut dapat dinyatakan sebagaimana 

Persamaan 2.3. 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
∆𝑥....................................................................................................... (2.3) 
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Jika nilai Persamaan 2.3 dan Persamaan 2.4 besarnya sama tetapi berlawanan 

tanda, maka akan didapat persamaan kontinuitas untuk persamaan aliran tak tetap 

sebagaimana Persamaan 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Potongan Memanjang Saluran 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
 +  

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 0  ..................................................................................... (2.4) 

Jika terdapat debit air masuk (lateral inflow) di sepanjang Δx maka Persamaan 2.4 

menjadi Persamaan 2.5. 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
 +  

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 𝑞1  ..................................................................................... (2.5) 

Dimana Q adalah debit aliran (m3/dt), x adalah jarak memanjang sungai, A 

adalah luas penampang basah (m2), t menunjukkan waktu dalam detik dan q1 adalah 

debit air masuk (lateral inflow) dari kiri dan kanan sungai (m3/dt/m). 

2. Persamaan Momentum 

Selain harus memenuhi hukum kekekalan massa, suatu aliran terbuka juga harus 

memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum pada aliran 

tak tetap adalah sebagaimana dituliskan pada Persamaan 2.6. 
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  …......................................... (2.6) 

dengan Q = debit aliran (m3/dt), α = koefisien koreksi kecepatan rerata tampang basah 

(koefisien coriolis), A = luas penampang basah (m2), g = percepatan gravitasi (m/dt2), 

y adalah tinggi muka air (m) dan Sf  adalah kemiringan garis energi. 
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2.2.5. Jaringan Tata Air Rawa Pasang Surut 

2.2.5.1. Tahapan Pengembangan Tata Air Rawa Pasang Surut 

Pengembangan daerah rawa secara teknis oleh pemerintah dilakukan secara gradual dan 

proses cukup lama, dikenal dengan sebutan strategi pengembangan bertahap 

(Kementerian PU, 2008). Tahap pengembangan daerah rawa tersebut yaitu sebagai 

berikut; 

1. Tahap Pengembangan I; Proses reklamasi dilakukan dengan membangun sistem 

saluran terbuka dan bangunan pengairan air sederhana tanpa dilengkapi bangunan 

pengatur, sehingga proses ameliorasi tanah bisa mulai. Pengaturan tata airnya masih 

sepenuhnya bergantung pada kondisi alam. Pertanian dilakukan dengan sederhana, 

tadah hujan, satu musim tanam per tahun. Produktivitas lahan tidak terlalu tinggi, 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani (subsistent) saja. Transportasi 

utama dengan perahu. 

2. Tahap Pengembangan II; Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap I, dengan 

melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana 

yang ada. Pertanian ekonomi menengah, lebih dari satu musim tanam per tahun, 

terutama tadah hujan, sistem drainase semi tertutup, sistem jaringan jalan interen dan 

transportasi antar area. Jaringan tata air dilengkapi dengan bangunan-bangunan 

pengatur air. Saluran pembawa dan pembuang dibuat saluran yang berbeda, sehingga 

dapat meningkatkan mutu lahan guna mewujudkan produksi pertanian yang lebih 

baik. 

3. Tahap Pengembangan III; Tahap ini merupakan tahap pemanfaatan penuh dari potensi 

sumber daya lahan dan air yang ada (Kimpraswil, 2010). Pengelolaan air dilakukan 

dengan terkendali penuh, sedemikian rupa hingga kebutuhan air tanaman bisa 

terpenuhi dengan baik, sekaligus air yang berlebih dapat dibuang (drain). Tahap ini 

umumnya mengacu kepada sistem polder. Produktivitas lahan yang tinggi dapat 

diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan petani/masyarakat. Pengembangan 

pada tahap ini membutuhkan sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi, diantaranya 

adalah tingkat kematangan lahan, kesiapan sistem O&P, kesiapan stakeholder, serta 

dukungan multi sektor melalui komitmen yang konsisten dari semua pihak yang 

terkait. 
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Pada awal reklamasi, jaringan tata air yang ada merupakan sistem jaringan terbuka 

yaitu sebagai saluran drainase atau saluran pembuang. Sistem tata air sangat tergantung 

pada kondisi alam. Hal ini menyebabkan kualitas pengelolaan tata air rendah. Pada tahap 

ini, kondisi pasang surut lahan yang ditandai dengan tipe hidrotopografi menjadi faktor 

utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sistem usaha tani. Setelah tahap 

awal reklamasi maka idealnya dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan 

membangun infrastruktur bangunan pengendali tata air berupa pintu air sebagai upaya 

pembangunan yang berkelanjutan dengan pengaturan tata air yang lebih baik, namun di 

lapangan sering ditemui bahwa tahapan pengembangan tidak sesuai dengan tahapan 

pengembangan yang semestinya. 

2.2.5.2. Prinsip Perencanaan Tata Air Rawa Pasang Surut 

Pada kondisi awal, rawa terjadi karena minimnya sistem drainase alami, oleh sebab itu 

upaya pembuangan genangan air merupakan upaya pertama yang bisa dilakukan. Salah 

satu konsep pengembangan yang dilakukan di daerah rawa adalah pembuangan air 

berlebih, yang menggenang di lahan yang berasal dari air hujan maupun air banjir dari 

sungai. Waktu pembuangan sangat dipengaruhi oleh perbedaan elevasi muka air di outlet 

(keadaan hidrotopografinya).  

Di daerah pasang surut, muka air sungai dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air 

laut. Dengan membandingkan elevasi lahan dan muka air pasang surut dapat diketahui 

lama waktu pembuangan yang memungkinkan (dapat dilihat pada Gambar 2.5). Di daerah 

perairan pantai pasang surut (elevasi dan arus pasang surut) mengalami perubahan jika 

dibandingkan dengan yang di perairan dalam (Mihardja & Hadi, 1989). Rencana tata air 

yang optimal dapat diperoleh jika sistem tata airnya dapat menyalurkan air irigasi ke lahan 

pertanian dan dapat melakukan pencucian lahan serta membuang air kelebihan dari lahan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Perbedaan Elevasi Lahan dan Elevasi Muka Air di Outlet 

Waktu 

Elevasi (m) 

Elevasi muka air di outlet 

Elevasi lahan 
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2.2.5.3. Sistem Jaringan Tata Air 

Terdapat empat sistem jaringan tata air pada reklamasi rawa pasang surut yang telah 

diterapkan di Indonesia, yaitu sistem handil (tradisional), sistem anjir (semi teknis), 

sistem garpu dan sistem sisir; Lay out tata airnya dapat dilihat pada Gambar 2.6. Sistem 

garpu dan sistem sisir merupakan sistem jaringan rawa teknis, salah satu prinsip 

perencanaan jaringan teknis adalah saluran pembawa dan pembuang yang terpisah 

sehingga dapat terjadi proses pencucian tanah yang lebih baik, namun demikian 

kenyataan di lapangan sering ditemui adanya aliran dua arah yaitu hanya terdapat satu 

saluran yang mempunyai fungsi ganda sebagai sebagai pembawa dan pembuang. Hal ini 

sangat mempengaruhi kualitas air yang akan masuk ke lahan pertanian. 

1. Sistem Handil  

Sistem handil merupakan sistem jaringan reklamasi rawa yang sangat sederhana, 

berupa saluran yang menjorok masuk dari muara sungai. Selain sebagai saluran irigasi, 

handil juga berfungsi sebagai saluran pembuang. Sistem ini mengandalkan energi 

pasang surut untuk mengalirkan air sungai ke saluran-saluran handil, kemudian 

mengeluarkan air kearah sungai jika surut.  

2. Sistem Anjir 

Sistem anjir merupakan sistem jaringan reklamasi makro dengan pembuatan saluran 

besar yang dibuat untuk menghubungkan antar dua sungai besar. 

3. Sistem Garpu 

Sistem garpu merupakan sistem jaringan reklamasi dimana air dari saluran primer, 

sekunder dan tersier dikumpulkan untuk sementara di kolam (untuk menampung unsur 

dan senyawa racun) yang nantinya pada saat pasang diharapkan keluar mengikuti 

surutnya air. 

Sistem reservoir (kolam) disediakan pada akhir kanal untuk mempertahankan aliran 

selama waktu drainase dan membuang air asam di saluran yang didorong dengan arus 

balik saat air surut, namun demikian kadangkala karena kapasitas kolam kecil, air asam 

tetap dalam ekor kanal, sehingga sistem kolam dimodifikasi dengan saluran drainase 

yang terpisah dari saluran irigasi untuk memperbaiki sistem yang ada (Wignyosukarto, 

1986), sehingga sistem kolam akan memperbaiki kualitas air asam di lahan (Roelse et. 

al., 1986). 
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4. Sistem Sisir 

Sistem sisir merupakan pengembangan sistem anjir yang dialihkan menjadi satu 

saluran utama atau dua saluran primer yang membentuk sejajar sungai. 

 

Gambar 2.6. Sistem Tata Air pada Lahan Rawa Pasang Surut (Departemen PU, 2007) 

Dengan bentuk jaringan tata air yang berbeda dan peruntukan lahan yang berbeda 

maka sistem pengelolaan air akan berbeda pula (Herawati, 2009). Pengelolaan air 

merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan lahan rawa yang dipengaruhi pasang 

surut (Consultant DDC, 2007). Dalam pembagian zona pengelolaan air di daerah rawa 

pasang surut, hidrotopografi menjadi dasar pertimbangan penentuan layout saluran pada 

lahan tersebut. Hidrotopografi merupakan salah satu faktor dalam pengaturan tata air di 
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lahan rawa pasang surut. Pengelolaan air yang dimaksud adalah membuang air lebih atau 

air dari petak sawah dan mengalirkan air irigasi dengan kualitas sesuai kebutuhan 

tanaman secara gravitasi (AARD & LAWOO, 1992). Peta hidrotopografi pada daerah 

rawa diperlukan untuk merencanakan sistem pengendalian air, dimana dari hidrotopografi 

dapat dilihat variasi muka air tanah agar dapat membuat drainase yang optimal sehingga 

pertumbuhan tanaman akan lebih baik (Ahmad, 1986). 

2.3. Irigasi Pasang Surut dan Kriteria Perencanaannya 

Irigasi pasang surut tidak dapat dipisahkan dengan sistem drainase yang baik. Pada irigasi 

pasang surut pengendalian drainase perlu diperhatikan untuk menghindari pembuangan 

air yang berlebih (over drain). Dengan pengendalian yang baik maka dapat menyediakan 

air sesuai kebutuhan, yaitu membuang air kelebihan dan memberi air saat diperlukan. 

Irigasi pasang surut dilakukan dengan cara memanfaatkan pengempangan 

(pembendungan) air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Sehingga diharapkan 

pada saat pasang dapat membawa air tawar masuk ke lahan. Dan pada saat surut dapat 

terjadi proses pencucian lahan dan membuang kandungan tanah sulfat masam atau 

kandungan lainnya yang dapat merugikan tanaman. 

Areal pertanian di daerah rawa pasang surut yang dapat dilakukan irigasi pasang 

surut adalah yang merupakan daerah dengan tipe hidrotopografi A dan B (dalam satu unit, 

biasanya hanya sebagian kecil jaringan) (Departemen PU, 2007; Menteri PUPR, 2015). 

Persyaratan irigasi rawa pasang surut ditentukan dengan penggunaan konsumtif tanaman 

(evapotranspirasi referensi kali faktor tanaman) dikurangi dengan curah hujan efektif dan 

mempertimbangkan perkolasi sebesar 8 mm/hari. Nilai perkolasi yang tinggi ini 

diperlukan dan disarankan oleh Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI), untuk 

mempertahankan zona akar agar bebas dari unsur-unsur asam dan racun lainnya 

(Departemen PU, 2007).  

Kebutuhan air irigasi pada daerah rawa pasang surut diperhitungkan dari 

keseimbangan air tanaman bulanan yang dapat ditulis dengan Persamaan 2.7 

(Departemen PU, 2007), sebagai berikut: 

IRR = k.ETo + Persiapan Lahan + Perkolasi/pencucian – Reff   ………….. (2.7) 

Dimana : 

IRR adalah kebutuhan air irigasi pada daerah rawa pasang surut, 
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ETo adalah evapotranspirasi referensi, diperhitungkan dari data iklim bulanan dengan 

mempergunakan metode Penman, 

k adalah koefisien tanaman, yang tergantung atas jenis dan tahap pertumbuhan 

tanaman (didapat dari literatur), 

Reff adalah curah hujan efektif (90% di musim hujan, 100% di musim kemarau), 

Persiapan lahan adalah jumlah air yang diperlukan pada awal musim tanam untuk 

persiapan lahan, diperkirakan sebesar 150 mm untuk tanaman padi musim hujan dan 50 

mm untuk tanaman palawija. 

Dimensi saluran harus cukup besar untuk memenuhi masing-masing fungsi saluran. 

Pada lahan yang memiliki tipe hidrotopografi A dan B, dimensi saluran ditentukan oleh 

fungsi suplai (pemberian) air. Sedangkan pada lahan yang tipe hidrotopografi C dan D, 

dimensi saluran ditentukan oleh persyaratan fungsi drainase untuk pencucian lahan atau 

pembilasan. Perkiraan awal dimensi yang diperlukan untuk drainase dan atau suplai dapat 

diperoleh dengan menggunakan rumus aliran mantap (persamaan Manning); dengan 

mempertimbangkan drainase maksimum atau kriteria suplai, yaitu tinggi muka air pasang 

surut rata-rata atau tinggi muka air di sungai, dan waktu drainase atau pemberian air yang 

diperkirakan. Perkiraan dimensi saluran ini selanjutnya digunakan sebagai masukan 

untuk model matematik (Departemen PU, 2007). 

Penentuan modulus drainase dilakukan dengan mengikuti Persamaan 2.8, yaitu: 

𝑞 =
𝐷𝑛

𝑛 𝑥 8,64
…………..…………………...…………………………….. (2.8) 

Dimana : 

q = modulus drainase (lt/dt/ha), 

Dn = limpasan pembuang (mm) selama n hari berurut-turut dan sesuai dengan 

lamanya genangan yang dinyatakan seperti Persamaan 2.9, 

Dn  = Rn – n(ETo + P)  ……………………………...……….. (2.9) 

Rn = curah hujan selama n hari berturutan (mm), 

n    = banyaknya hari hujan berturutan, 

ETo = evapotranspirasi acuan (mm/hari), 

P = perkolasi (mm/hari). 

Perhitungan evapotranspirasi acuan berdasarkan data Klimatologi, dengan 

menggunakan Metode Penman modifikasi seperti yang diuraikan dalam buku Crop Water 

Requirement (Doorenbos et. al., 1984), sebagaimana Persamaan 2.10. 
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ETo = c {W.Rn + (1 - W) f(u) (ea - ed)} ..................................................... (2.10) 

Dimana: 

ETo adalah evapotranspirasi acuan (mm/hari), 

c  adalah faktor penyesuaian, 

W  adalah faktor penimbang (weighting factor) berdasar suhu rata-rata dan 

ketinggian, 

Rn adalah penguapan (evaporasi) akibat radiasi matahari (mm/hari), 

f(u)  adalah besarnya factor kecepatan angina, 

(ea - ed)  adalah besarnya faktor kelembaban, yang dinyatakan dengan perbedaan 

antara tekanan uap jenuh pada suhu udara rata-rata dan rata-rata tekanan uap 

aktual udara (mbar). 

Pada dasarnya kriteria perencanaan yang berhubungan dengan aspek teknis 

merupakan perumusan kaidah atau kriteria yang ditetapkan sehubungan dengan 

pengaturan dan pengendalian tata air, baik di tingkat lahan maupun di saluran berdasarkan 

data fisik yang ada (Departemen PU, 2007). Kriteria perencanaan teknis jaringan tata air 

daerah rawa pasang surut (Wangsadipoera, 2007) yaitu: 

1. penetapan beban limpasan (modulus drainase), 

2. pengaturan letak muka air tanah di lahan dan di saluran, 

3. penentuan dimensi/ukuran saluran dan pola drainase, 

4. kebutuhan transportasi (navigability), 

5. kebutuhan jalan, 

6. jembatan, 

7. timbunan, 

8. bangunan hidraulis atau pintu air. 

Pemenuhan kebutuhan irigasi pasang surut dan drainase (Departemen PU, 2007) di 

atas, dengan asumsi ketersediaan air sungai cukup tersedia. Bagaimana bila debit aliran 

di sungai mengalami penurunan? Tentu persamaan di atas perlu dikoreksi menjadi 

rumusan keseimbangan air seperti pada Persamaan 2.7. 

2.4. Topografi Lahan Rawa Pasang Surut 

Topografi pada lahan rawa tropik umumnya berbentuk kubah (dome). Dari pinggir ke 

arah tengah makin mendekati puncak kubah, permukaan lahan makin meningkat dengan 

perbedaan tinggi kurang dari 1 m pada setiap jarak satu kilometer. Perbedaan tinggi 
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permukaan di lahan rawa berhubungan erat dengan ketebalan gambut (Kementerian PU, 

2008). Informasi perbedaan tinggi permukaan (topografi) ini penting dalam perencanaan 

jaringan tata air, termasuk penentuan dimensi saluran dan arah aliran, sehingga 

kekeringan akibat drainase yang berlebihan dapat dihindari. Penempatan saluran primer 

atau sekunder sebaiknya tidak dibuat memotong atau melintasi kubah gambut. Kubah 

gambut sebaiknya dibiarkan sebagai reservoir yang berfungsi menyimpan air pada musim 

hujan dan melepaskannya pada musim kemarau. 

Pada daerah rawa yang telah mengalami perubahan fisik lahan merupakan suatu 

keniscayaan akan terjadi penurunan muka tanah (land subsidence). Untuk mengurangi 

penurunan muka tanah maka dapat dikendalikan dengan pengaturan muka air tanah 

(Querner et. al., 2012).  

Hubungan antara elevasi topografi lahan dengan elevasi fluktuasi muka air sungai 

lazimnya disebut sebagai hidrotopografi (Kementerian PU, 2008). Tipe hidrotopografi 

dapat menunjukkan tingkat kesesuaian lahan dan jenis tanaman yang cocok pada lahan 

tersebut. Penjelasan hidrotopografi terdapat pada Subbab 2.6. 

2.5. Tinggi Muka Air Tanah 

Air tanah (groundwater) merupakan sumber daya yang sangat berguna dalam penyediaan 

air di daratan rendah seperti daerah rawa (Don et. al., 2006). Tinggi muka air tanah di 

daerah rawa pasang surut relatif sangat dangkal. Tinggi muka air tanah ini selain 

mempengaruhi kemampuan irigasi suatu lahan juga dapat dipergunakan untuk 

pengendalian kebakaran lahan dan oksidasi pirit yang berlebih. Idealnya level muka air 

tanah berada antara 40 cm sd 100 cm di bawah permukaan tanah (Woeten et. al., 2008). 

Muka air laut merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kondisi muka 

air permukaan maupun air tanah (Jeurissen & Gun, 1986). 

Tata guna lahan mempengaruhi kondisi air tanah di bawahnya. Perubahan tata guna 

lahan akan berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah, baik segi kualitas maupun 

kuantitasnya (Kodoatie, 2012). Sumber utama air permukaan dan air tanah berasal dari 

air hujan yang terjadi dalam setahun (Kodoatie, 2012). Bila air hujan yang jatuh ke tanah 

dan menjadi run-off lebih besar dibandingkan yang tersimpan di dalam tanah menjadi air 

tanah, maka fenomena banjir dan kekeringan akan sering terjadi pada daerah tersebut.  



33 

 

2.6. Hidrotopografi Rawa Pasang Surut 

Kondisi hidrotopografi didefinisikan sebagai hubungan antara elevasi muka tanah 

(lahan), tinggi muka air pasang dan peredaman muka air pasang dalam sistem saluran 

antara sungai dan lahan yang bersangkutan (Kementerian PU, 2005; Menteri PUPR, 

2015). Kondisi ini sangat penting dalam menentukan potensi lahan untuk pengembangan 

pertanian (Syaefudin, 2009). Faktor penting untuk dikaji dalam penentuan pengelolaan 

air adalah faktor hidrotopografi, di samping faktor tanah, kualitas air dan tata letak 

geografisnya (Departemen PU, 2007; Kementerian PU, 2008). Tipe hidrotopografi lahan 

dapat dijadikan sebagai petunjuk sejauh mana kemungkinan luapan air dapat mengenangi 

lahan, dan sebaliknya genangan yang dapat dibuang (drain).  

Pengaliran air masuk dan keluar dilakukan dengan sistem gravitasi sehingga sangat 

tergantung dengan faktor hidrotopografi lahan. Hidrotopografi lahan ini menyatakan 

hubungan antara elevasi lahan terhadap elevasi muka air di lahan tersebut (Syaefudin, 

2009). Hal inilah yang akan menentukan proses pemberian air irigasi dan drainase secara 

gravitasi yang dinyatakan sebagai irigabilitas dan drainabilitas dari suatu lahan daerah 

rawa.  

2.6.1. Klasifikasi dan Kriteria Penetapan Hidrotopografi 

Berdasarkan luapan pasang dan intensitas pengatusan (pengeringan) tipe hidrotopografi 

di lahan rawa pasang surut dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu tipe A, B, C dan D 

(Noorsyamsi & Hidayat, 1979; Adhi, 1986; Kselik, 1990). 

Ada 4 tipe atau klasifikasi hidrotopografi lahan rawa pasang surut (Gambar 2.7) 

yaitu sebagai berikut (Departemen PU, 2007): 

1. tipe A merupakan areal lahan rawa yang dapat terluapi air pasang, baik di musim 

hujan maupun di musim kemarau. Lahan dapat diluapi oleh air pasang paling sedikit 

4 atau 5 kali selama 14 hari siklus pasang purnama, baik musim hujan maupun musim 

kemarau. Permukaan lahan umumnya masih lebih rendah jika dibandingkan elevasi 

air pasang tinggi rata-rata. Umumnya areal ini terletak di lahan rendah (cekungan) 

atau dekat dengan muara sungai, 

2. tipe B merupakan areal lahan rawa yang hanya dapat terluapi air pasang di musim 

hujan. Permukaan lahan umumnya masih lebih tinggi dari elevasi air pasang tinggi 

rata-rata di musim kemarau, namun masih lebih rendah jika dibandingkan elevasi air 

pasang tinggi rata-rata di musim hujan. Lahan dapat diluapi oleh air pasang paling 
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sedikit 4 atau 5 kali selama 14 hari siklus pasang purnama hanya pada musim hujan 

saja, 

3. tipe C merupakan lahan rawa yang tidak dapat terluapi oleh air pasang sepanjang 

waktu (atau hanya kadang-kadang saja). Permukaan lahan umumnya relatif lebih 

tinggi jika dibandingkan tipe A dan B, sehingga air pasang hanya berpengaruh pada 

muka air tanah dengan kedalaman kurang dari 50 cm dari permukaan lahan. Karena 

lahan tidak dapat terluapi air pasang secara regular, akan tetapi air pasang masih 

mempengaruhi muka air tanah. Elevasi lahan yang relatif tinggi dapat mengakibatkan 

banyaknya kehilangan air lewat rembesan, 

4. tipe D merupakan lahan rawa yang cukup tinggi sehingga sama sekali tidak dapat 

terjangkau oleh luapan air pasang (lebih menyerupai lahan kering). Permukaan air 

tanah umumnya lebih dalam dari 50 cm dari permukaan lahan. Variasi kapasitas 

drainase tergantung perbedaan antara muka tanah di lahan dan muka air di sungai 

terdekat dengan lahan. 

 

Gambar 2.7. Tipe Hidrotopografi Rawa Pasang Surut (Departemen PU, 2007) 

Dampak pasang pada daerah pasang surut yang berpengaruh langsung pada lahan, 

terjadi pada saat pasang tunggal (spring tide) dan atau pasang ganda atau perbani (neap 

tide) yaitu pada lahan dengan hidrotopografi tipe A dan B. Sedangkan pada tipe C, 

pengaruh pasang bersifat tidak langsung, yaitu hanya berupa gerakan rembesan secara 

lateral (seepage) yang menyebabkan gerakan turun naik (fluctuation) terhadap elevasi 

(level) muka air tanah (Noor, 2004). 
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Pasang tertinggi (high tide) saat pasang purnama atau pasang tunggal hanya 

berlangsung selama 3-4 hari dan pada setiap pasang tertinggi permukaan lahan terluapi 

hanya selama 3-4 jam dalam 1 x 24 jam, khususnya untuk lahan dengan tipe 

hidrotopografi B. Pasang ganda ada kalanya tidak mencapai lahan hidrotopografi tipe A 

pada musim kemarau karena debit air yang kurang atau menurun. Demikian juga pada 

pasang purnama adakalanya tidak mencapai lahan hidrotopografi B pada musim kemarau. 

Tetapi tinggi permukaan air dapat naik apabila ada turun hujan, bukan karena pengaruh 

pasang (Noor, 2004). 

Kondisi hidrotopografi dipertimbangkan untuk menentukan sistem jaringan tata air 

yang akan dibangun. Tipe hidrotopografi pada lahan sebelum direklamasi (lahan asal) 

akan mengalami perubahan setelah lahan tersebut direklamasi (Kementerian PU, 2005), 

dengan cara dibuat sistem jaringan tata air berupa pembuatan saluran-saluran. Perubahan 

tersebut terlihat dari peta hidrotopografi yang berubah setelah dilakukan pengukuran 

ulang dalam rentang waktu sepuluh tahun atau lebih (Euroconsult, 1999; Departemen PU, 

2008a). Dimana pembagian areal tipe hidrotopografi telah terjadi perubahan yang 

ditunjukkan pada peta pengukuran lapangan.  

Penetapan tipe hidrotopografi dilakukan dengan memperhatikan berapa kali air 

dapat melimpahi atau meluapi suatu lahan. Jumlah luapan air pada lahan diperhitungkan 

dari tinggi muka air di saluran terhadap tinggi muka tanah di lahan. Analisis dilakukan 

pada rentang waktu sesuai siklus pasang surut air laut (14 harian) baik musim penghujan 

maupun musim kemarau (Departemen PU, 2007). 

2.6.2. Pengaruh Hidrotopografi terhadap Sistem Tata Air 

Aspek hidrologi dan hidrolika perlu ditinjau dalam pengelolaan lahan rawa pasang surut. 

Parameter hidrologi yang penting adalah hidrotopografi dan drainabilitas lahan 

(Wangsadipoera, 2007; Departemen PU, 2007). Sedangkan aspek hidrolika yang ditinjau 

adalah arah aliran air di saluran, pengaruh pasang surut terhadap aliran dan sistem jaringan 

yang digunakan.  

Hidrotopografi lahan berpengaruh terhadap potensi irigasi pasang surut dengan 

parameter utama berupa elevasi muka air maksimum pasang normal pada musim hujan 

dan musim kemarau. Sedangkan drainabilitas atau kemampuan drainase lahan yang 

menunjukkan kemampuan sistem jaringan dapat membuang air kelebihan. Hal ini 

berdasarkan tinggi muka air rata-rata pada saluran yang membatasi lahan dan penting bagi 
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pencucian lahan (Wangsadipoera, 2007). Drainase merupakan faktor hidrologi yang 

terpenting dalam pengembangan daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut.  

Kondisi hidrotopografi lahan di daerah rawa adalah merupakan dasar pertimbangan 

awal dalam membuat perencanaan bagi pengelolaan tata air di daerah rawa pasang surut 

(Kementerian PU, 2005; Menteri PUPR, 2015). Tipe hidrotopografi sangat menentukan 

analisis zona kesesuaian lahan, lihat Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Kriteria Identifikasi Zona Penyesuaian Lahan (Wangsadipoera, 2007) 

Kriteria 

Potensi tata guna 

lahan 
Hidro-

topografi 

Kedalaman 

drainase 

Kualitas air 

Tipe tanah Instrusi 

salinitas 

Racun 

air tanah 

Tipe A 

< 30 cm  

(berkala) 

Tidak 

relevan 

Ya  Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

Tidak sesuai 

> 30 cm 

(periodical) 

< 2 bulan Tidak Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

- 2 x padi 

> 30 cm 

(periodical) 

> 2 bulan Tidak Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

Padi-Palawija 

Tipe B 

> 30/40 cm > 2 bulan Tidak Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

- Padi-Palawija 

- Tanaman keras 

> 30/40 cm < 2 bulan Tidak Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

- Padi-Palawija 

- 2 x Padi 

< 30/40 cm Tidak 

relevan 

Ya Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

Tidak sesuai 

Tipe C 

> 40 cm Tidak 

relevan 

Ya Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

- Padi-Palawija 

- Tanaman keras 

< 40 cm Tidak relevan Ya Pirit, tanah liat (setengah) 

matang, atau gambut tipis 

Tidak sesuai 

Tipe C dan 

D 

> 60 cm < 2 bulan Tidak Tanah matang, tidak 

mengandung pirit 

- Tanaman keras 

- 2 x padi 

> 60 cm < 2 bulan Tidak 70-200 cm gambut, sub-

tanah pirit  

- Tanaman keras,  

jika pasang surut 

>2,5 m 

> 60 cm < 2 bulan Tidak Tanah asam, kesuburan 

rendah, CEC < 5 

meq/100g 

Lahan tepi : 

- Tanaman keras 

- Palawija 

Berdasarkan zona kesesuaian lahan tersebut diketahui pola pemanfaatan untuk 

budidaya pertanian berdasarkan tipe hidrotopografi yaitu sebagai berikut:  

a. tipe hidrotopografi A berpotensi untuk tanaman padi-padi, 

b. tipe hidrotopografi B berpotensi untuk tanaman padi-palawija, 
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c. tipe hidrotopografi C berpotensi untuk tanaman padi tadah hujan, palawija atau 

tanaman keras, 

d. tipe hidrotopografi D berpotensi untuk tanaman palawija, tanaman keras. 

2.6.3. Perubahan Hidrotopografi 

Peta hidrotopografi pada daerah rawa diperlukan untuk menentukan kesesuaian lahan dan 

potensi lahan, sehingga dalam pengelolaan tata air daerah rawa dapat lebih optimal. 

Dengan diketahuinya tipe hidrotopografi lahan dapat membuat perencanaan irigasi dan 

drainase lahan yang sesuai dengan kondisi lapangan.  

Kondisi tipe hidrotopografi suatu lahan dapat mengalami perubahan dalam selang 

waktu tertentu, misalnya dalam rentang waktu 10 tahun. Perubahan tipe hidrotopografi 

ini disebabkan oleh penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan 

laut (Rahmadi et. al., 2010). Dari hasil pengukuran lapangan (data sekunder) 

menunjukkan bahwa terjadi perubahan hidrotopografi lahan dalam rentang waktu 10 

tahun atau lebih (Euroconsult, 1999; Departemen PU, 2008a). Perubahan tipe 

hidrotopografi diketahui dari hasil pengukuran lapangan yang dilakukan setelah 10 tahun 

berselang. Perubahan tersebut antara lain ditunjukkan pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9.  

Perubahan luasan klasifikasi hidrotopografi yang digambarkan dengan peta pada 

kondisi awal dan kondisi bila terjadi penurunan muka tanah (land subsidence) sebesar 0,5 

cm/tahun dan peningkatan permukaan laut (sea level rise) mencapai 2 mm/tahun 

(Rahmadi et. al., 2010) dapat dilihat pada Gambar 2.10.  

Perubahan hidrotopografi akibat land subsidence dan sea level rise (SLR) telah 

dilakukan penelitian oleh Rahmadi et. al. pada tahun 2010 di daerah rawa Telang I 

Palembang, Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan hidrotopografi 

A dan B cenderung bertambah, sedangkan hidrotopografi C berkurang (Rahmadi et. al., 

2010). Hal ini ditunjukkan dari data diketahui bahwa daerah rawa Telang I tahun 2008 

didominasi oleh hidrotopografi tipe C yaitu 13.700 ha (53% dari total luas daerah yang 

ditinjau), tipe B seluas 9.430 ha (37%) dan tipe A seluas 2.680 ha (10%). Namun karena 

terjadi penurunan tanah (land subsidence) sebesar 3–7 mm/tahun dan kenaikan muka air 

laut (sea level rise) sebesar 2 mm/tahun, berdasarkan pemodelan ARCGIS didapat tipe 

hidrotopografi pada 25 tahun kedepan adalah hidrotopografi tipe A adalah 6.750 ha 

(26%), tipe B adalah 11.500 ha (45%) dan tipe C adalah 7.570 ha (29%) (Rahmadi et. al., 

2012). 
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Sumber: (Euroconsult, 1999) 

 

Sumber: (BWSK-I, 2008) 

Gambar 2.8. Peta Hidrotopografi pada Tahun 1999 dan Tahun 2008, Daerah Rawa Pinang Luar, 

Kalimantan Barat  

 
Sumber : (Euroconsult, 1999) 

 
Sumber : (Departemen PU, 2008a) 

Gambar 2.9. Peta Hidrotopografi pada Tahun 1999 dan Tahun 2008, Daerah Rawa Desa Kubu, 

Kalimantan Barat  
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Gambar 2.10. Peta Hidrotopografi Awal dan Sesudah Terjadi Land Subsidence di Daerah Rawa 

Telang I, Sumatera Selatan (Rahmadi et. al., 2012) 

2.7. Kenaikan Permukaan Laut (Sea Level Rise) 

Kenaikan muka air laut atau sea level rise (SLR) adalah meningkatnya volume air laut 

yang disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain pengaruh proses 

pasang surut air laut dan perubahan iklim global, serta akibat mencairnya glasier 

pegunungan dan tutupan es yang diprediksi menjadi penyebab utama kenaikan muka air 

laut (Alley et. al., 2010). Kenaikan muka air laut hingga awal abad ke-19 hanya berkisar 

antara 0,1 hingga 0,2 mm/tahun. Pada tahun 1990-an, muka air laut naik 1 hingga 3 

mm/tahun (Alley et. al., 2010; Cronin, 2012). Hasil penelitian Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir-P3SDLP (2014) menyatakan bahwa 

kenaikan muka laut Indonesia yaitu 0,76 cm per tahun. 

Terjadinya perubahan iklim global ini diindikasikan dari pengamatan temperatur 

global sejak abad 19 yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan rata-rata 

temperatur. Perubahan temperatur ini meningkat sekitar 1,8-4,0oC, bahkan pada abad ini 

diproyeksikan menjadi 1,1 - 6,4oC (IPCC, 2007). 

Sea level rise (SLR) disebabkan oleh faktor kenaikan eustatis muka air dunia dan 

penurunan seismik permukaan tanah. Penurunan secara alami akibat konsolidasi atau 
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pemampatan tanah atau sedimen lunak di bawah permukaan maupun penurunan akibat 

aktivitas manusia sebagai dampak pembangunan struktur, pengambilan air tanah dan 

ekstraksi minyak dan gas (Pradana et. al., 2011). Ilustrasi dampak yang timbul akibat 

SLR ini dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11. Ilustrasi Dampak yang Terjadi Akibat SLR (Pradana et. al., 2011) 

Terjadinya SLR ini diindikasikan dengan garis pantai yang semakin naik, kawasan 

pantai semakin berkurang, dan terjadinya abrasi pantai, intrusi air asin, serta hilangnya 

sebagian hutan bakau (Pradana et. al., 2011). Akibat SLR ini juga mempengaruhi 

perubahan fluktuasi pasang surut air laut. Untuk itu perlu diadakan kegiatan adaptif 

dengan mengeluarkan rekomendasi pengembangan lahan yang dipengaruhi pasang surut 

di masa yang akan datang (Suryadi & Moerwanto, 2011). 

2.8. Regime Aliran 

2.8.1. Pengertian Regime Aliran (Flow Regime) 

Flow regime atau regime aliran dapat diartikan sebagai pola (pattern) dari jumlah air pada 

suatu sungai dalam selang waktu tertentu. Waktu tertentu selama waktu pengamatan yaitu 

jam-an, harian, musim, tahunan. Pengertian regime ini berkaitan dengan jumlah air yang 

terjadi akibat naik turunnya permukaan air pada suatu sungai (Poff et. al., 1997). Flow 

regime merupakan bagian penting dalam kelangsungan ekologi pada sistem daerah aliran 

sungai. 
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Regime aliran sungai dapat juga diartikan sebagai besaran debit air yang mengalir 

pada suatu sungai, dimana dapat bervariasi sesuai dengan musim atau iklim yang terjadi 

sehingga mempengaruhi frekuensi banjir pada wilayah aliran tersebut (Richter et. al., 

1996; Poff et. al., 1997). Beberapa komponen yang mempengaruhi regime aliran, yaitu 

jumlah atau besaran (magnitudes), frekuensi (frequency), durasi (duration), waktu 

kejadian (timing) dan laju perubahan kondisi hidrologi (rate of change of hydrologic 

conditions) pada suatu daerah aliran sungai (Poff & Ward, 1989; Berhanu et. al., 2015).  

Regime aliran dipengaruhi oleh regime hidrologi. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perkiraan regime hidrologi adalah besaran keseluruhan aspek pengerak 

perubahan iklim, antara lain perubahan emisi (Arnell & Gosling, 2013). Sensitivitas dari 

sistem iklim untuk perubahan besar radiatif dan pola regional pada perubahan iklim turut 

mempengaruhi perubahan regime hidrologi. 

Ketersediaan debit di sungai dipengaruhi oleh kejadian hujan baik jumlah, 

intensitas maupun frekuensinya. Disamping curah hujan dan iklim, ketersediaan debit di 

sungai juga dipengaruhi oleh karakteristik DAS lainnya, yaitu: jenis tanah dan jenis 

tutupan lahan (Berhanu et. al., 2015), penggunaan lahan (land use) (Ward et. al., 2008).  

2.8.2. Perubahan Regime Aliran Sungai 

Debit merupakan besarnya volume air yang mengalir dalam suatu penampang melintang 

per satuan waktu (Seyhan, 1990; Asdak, 2001). Dalam satuan SI besarnya debit 

dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik (m3/dt). Besaran debit ini berubah-ubah 

setiap waktu. Selanjutnya debit ini akan membentuk suatu regime (pattern) tertentu sesuai 

dengan kondisi karakteristik hujan dan DAS. Pengelolaan DAS yang baik dapat 

menjamin fungsi hidrologis DAS, ditandai dengan salah satu indikatornya yaitu debit 

yang stabil.  

Perubahan regime aliran selama waktu tertentu dapat diketahui dengan adanya 

perubahan, yaitu: (1) naik turun debit air; (2) perubahan aliran musiman; (3) perubahan 

muka air dan (4) perubahan frekuensi banjir. Perubahan regime aliran juga dapat 

diketahui dengan perubahan ketersediaan debit air di sungai. Pengamatan debit air dapat 

dilakukan secara harian maupun tahunan (Choi et. al., 2005). Perubahan ketersediaan 

debit air dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan dan iklim global pada DAS yang 

bersangkutan (Milly et. al., 2005; Wei & Zhang, 2010; Leigh, 2012; Sun et. al., 2014). 
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Sama halnya dengan DAS di negara lain, DAS di wilayah Indonesia pun saat ini 

diduga telah mengalami perubahan regime aliran sungai. Perubahan regime aliran sungai 

di bagian hulu berdampak pada daerah rawa yang merupakan daerah yang berada di 

bagian hilir sungai. Gejala perubahan regime aliran sungai ini dapat dilihat pada 

penurunan fungsi hidrologis DAS di hulu sungai. DAS yang berfungsi sebagai penyimpan 

air pada musim hujan dan melepaskan air sebagai ”base flow” pada musim kemarau, telah 

menurun (DKKSDA, 2010). Ketika musim penghujan, air langsung mengalir menjadi 

aliran permukaan yang kadang-kadang menyebabkan banjir. Sebaliknya pada musim 

kemarau, aliran ”base flow” sangat kecil bahkan ada beberapa sungai yang tidak 

mengalirkan air, sehingga ribuan hektar sawah dan tambak ikan tidak mendapat suplai air 

tawar (DKKSDA, 2010). 

Pada daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut, saluran maupun sungai tidak 

hanya menampung air kelebihan dari air hujan saja, tetapi ada pengaruh pasang surut air 

laut. Dimana pengaruh pasang surut ini dapat menahan aliran air berupa ”pembendungan” 

terhadap air dari hulu, maupun dapat menyebabkan masuknya air laut ke dalam saluran 

atau sungai (Lin et. al., 1995; Widada, 2007). Rambatan pasang surut dari laut ke sungai 

merupakan faktor utama dalam penatagunaan sumber daya air di lahan rawa pasang surut. 

Adanya pasang surut menimbulkan pengaruh terhadap aliran sungai pada sungai bagian 

hilir. 

Penilaian kondisi DAS dapat diketahui dengan menggunakan indikator koefisien 

regime sungai (KRS) (Dirjen Rehabilitasi Lahan, 2009). Koefisien regime sungai (KRS) 

adalah perbandingan antara debit air maksimum (Qmaks) dengan debit air minimum (Qmin) 

pada suatu DAS sebagaimana dinyatakan pada Persamaan 2.11. Nilai debit air maksimum 

dan minimum, diambil dari besaran debit air terbesar dan terkecil pada selang waktu yang 

ditinjau. Klasifikasi nilai KRS dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

𝐾𝑅𝑆 =  
𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠

𝑄𝑚𝑖𝑛
…………..…………..………………..………………………  (2.11) 

Tabel 2.3. Klasifikasi Nilai KRS (Dirjen Rehabilitasi Lahan, 2009) 

No. Nilai KRS Kelas 

1. < 50 Baik 

2. 50 - 120 Sedang 

3. > 120 Jelek 
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Nilai KRS yang tinggi menunjukkan perbedaan nilai Qmaks dan Qmin sangat 

besar, atau dapat dikatakan bahwa kisaran nilai limpasan pada musim penghujan (air 

banjir) yang terjadi besar, sedang pada musim kemarau aliran air yang terjadi sangat kecil 

atau menunjukkan kekeringan. Secara tidak langsung kondisi ini menunjukkan bahwa 

daya resap lahan di DAS/Sub DAS kurang mampu menahan dan menyimpan air hujan 

yang jatuh dan air limpasannya banyak yang langsung masuk ke sungai dan terbuang ke 

laut sehingga ketersediaan air di DAS/Sub DAS saat musim kemarau sedikit (Dirjen 

Rehabilitasi Lahan, 2009; Triatmodjo, 2010). 

Selain nilai KRS, perubahan regime aliran dapat juga ditunjukkan dengan adanya 

perubahan debit andalan (Q80%) pada suatu sungai dalam rentang waktu tertentu. 

Perubahan karakteristik DAS yang dinyatakan dengan penurunan debit andalan disini 

adalah jika debit andalan (Q80%) suatu sungai berubah semakin berkurang seiring 

perubahan waktu. 

Perubahan regime aliran sungai juga dapat ditentukan dengan perubahan waktu 

(Tp) yang diperlukan untuk mencapai debit puncak (Qp). Semakin baik karakteristik DAS 

maka waktu yang diperlukan untuk mencapai debit puncak akan semakin lama. 

Sedangkan semakin buruk karakteristik DAS maka waktu yang diperlukan untuk 

mencapai debit puncak akan lebih pendek, yang diilustrasikan pada Gambar 2.12.  

 

Gambar 2.12. Perubahan Hidrograf Aliran pada Suatu Sungai yang Menunjukkan DAS dalam 

Kondisi Semakin Buruk 
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Selain itu perubahan regime aliran air di sungai juga bisa dilihat dari variabilitas 

debit yang terjadi pada sungai tersebut. Variabilitas sering juga disebut dispersi atau 

ukuran penyebaran yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data 

berbeda atau bervariasi. Variabilitas debit juga dapat diartikan sebagai nilai ekstrim dan 

perbedaan nilai rata-rata bulanan, musiman dan tahunan dari parameter debit yang 

diperhitungkan (temporal means) (Pratiwi et. al., 2012) (Apriyana & Kailaku, 2015).  

Analisis perubahan aliran juga dapat dilakukan dengan memperhatikan debit air 

sungai dalam rentang waktu tertentu terhadap parameter sebagai berikut: 

1. perbandingan debit air maksimum (Qmax) dan debit air minimum (Qmin), 

2. persentase jumlah debit di atas debit rata-rata terhadap total debit yang ditinjau (% 

up) dengan analisis unit hidrograf dan hujan harian dalam waktu jangka panjang (10 

tahun), 

3. jumlah volume dari debit di atas rata-rata jangka panjang (Vol-up), 

4. lama total waktu dari debit di atas rata-rata jangka panjang (Time-up). 

Sebagai contoh hidrograf debit sungai (debit pengukuran lapangan) dapat dilihat 

pada Gambar 2.13. Garis putus-putus menunjukkan besaran debit rata-rata. Debit rata-

rata ini merupakan batasan untuk membuat volume dimana debit di atas rata-rata.  

 

Gambar 2.13. Hidrograf Debit Sungai Sekadau (Sub DAS Sungai Kapuas) Tahun 2010 

(BWSK-I, 2012) 
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2.9. Daerah Aliran Sungai 

Daerah aliran sungai (DAS) didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang terbentuk secara 

alamiah, dimana air hujan yang jatuh ke daerah tersebut akan mengalir melalui sungai 

dan anak sungai yang bersangkutan dan keluar pada satu titik (outlet) (Asdak, 2001; 

Kodoatie & Sjarief, 2007). Menurut PP. No. 38 Tahun 2011, DAS didefinisikan sebagai 

suatu wilayah dataran (merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya) 

yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi menampung, 

menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 

secara alami(Pemerintah RI, 2011).  

DAS merupakan suatu sistem hidrologi yang dipengaruhi oleh aspek penentu, yaitu 

hujan. Kondisi DAS juga dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya seperti jenis tanah, 

topografi, geologi, geomorfologi, vegetasi penutup, dan tata guna lahan. Kondisi DAS ini 

mempengaruhi besarnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, aliran permukaan, 

kandungan air tanah, dan aliran sungai (Seyhan, 1990). Respon hidrologi terhadap 

tangkapan aliran sungai dari masukan air hujan yang ditentukan oleh sifat hujan dan 

karakteristik fisik DAS dapat ditunjukkan pada kurva hidrograf suatu DAS (Chow, 1988). 

Analisis hidrograf aliran merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk 

menyimpulkan apakah suatu DAS masih dalam kondisi baik atau tidak. Hal ini 

disebabkan pada analisis hidrograf dapat diperoleh nilai distribusi air sepanjang tahun. 

Grafik hidrograf tahunan pada suatu DAS dapat menunjukkan kondisi regime aliran yang 

baik. Kondisi DAS relatif kurang baik, apabila fluktuasi aliran menunjukkan perbedaan 

nilai maksimum dan minimum yang besar, dan kondisi DAS relatif baik bila perbedaan 

nilai maksimum dan minimum kecil (Chow et. al., 1988); Mawardi, 2010; Triatmodjo, 

2010), sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.14.  

 
Gambar 2.14. Grafik Hidrograf Aliran pada Suatu DAS dalam Kondisi Baik dan Kurang Baik 
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2.9.1. Analisis Hidrologi dan Keseimbangan Air 

Analisis hidrologi merupakan suatu bagian analisa awal dalam perencanaan bangunan-

bangunan hidraulik, dengan pengertian adalah besaran-besaran yang diperoleh dalam 

analisis hidrologi merupakan masukan penting untuk analisis berikutnya. Pada dasarnya 

bangunan-bangunan hidraulik harus dirancang berdasarkan suatu patokan rancangan 

yang benar dan diharapkan menghasilkan suatu rancangan yang layak, berfungsi baik 

dalam jangka waktu yang ditetapkan (Sri Harto, 1993).  

Kondisi siklus hidrologi mempengaruhi proses reklamasi rawa selain faktor 

meteorologinya sebagai faktor eksternal (Darmanto, 2001). Air pada daerah rawa 

mengandung unsur yang dapat berefek positif maupun negatif bagi pertumbuhan 

tanaman, yang dirumuskan dalam simbol: H2O+ X (±) , dengan H2O adalah air murni dan 

X adalah unsur yang terlarut di dalamnya, dapat berupa unsur (+) maupun (-) bagi 

pertumbuhan tanaman maupun kehidupan lain. Kedua unsur ini akan hadir secara 

bersama-sama tidak terpisahkan. Unsur (+) menyatakan tingkat kandungan unsur hara 

yang sebagian besar tersedia dan terbentuk dari proses dekomposisi bahan organiknya, 

dan unsur (-) menyatakan tingkat kandungan unsur racun yang sebagian besar muncul 

akibat proses oksidasi pirit yang terkandung di dalam tanah. Dibawah pengaruh siklus 

hidrologi, keberadaan kedua unsur ini akan menjadi dinamis atau fluktuatif mengikuti 

proses aliran permukaan yang terjadi (Darmanto, 2001). 

Selain faktor kualitas air, kuantitas air juga dipengaruhi oleh siklus hidrologi. 

Keberadaan air di lahan rawa menunjukkan hubungan keseimbangan air. Keseimbangan 

air ialah proses keluar masuk dan storage air dalam suatu ruang tinjau, dengan 

menggunakan hukum kekekalan massa yang jika dijumlahkan akan sama dengan nol. 

Prinsip dasar keseimbangan air tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

                                       Hujan (R )          Evapotranspirasi

                                                                          (Ep)

                  Genangan air

                               Infiltrasi

                                                                    Aliran permukaan

              Penyimpanan air                                     (RO)

                               (SM)

                                         Aliran air

                                        dalam tanah

                                              (Bf) masih termasuk

                                                    air permukaan

  Masuk dalam air tanah dalam
Total aliran

 

Gambar 2.15. Kesetimbangan Air (Tjahyadi, 2009) 
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Keseimbangan air di dalam DAS ini juga mempengaruhi tipe hidrotopografi 

(Wangsadipoera, 2007). Rumus keseimbangan air sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Persamaan 2.12 (Tjahyadi, 2009). 

R-Ep = In + Bf + ST + P + DRO + G   ……………..…………………  (2.12) 

Dimana R adalah curah hujan (mm), Ep adalah evapotranspirasi (mm/hari), In 

adalah Infiltrasi (mm/hari), Bf adalah Base flow (aliran bawah tanah), ST adalah 

penambahan atau pengurangan storage (ST) biasa berada didalam tanah (STSM), P 

adalah perkolasi, DRO (Direct runoff) adalah pengaliran air permukaan dan G adalah 

genangan air dipermukaan tanah. Storage yang berada dipermukaan tanah apabila ada 

kemungkinan tempat air untuk berdiam (rawa, petak sawah). 

Keadaan iklim di lahan rawa tergantung pada letak ketinggian lokasi dari 

permukaan laut. Lahan rawa mempunyai beragam iklim karena mencakup sebaran 

wilayah yang luas dari yang beriklim sedang, tropik hingga tropik basah (Noor, 2001; 

Kementerian PU, 2008). Salah satu ciri iklim di kawasan lahan rawa daerah tropis adalah 

curah hujan yang pada umumnya cukup tinggi, yakni antara 2.000-4.000 mm per tahun. 

Curah hujan bulanan rata-rata > 200 m dengan bulan basah antara 6-11 bulan yang jatuh 

antara bulan September-Mei. Keadaan curah hujan di lahan rawa Pulau Kalimantan 

bagian utara umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Sumatera (Kementerian 

PU, 2008). Data curah hujan lahan rawa di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Data Curah Hujan Lahan Rawa di Indonesia (mm) (Kementerian PU, 2008) 

Lokasi Rawa 

Jumlah 

Tahun 

Data 

Curah Hujan 

Bulanan 
Jumlah 

Bulan 

hujan 

Curah 

Hujan 

Tahunan 
Min Maks 

Bengkalis (Sumatera) 52 128 332 6 2.490 

Pontianak (Kalimantan Barat) 52 164 398 11 3.261 

Banjarmasin (Kalimantan Selatan) 52 83 321 6 2.388 

Palangkaraya (Kalimantan Tengah) 3 68 308 6 2.128 
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Temperatur harian rata-rata lahan rawa berkisar antara 25oC sampai 34oC. 

Kelembaban udara pada umumnya di atas 80%. Suhu dan kelembaban dipengaruhi oleh 

jenis dan kerapatan vegetasi yang menutupinya (Kementerian PU, 2008). Pada keadaan 

tanpa vegetasi (gundul) suhu dapat mencapai 42oC, terutama pada siang hari, tetapi pada 

malam hari suhu menurun (Noor, 2004). Kelembaban meningkat pada musim hujan. 

Kelembaban pagi hari pada musim kemarau lebih tinggi daripada musim hujan (Noor, 

2004). Penguapan harian lahan rawa cukup tinggi, terutama di musim kemarau. Besar 

penguapan (evaporasi) harian rata-rata 3,7-4,9 mm per hari atau sekitar 1.493 mm per 

tahun (Noor, 2004). 

Reklamasi atau pembukaan lahan rawa akan mengubah kondisi alami yang sudah 

mantap (Kementerian PU, 2008). Perubahan iklim seperti suhu yang meningkat dan 

kelembaban yang menurun merupakan dampak dari perubahan komposisi vegetasi alami 

karena pembukaan lahan. Dengan kondisi curah hujan dan suhu yang tinggi maka 

pembukaan lahan dapat menimbulkan peningkatan jumlah keluaran (seperti hara mineral 

tanah) dan penurunan jumlah masukan alami. Informasi iklim sangat penting dalam 

kaitannya dengan kondisi neraca air wilayah pengembangan dan sekitarnya sebagai dasar 

penentuan jenis komoditas yang akan dikembangkan (Noor, 2001). Informasi neraca air 

juga berguna untuk menentukan kerapatan pengatusan (drainage density) sehingga dapat 

menghindari drainase yang berlebihan (over drain). 

2.9.2. Hujan 

Hujan merupakan presipitasi berbentuk cairan yang terjadi akibat kondensasi uap air di 

atmosper pada wilayah tertentu sebagai suatu siklus hidrologi (Arkin, 1982). Kejadian 

presipitasi berubah secara perlahan sesuai perubahan jaman yang dipengaruhi oleh 

perubahan iklim global, antara lain unsur pasifik tropis dan ENSO (El-Nino Southern 

Oscillation) pada daerah tersebut (Arkin, 1982; Rasmusson & Carpenter, 1983). Hujan 

yang terjadi khususnya di daerah khatulistiwa memiliki intensitas yang lebih banyak pada 

sepanjang tahunnya (Arkin & Ardanuy, 1989). Kondisi tersebut berkaitan secara fisik 

pada perubahan interfraksi atmospir laut dan anomali secara global dalam distribusi dan 

intensitas konveksi perubahan permukaan suhu laut dan perairan.  

Curah hujan merupakan air yang jatuh kepermukaan bumi tersebar secara merata 

dengan menganggap bahwa permukaan bumi datar, kedap dan tidak mengalami 

penguapan serta dinyatakan dalam ketebalan air. Komponen hujan dapat dilihat dari 
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aspek-aspek tinjauan, yaitu: jumlah hujan, lama hujan, intensitas hujan, waktu hujan, dan 

hujan ekstrem. Adapun durasi hujan merupakan lama waktu hujan tercurah dari atmosper 

ke permukaan bumi dalam satuan waktu, yaitu menit-an, jam-an atau harian. Intensitas 

hujan merupakan ukuran yang menyatakan ketebalan hujan dalam satuan tertentu, dapat 

dalam mm/jam ataupun cm/hari tergantung dalam perhitungannya. 

Frekuensi intensitas hujan adalah interval waktu rata-rata antara kejadian curah 

hujan yang memiliki intensitas tertentu dengan intensitas yang sama maupun berbeda, 

sementara luas daerah hujan adalah luas wilayah yang menerima curahan suatu hujan 

dengan ketebalan hujan yang dianggap sama. Data-data tersebut dapat diambil dari 

berbagai jenis pengamatan yang tersedia. 

Dengan presipitasi hujan membagi tropis Indonesia dalam dua wilayah hujan 

musiman dimana wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang mengalami intensitas 

hujan dimulai bulan November hingga Januari dan mengalami curah hujan tertinggi pada 

Desember dasarian 3 (Avia et. al., 2010). Pada bulan-bulan tersebut Daerah Aliran Sungai 

(DAS) mengalami peningkatan volume sehingga beberapa titik rawa mengalami kondisi 

banjir. 

Adapun salah satu komponen hujan dapat terlihat dari lama hujan terjadi akibat pola 

angin dan kelembaban yang mempengaruhi potensi pembentukan awan kumulonimbus 

hingga terjadinya konveksi. Durasi hujan umumnya terekam dalam persatuan waktu jam, 

namun bersesuaian dengan ukuran DAS. DAS yang berukuran kecil umumnya dapat 

menggunakan satuan waktu menit sedangkan DAS dengan cakupan wilayah yang lebih 

besar dapat menggunakan satuan waktu per harian. Durasi hujan umumnya juga 

digunakan sebagai landasan dalam perancangan suatu konstruksi atau pertimbangan 

penelitian terkait. 

Hujan yang tertangkap dalam DAS kemudian mengalir memasuki sungai termasuk 

wilayah rawa maupun diserap oleh tanah. Dengan curah hujan yang umumnya cukup 

tinggi menjadikan DAS dan rawa tergenang hampir sepanjang bulan basah.  

Informasi spasial maupun varian curah hujan merupakan hal penting dalam 

memahami keseimbangan hidrologi baik secara global maupun regional. Untuk itu perlu 

dilakukan monitoring secara berkala untuk memenuhi kebutuhan data khususnya pada 

daerah tropis yang lebih banyak memiliki curah hujan. Pengamatan secara nyata harian 

merupakan hal yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan pada musim penghujan 
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maupun musim kemarau. Adapun selain untuk mengetahui intensitas curah hujan, data 

pengamatan dapat memberi informasi mengenai kejadian hari hujan maupun kejadian 

hujan ektrim. Kondisi hujan ektrim dapat juga terjadi sewaktu-waktu pada periode musim 

hujan wilayah tropis. Fenomena meteorologi tersebut merupakan salah satu fenomena 

yang memiliki efek merusak paling parah akibat banyaknya curah hujan yang terjadi pada 

kurun waktu relatif padat. 

Untuk kebutuhan analisis hujan dalam waktu panjang, sering dilakukan dengan 

perhitungan hujan tahunan. Hujan tahunan merupakan curah hujan yang dihitung terjadi 

pada sepanjang tahun sesuai dengan hasil pengamatan. Adapun pada daerah tropis, hujan 

tahun memiliki waktu bulan basah lebih lama berkisar antara 6-11 bulan basah 

(Kementerian PU, 2008). Meskipun demikian ada pula kondisi intermittent (break day) 

dimana hujan tidak terjadi pada beberapa hari hujan (musim basah). 

Data curah hujan digunakan untuk mengidentifikasi masa aktif-nonaktif saat musin 

muson selatan dimana berkaitan dengan agrikultur. Setiap tahunnya rerata waktu curah 

hujan harian telah dikonversikan ke dalam standard anomali cuaca secara berkala, dengan 

mengurangi waktu hujan berkala dari rata-rata data klimatologi dan membaginya dengan 

deviasi standar harian. Masa nonaktif (break days) terindetifikasi sebagai periode dimana 

anomali curah hujan standar kurang dari -1, dengan syarat pengelolaan secara berurutan 

selama 3 hari atau lebih. Begitu juga dengan masa aktif (active days) sebagai periode 

dimana anomali curah hujan standar lebih dari 1 dan terkelola secara berurutan selama 3 

hari atau lebih (Rajeevan et. al.,2006).  

Besarnya hujan tahunan, khususnya pada daerah tropis tergantung pada letak 

wilayah terukur. Pada wilayah mendekati pantai sebelah barat memiliki hari hujan yang 

lebih banyak dibandingkan dengan wilayah timur, sehingga jumlah curah hujan sebelah 

barat lebih besar. Selain itu pola hujan juga dipengaruhi oleh pola musiman berdasarkan 

pembagian bulan (Aldrian, 2000; Aldrian, 2002). 

2.9.3. Pembagian Musim Daerah Tropis 

Indonesia berada pada daerah tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan November hingga bulan 

Februari (Avia et. al., 2010). Pada bulan basah yang jatuh tersebut, wilayah tropis 

Kalimantan memiliki bulan dengan curah hujan paling tinggi antara Desember hingga 

Februari, sementara intensitas tertinggi dimulai sejak Desember dasarian ke-3. Perbedaan 
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bulan penghujan di wilayah tropis umumnya dipicu oleh letak topografis maupun faktor 

geografik wilayah tersebut, terlepas oleh kelembaban atmosfer, radiasi matahari dan 

penguapan. 

Desember-Januari-Februari hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki curah 

hujan diatas 250 mm/jam (Mulyana, 2002). Sebagian Kalimantan Barat, menunjukkan 

bahwa ketika El Nino berlangsung curah hujan akan bertambah besar (Mulyana, 2002). 

Bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober adalah bulan-bulan kering, tetapi 

variabilitas debit menunjukkan nilai yang relatif tinggi dengan puncaknya pada bulan 

September (Santosa et. al., 2011). Bulan-bulan basah mempunyai variabilitas relatif 

rendah dengan minimum terjadi pada bulan Desember (Santosa et. al., 2011). 

Sementara musim kemarau diwilayah tropis Kalimatan dimulai antara bulan Juni 

hingga bulan Agustus (Aldrian, 2000; Mulyana, 2002; Santosa et. al., 2011), meskipun 

dapat terjadi anomali iklim sehingga terjadi hujan pada bulan-bulan kering. Anomali 

tersebut dipicu oleh pertumbuhan awan yang mengikuti siklus global permukaan suhu 

laut, sehingga mempengaruhi kondisi presipitasi wilayah tertentu yang dilewatinya.   

Penelitian dilakukan di Kalimantan Barat yang berada di garis khatulistiwa. 

Berdasarkan .pembagian musim tersebut daerah Kalimantan Barat memasuki bulan basah 

menuju bulan kering semenjak memasuki bulan April, namun masih dengan intensitas 

curah hujan relatif merata pada kisaran 150-200 mm yang diakibatkan oleh angin 

Australia (Aldrian, 2000). Perputaran angin tersebut memasuki bulan Agustus dimana 

puncak musim kemarau mulai mengenai hampir seluruh Indonesia, dengan daerah 

konvektif hanya terlihat di sebelah barat Sumatera dan daerah di Utara Indonesia. 

2.10. Pemodelan 

Model adalah suatu gambaran tiruan yang dibuat untuk meniru suatu kejadian di dunia 

nyata. Suatu model dapat dikatakan baik apabila model tersebut dapat menggambarkan 

dengan baik semua aspek yang penting dari suatu peristiwa yang nyata (Manetsch & Park, 

1977). Penyederhanaan suatu kondisi di dunia nyata tidak selalu mudah dilakukan, karena 

selalu dibayangi oleh distorsi terhadap kondisi yang sebenarnya.  

Manetsch dan Park (1977) membagi model atas 5 macam, yaitu: (1) model 

matematik, (2) model fisik, (3) model analog, (4) model informal dan (5) model kualitatif. 

Model yang paling abstrak adalah model matematik, dimana hubungan timbal balik 

dalam suatu sistem dinyatakan dalam rumus-rumus matematika.  
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2.10.1. Pemodelan Hidrologi 

Model hidrologi adalah sebuah sajian sederhana (simple representation) dari suatu sistem 

hidrologi yang komplek (Sri Harto, 1993). Selanjutnya Brooks et. al. (1987) 

menyebutkan bahwa model hidrologi merupakan gambaran sederhana dari suatu sistem 

hidrologi yang aktual. Model hidrologi biasanya dibuat untuk mempelajari fungsi dan 

respon suatu daerah aliran sungai (DAS) dari berbagai masukan DAS. Melalui model 

hidrologi dapat dipelajari kejadian-kejadian hidrologi yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian hidrologi yang terjadi. 

Debit aliran sungai pada suatu DAS merupakan aliran air di sungai yang berasal 

dari air limpasan permukaan dalam suatu DAS. Faktor utama yang mempengaruhi 

besarnya limpasan ini adalah faktor curah hujan dan sifat fisik daerah pengaliran. Untuk 

memperoleh besaran yang kontinyu yang dapat menunjukkan sifat aliran terhadap waktu 

perlu dibuat suatu hidrograf aliran. Hidograf ini akan memberikan gambaran mengenai 

karakteristik DAS, sehingga bila terjadi perubahan karakteristik DAS maka akan 

menyebabkan perubahan bentuk hidrograf aliran (Sri Harto, 1993). 

Dalam perencanaan bangunan air seperti irigasi, air baku, PLTA diperlukan data 

debit aliran sungai dalam jangka waktu panjang. Untuk memenuhi kebutuhan irigasi 

misalnya, diperlukan bangunan air yang berfungsi untuk menyediakan air sepanjang 

tahun, baik pada musim hujan maupun musin kemarau. Untuk itu diperlukan perhitungan 

debit andalan (dependable discharge) (Hadisusanto, 2011). 

Kenyataannya data pengukuran debit aliran sungai sering tidak lengkap. Apabila 

tidak tersedia seri data debit jangka panjang pada suatu lokasi tinjauan, maka perlu 

dilakukan model simulasi hujan-aliran untuk mensimulasi data hujan menjadi data debit 

sungai. Di Indonesia model simulasi hujan-aliran yang sering digunakan adalah model 

Dr. FJ. Mock, model NRECA (Natural Rural Electrical Cooperation Agency) dan model 

Tanki (Tank Model) (Hadisusanto, 2011).  

Model Dr. FJ. Mock sering diaplikasikan pada daerah dengan curah hujan tinggi 

sampai sedang seperti daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Sedangkan model 

NRECA banyak digunakan pada daerah yang mempunyai curah hujan rendah seperti 

daerah Nusa Tenggara (Hadisusanto, 2011). Ada juga model simulasi Hujan-Aliran Dr. 

Nugroho yang dikembangkan berdasarkan model Tanki. Model Dr. Nugroho dianjurkan 

dipakai untuk melengkapi dan memperpanjang data pencatatan debit aliran sungai yang 
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tidak ada datanya, dan diharapkan ada data pencatatan debit aliran sungai minimal satu 

tahun (Hadisusanto, 2011). 

Dalam pemodelan hujan-aliran pada semua metode di atas perlu dilakukan kalibrasi 

untuk memperoleh koefisien karakteristik DAS, sehingga model mendekati kondisi di 

lapangan. Dalam pengembangan model Dr. FJ. Mock, model NRECA dan model Dr. 

Nugroho, tidak disebutkan tentang batasan luas daerah tangkapan hujan. Jika model 

tersebut diterapkan pada daerah tangkapan hujan yang besar, maka seringkali diperoleh 

perbedaan yang besar, saat dilakukan kalibrasi. 

Perbedaan yang besar antara data lapangan dan hasil perkiraan dapat disebabkan 

oleh asumsi karakteristik lahan tersebut seragam. Faktanya pada DAS yang sangat luas, 

karakteristik DAS tidak dapat dianggap sama atau seragam. Karakteristik DAS seperti 

jenis tanah dan jenis tanaman penutup lahan mempengaruhi besarnya infiltrasi dan run-

off pada DAS yang bersangkutan. 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah dikembangkan pemodelan 

dengan teori logika otak manusia. Salah satunya adalah model Jaringan Syaraf Tiruan 

(JST) atau Artificial Neural Network (ANN). Jaringan syaraf merupakan representasi 

tiruan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasi proses pembelajaran 

pada otak manusia tersebut. Istilah tiruan digunakan karena jaringan syaraf ini 

diimplementasikan dengan menggunakan program komputer dalam menyelesaikan 

semua proses perhitungan maupun proses pembelajarannya (Kusumadewi & Hartati, 

2010). 

Komponen jaringan syaraf terdiri dari beberapa neuron dan hubungan antar neuron 

tersebut. Pada jaringan syaraf, neuron-neuron dikumpulkan dalam lapisan-lapisan (layer) 

yang disebut dengan lapisan neuron (neuron layers).  Informasi yang diberikan pada 

jaringan syaraf, dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan 

output melewati lapisan yang berbeda, yang sering disebut lapisan tersembunyi (hidden 

layer). Pada sistem jaringan, rambatan antar lapisan dapat dirambatkan secara mundur, 

hal ini tergantung pada algoritma pembelajarannya. 

Hubungan antar neuron dalam jaringan syaraf mengikuti pola tertentu tergantung 

arsitektur jaringan syarafnya. Pada dasarnya ada 3 macam arsitektur jaringan syaraf 

(Kusumadewi & Hartati, 2010), yaitu: 

1. jaringan syaraf dengan lapisan tunggal (single layer net), 
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2. jaringan syaraf dengan banyak lapisan (multilayer net), 

3. jaringan syaraf dengan lapisan kompetitif (competitive layer net). 

Pemanfaatan pendekatan JST telah banyak diaplikasikan pada peramalan hidrologi 

dan sumberdaya air (Dawson & Wilby, 2001; Wang et. al., 2008; Nourani, 2009; Mustafa 

et. al., 2012; Sarkar & Kumar, 2012; Abd & Sammen, 2014). Peramalan debit air dapat 

dilakukan dengan pemodelan JST (Akhtar et. al., 2009; Chowdhary & Shrivastava, 2010; 

Bist & Jangid, 2011; Tiwari et. al., 2012; Rahsepar & Mahmoodi, 2014; Zeroual et. al., 

2015). Para peneliti terdahulu telah berhasil memodelkan debit air sungai dengan JST 

pada beberapa sungai. 

Komponen-komponen jaringan syaraf meliputi; 

1. Neuron. 

Komponen terkecil dari sebuah jaringan syaraf adalah neuron. Neuron-neuron 

mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan-sambungan keluarnya 

menuju ke neuron-neuron lain. Pada jaringan syaraf, hubungan ini dikenal sebagai bobot. 

Informasi tersebut disimpan pada satu nilai tertentu pada bobot tersebut (Kusumadewi & 

Hartati, 2010). Struktur neuron seperti pada Gambar 2.16. 

Informasi (input) dikirim ke neuron dengan bobot input tertentu. Input ini diproses 

oleh suatu fungsi perambatan yang menjumlahkan nilai-nilai semua bobot input yang 

diperoleh. Hasil penjumlahan ini kemudian dibandingkan dengan suatu nilai ambang 

(threshold) tertentu melalui fungsi aktivasi yang terdapat pada setiap neuron. Apabila 

input tersebut melewati suatu ambang tertentu maka neuron tersebut akan diaktifkan, 

kalau tidak maka neuron tidak akan diaktifkan. Apabila neuron diaktifkan, maka neuron 

tersebut mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang 

berhubungan dengannya. 

 

Gambar 2.16. Struktur Neuron (Kusumadewi & Hartati, 2010) 
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2. Arsitektur jaringan syaraf (Neural Network Architecture). 

Jaringan syaraf tunggal merupakan jaringan syaraf yang paling sederhana. Jaringan 

syaraf ini ditunjukkan pada Gambar 2.17. Jaringan syaraf tunggal hanya memiliki satu 

lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian 

secara langsung mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi 

(hidden layer). Dengan kata lain, ciri-ciri dari arsitektur jaringan syaraf dengan lapisan 

tunggal hanya terdiri dari satu lapisan input dan satu lapisan output, tanpa lapisan 

tersembunyi.  

 

Gambar 2.17. Jaringan Syaraf Tunggal (Demuth & Beale, 2002) 

Jaringan dengan banyak lapisan (multilayer) memiliki satu atau lebih lapisan yang 

terletak di antara lapisan input dan lapisan output (memiliki satu atau lebih lapisan 

tersembunyi). Jaringan ini ditunjukkan oleh Gambar 2.18. Umumnya, ada lapisan bobot-

bobot yang terletak antara 2 lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan 

ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada jaringan dengan lapisan 

tunggal, tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. 

 

Gambar 2.18. Jaringan Syaraf Multilayer (Demuth & Beale, 2002) 
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3. Fungsi aktivasi. 

Jaringan syaraf yang dilatih dengan algoritma pembelajaran backpropagation 

menggunakan fungsi pembelajaran sigmoid biner atau sigmoid bipolar untuk menentukan 

nilai keluaran dari input ke lapisan tersembunyi atau nilai keluaran dari lapisan 

tersembunyi 1 ke lapisan tersembunyi 2. Sedangkan dari lapisan tersembunyi ke lapisan 

keluaran umumnya menggunakan fungsi aktivasi linier. 

a. Fungsi Sigmoid Biner 

Fungsi sigmoid biner memiliki nilai output antara 0 sampai 1, sebagaimana yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.19. Maka dari itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan 

syaraf yang membutuhkan nilai output yang terletak antara 0 sampai 1. Fungsi sigmoid 

biner ditunjukkan pada Persamaan 2.13 (Demuth & Beale, 2002) sebagai berikut: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) =  
1

1+ 𝑒−𝜎𝑥        …………..……..…………………….………… (2.13) 

dengan 𝑓′(𝑥) =  𝜎  𝑓(𝑥) [1 −  𝑓(𝑥)] 
 

 

Gambar 2.19. Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner (Demuth & Beale, 2002) 

b. Fungsi Sigmoid Bipolar 

Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan sigmoid biner, hanya saja output dari 

fungsi ini memiliki nilai antara 1 sampai -1, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 

2.20. Fungsi sigmoid bipolar dirumuskan pada Persamaan 2.14 (Demuth & Beale, 2002) 

sebagai berikut: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) =  
1− 𝑒−𝑥

1+ 𝑒−𝑥       ………………..……..…………..…………………   (2.14) 

dengan: 𝑓′(𝑥) =  
𝜎

2
 [1 + 𝑓 (𝑥)] [1 − 𝑓(𝑥)] 
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Fungsi ini sangat dekat dengan fugsi hyperbolic tangent. Keduanya memiliki nilai 

antara -1 sampai 1. Untuk fungsi hyperbolic tangent, dirumuskan pada Persamaan 2.15, 

yaitu: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) =  
𝑒𝑥− 𝑒−𝑥

𝑒𝑥+ 𝑒−𝑥   atau 𝑦 = 𝑓(𝑥) =  
1− 𝑒−2𝑥

1+ 𝑒−2𝑥    ……………………………. (2.15) 

dengan: 𝑓′(𝑥) = [1 + 𝑓 (𝑥)] [1 − 𝑓(𝑥)] 

 

Gambar 2.20. Fungsi Aktivasi Sigmoid Bipolar (Demuth & Beale, 2002) 

c. Fungsi Linier 

Fungsi linier memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Fungsi 

aktivasi linier ditunjukkan pada Gambar 2.21. Fungsi linier dirumuskan pada Persamaan 

2.16 (Demuth & Beale, 2002) sebagai berikut: 

y = x    ……………………………………………………..……………… (2.16) 

 
Gambar 2.21. Fungsi Aktivasi Linier (Demuth & Beale, 2002) 

4. Algoritma pembelajaran backpropagation. 

Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai 

bobot-bobotnya dalam arah mundur. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan 

maju (feedforward propagation) harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan 

maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat 

dideferensiasikan, seperti sigmoid biner dan sigmoid bipolar. Algoritma pembelajaran 

backpropagation dapat dilihat pada Gambar 2.22. 
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Gambar 2.22. Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation (Chowdhary & Shrivastava, 

2010) 

Algoritma pembelajaran backpropagation (Siang, 2009) 

Fase I : Propagasi maju (feedforward)  

1. Setiap unit input (Xi, i =1, . . , n) menerima sinyal input Xi dan meneruskan sinyal 

tersebut kepada semua unit pada lapisan di atasnya (hidden unit).  

2. Setiap hidden unit (Zj, j=1,. . . ,p) menjumlahkan bobot sinyal input. 

Menghitung keluaran di unit tersembunyi (hidden unit) dengan Persamaan 2.17 dan 

mengaplikasikan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output dengan 

menggunakan Persamaan 2.18, dan mengirim sinyal ke semua unit di lapisan di 

atasnya (output unit). 

𝑧_𝑖𝑛𝑗  =  𝑣𝑜𝑗 + ∑  𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  ........................................................................... (2.17) 

𝑧𝑗 = 𝑓(𝑧_𝑖𝑛𝑗) =  
1

1+ 𝑒
−𝑧_𝑛𝑒𝑡𝑗

  .......................................................................... (2.18) 

3. Setiap unit output (Yk, k = 1, . . . , m) menjumlahkan bobot sinyal input. 

Menghitung keluaran di unit keluaran (output) dengan Persamaan 2.19 dan 

mengaplikasikan fungsi aktivasinya untuk menghitung sinyal output dengan 

Persamaan 2.20. 

𝑦_𝑖𝑛𝑘  =  𝑤𝑜𝑘 + ∑  𝑧𝑗𝑤𝑗𝑘
𝑝
𝑗=1     ..................................................................... (2.19) 

𝑦𝑘  =  𝑓(𝑦_𝑖𝑛𝑘) =  
1

1+ 𝑒−𝑦_𝑖𝑛𝑘
    .....................................................................  (2.20) 

Fase II: Propagasi mundur (backpropagation) 

4. Setiap unit output (Yk, k = 1, . . . ,m) menerima pola target sesuai dengan pola 

training input, menghitung informasi error. 

Y 

Error 

Back Propagation 

X1 

X2 

XN 

Output layer 

Hidden layer 

Input layer 
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Menghitung faktor δ unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran  

sebagaimana Persamaan 2.21. 

𝜕𝑘 =  (𝑡𝑘 − 𝑦𝑘 ) 𝑓′ (𝑦_𝑖𝑛𝑘) = (𝑡𝑘 −  𝑦𝑘 ) 𝑦𝑘  (1 −  𝑦𝑘 )   …………….... (2.21) 

Menghitung koreksi bobot 𝑊𝑘𝑗 dengan learning rate α, seperti Persamaan 2.22. 

∆𝑤𝑘𝑗  =  𝛼𝛿𝑘 𝑧𝑗       (𝑘 = 1,2, … 𝑚; 𝑗 = 0,1, … 𝑝)   .………………..…….. (2.22) 

Menghitung koreksi bias (digunakan untuk memperbaharui w0k) 

∆𝑤0𝑘 = 𝛼𝛿𝑘 

Mengirim 𝛿𝑘 ke unit lapisan dibawahnya 

5. Setiap hidden unit (Zj , j = 1, . . . , p) menjumlahkan delta input (dari unit di lapisan 

atas). 

Menghitung faktor δ unit tersembunyi sebagaimana Persamaan 2.23.  

𝛿_𝑖𝑛𝑗  =  ∑  𝛿𝑘𝑤𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1    ……………..………………………..…….……… (2.23) 

dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi untuk menghitung informasi error. 

Faktor δ unit tersembunyi seperti ditunjukkan pada Persamaan 2.24. 

𝛿𝑗  = 𝛿𝑖𝑛𝑗
 𝑓′ (𝑧𝑖𝑛𝑗

) =  𝛿𝑖𝑛𝑗
𝑧𝑗 (1 − 𝑧𝑗) ….............................................. (2.24) 

Menghitung koreksi bobot (digunakan untuk memperbaharui vij);  

∆𝑣𝑖𝑗 = 𝛼𝛿𝑗𝑥𝑖 

Untuk menghitung koreksi bias (digunakan untuk memperbaharui v0j); 

∆𝑣0𝑗 = 𝛼𝛿𝑗 

Fase III : Perubahan bobot  

6. Setiap unit output (Yk, k = 1, . . . ,m) memperbaharui bias dan bobot (j = 0 , . . . . ,p) 

Perubahan bobot unit keluaran ditunjukkan pada Persamaan 2.25. 

𝑤𝑗𝑘(𝑏𝑎𝑟𝑢)  = 𝑤𝑗𝑘(𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑤𝑘𝑗       ………………………….………….. (2.25) 

7. Setiap Setiap hidden unit (Zj, j = 1,...,p) memperbaharui bobot dan bias (i = 0 ,... ,n) 

Perubahan bobot dan bias sebagaimana Persamaan 2.26. 

𝑣𝑖𝑗(𝑏𝑎𝑟𝑢)  = 𝑣𝑖𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑣𝑖𝑗       ………………………………...….….. (2.26) 

2.10.2. Pemodelan Tata Air Daerah Rawa Pasang Surut  

Aliran pada daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut air laut merupakan aliran tidak 

tetap dengan salah satu cirinya yaitu merupakan aliran dua arah, yaitu masuk dan keluar. 

Pemodelan tata air daerah rawa pasang surut ini dapat memanfaatkan model matematik 
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aliran satu dimensi atau dua dimensi dengan menggunakan program (software) yang siap 

pakai. Salah satunya adalah model matematik dengan program HEC-RAS.  

HEC-RAS merupakan program aplikasi yang dipergunakan untuk memodelkan 

aliran air di sungai, River Analysis System (RAS), yang dibuat oleh Hydrologic 

Engineering Center (HEC) yang merupakan satu divisi di dalam Institute for Water 

Resources (IWR) di bawah US Army Corps of Engineers (USACE). Dengan 

menggunakan model HEC-RAS ini dapat dilakukan analisis jaringan saluran yang 

kompleks termasuk bangunan-bangunan kontrolnya yang memasukkan kondisi batas 

berupa curah hujan yang jatuh di lahan dan gerakan muka air di outlet dan inlet. 

Program HEC-RAS ini digunakan untuk mendapatkan perilaku hidrolis aliran tak 

tetap. Data-data masukan yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi dengan HEC-RAS 

antara lain skema jaringan, topografi lahan, simpul (node), tampang panjang dan lintang 

saluran, ruas saluran, bangunan air, kondisi batas (data debit dan data pasang surut) dan 

kondisi awal. 

Karakteristik hidraulika aliran di daerah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut 

merupakan tipe aliran tidak tetap (unsteady flow) dimana dengan menggunakan program 

ini dapat diketahui kedalaman dan kecepatan aliran pada masing-masing cross section 

yang berubah menurut waktu. Perhitungan pemodelan aliran dilakukan dengan berdasar 

pada persamaan kontinuitas dan momentum seperti yang telah dijelaskan pada 

pembahasan terdahulu. Program HEC-RAS yang digunakan ini adalah HEC-RAS 5.0.3. 

Secara umum, tahapan analisis pada software HEC-RAS 5.0.3 ini adalah: 

1. buat project baru, 

2. skematisasi geometri data, 

3. input data geometri, data debit, dan syarat batas sesuai dengan kebutuhan analisis, 

4. running program HEC-RAS 5.0.3, 

5. analisis hasil keluaran dari pemodelan HEC-RAS 5.0.3. 

2.11. Kerangka Berpikir 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan lahan rawa pasang surut meliputi 

aspek lingkungan, aspek teknis dan aspek sosial budaya ekonomi. Aspek utama yang 

mempengaruhi timbulnya masalah sebagai akibat dari perubahan karakteristik lahan 

adalah aspek lingkungan dan aspek teknis. Aspek lingkungan dan teknis ini dapat berupa: 
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1. aspek hidrologi (intensitas curah hujan harus cukup untuk menjamin ketersediaan air 

di lahan dan mampu mempercepat proses pencucian lahan), 

2. aspek hidrotopografi (data topografi yang akurat harus cukup tersedia untuk 

mendukung penentuan tipe hidrotopografi lahan menurut kondisi pada saat pasang 

dan surut sehingga membantu dalam penentuan tata guna lahan dan realisasi saluran), 

3. aspek tata guna saluran (ketentuan tinggi genangan, lama genangan, kecepatan aliran, 

dan dimensi saluran ditentukan sesuai dengan kebutuhan pola tanam).  

Dari aspek-aspek yang perlu diperhatikan di atas, tidak semua aspek selalu dapat 

terpenuhi sepanjang waktu pengelolaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan; misalnya 

pada aspek hidrologi khususnya yang berhubungan dengan intensitas curah hujan tidak 

selalu terjamin dapat memenuhi kebutuhan tanaman, terutama pada musim kemarau. 

Penyediaan air pada musim kemarau diharapkan dapat diperoleh melalui pasokan air dari 

hulu sungai. 

Salah satu aspek teknis dalam pengaturan tata air di lahan rawa pasang surut adalah 

aspek hidrotopografi lahan (Departemen PU, 2007). Setelah berlangsungnya proses 

reklamasi dan pengembangan tahapan rawa, maka terjadi perubahan pada fisik lahan, 

salah satunya adalah perubahan hidrotopografi lahan (Rahmadi et. al., 2012). 

Selama ini perencanaan jaringan tata air dan dimensi saluran didasari oleh asumsi 

bahwa daerah rawa pasang surut merupakan daerah rendah yang selalu tergenangi air 

yang berasal dari debit aliran sungai yang berlebihan. Dengan drainase yang buruk maka 

air tidak dapat langsung dibuang ke laut. Akibat dari asumsi ini maka perencanaan daerah 

rawa lebih dititik-beratkan pada perencanaan drainase.  

Perubahan iklim global telah menyebabkan kenaikan muka air laut. Perubahan 

iklim global juga berdampak pada perubahan hidrologi sungai. Perubahan hidrologi 

sungai, salah satunya ditandai dengan perubahan aliran dari sungai (regime aliran sungai) 

yang mempengaruhi jaringan tata air daerah rawa pasang surut. Besarnya debit sungai ini 

berpengaruh terhadap penyediaan air untuk irigasi pasang surut di daerah rawa pasang 

surut, sehingga dalam perencanaan jaringan rawa perlu memperhitungkan besarnya 

perubahan regime sungai tersebut. Hubungan perubahan regime aliran terhadap kondisi 

jaringan tata air di daerah rawa pasang surut dapat dilihat pada Gambar 2.23. 

Oleh karena itu kajian dan disertasi tentang pengembangan kriteria yang 

berpengaruh pada jaringan tata air daerah rawa pasang surut menarik untuk dilakukan. 
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Hal inilah yang kemudian menjadi kerangka berpikir pada penelitian ini. Lebih jelasnya 

kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.24. Kajian ini dilakukan 

berdasarkan data sekunder dan data primer serta dengan melakukan pemodelan matematis 

untuk mengambarkan kondisi real lapangan guna menyelesaikan masalah-masalah yang 

terjadi di lapangan. Secara keseluruhan mapping penelitian berupa tahapan penelitian 

untuk mencapai tujuan dapat dilihat pada Gambar 2.25. 
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Gambar 2.23. Hubungan Perubahan Regime Aliran dan Kenaikan Muka Air Laut terhadap 

Perubahan Hidrotopografi Lahan
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Gambar 2.24. Kerangka Berpikir Penelitian   

Strategi & 

pelaksanaan 

konservasi 

saat ini  

Konservasi lahan 

& air tidak 

bagus, tidak 

berhasil, kurang 

perhatian 

Perubahan 

iklim  

Base flow 

turun 

Debit andalan 

dan regime 

aliran turun 

Aliran air tawar 

dari sungai 

menurun 

sehingga tidak 

mampu meluapi 

daerah rawa 

Jaringan rawa: tidak 

terawat, tidak 

dikembangkan sesuai 

tahapan pengembangan 

jaringan rawa, OP 

jaringan kurang baik 
Aliran tidak 

lancar 
- Akibat penurunan regime 

aliran, tipe hidrotopografi 

A dan B berkurang, C 

dan D bertambah. 

- Akibat SLR, luas 

hidrotopografi tipe A dan 

B bertambah, C dan D 

berkurang. 

- Penurunan hidrotopografi 

menyebabkan area yang 

sesuai untuk tanaman 

Padi turun. 

Literatur dan penelitian 

terdahulu: 
Penelitian yang akan 

dilakukan: 

Kajian yang pernah dilakukan:   

1. Euroconsult (1999) melakukan 

pembuatan peta hidrotopografi 

berdasarkan data survey lapangan,  

2. BWSK-I (2008), melakukan 

pembuatan dan analisis peta 

hidrotopografi berdasarkan data 

survey lapangan.  

 

Petani tidak 

termotivasi, 

pendapatan rendah 

Tahapan 

pengembangan 

daerah rawa: 

tahap I, II, III,   

tidak berjalan 

baik 

Manual PU (2007) memuat tentang: 

1. kriteria desain, 

2. prosedur untuk menentukan 

hidrotopografi, 
3. sistem jaringan tata air daerah 

rawa pasang surut, 
4. sistem irigasi pasang surut. 

- Menganalisis 

perubahan regime 

aliran sungai. 

- Menganalisis 

pengaruh 

perubahan regime 

aliran (debit 

sungai) terhadap 

perubahan 

hidrotopografi. 

- Menganalisis 

pengaruh kenaikan 

muka air laut 

terhadap 

perubahan 

hidrotopografi. 

- Menganalisis 

pengaruh 

perubahan regime 

aliran dan kenaikan 

muka air laut 

terhadap 

perubahan 

hidrotopografi. 

- Menganalisis 

dampak perubahan 

hidrotopografi 

terhadap irigasi 

pasang surut.  

Dasar teori yang dipergunakan: 
Tjahyadi (2009) keseimbangan air 

dalam ruang tinjauan 

Produktivitas 

rendah  Pemodelan perubahan hidrotopografi 

akibat land subsidence dan SLR 

(Rahmadi et al., 2010). 

 

- Terjadi Kenaikan muka air laut (SLR)  

- Air asin sampai ke lahan 
 Perubahan fisik lahan di lapangan 

(Suryadi, 2010), dengan melalukan 

analisis kondisi lapangan. 

 

Topik: Pengaruh perubahan regime aliran dan kenaikan 

permukaan laut terhadap hidotopografi pada irigasi pasang surut 
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Gambar 2.25. Mapping Penelitian untuk Mencapai Tujuan

LATAR BELAKANG: 
- Potensi luas lahan rawa pasang surut 

tinggi.  

- Produktivitas padi pada jaringan 

reklamasi rawa rata-rata 2 ton/ha/th, 

masih rendah yaitu < 4 ton/ha/th (DDC 

Consultant). 

- Terjadi alih fungsi lahan (Suprapto, 

2011). 

- Tahapan pengembangan daerah rawa 

tidak berjalan baik, jaringan rawa tidak 

terawat, dan OP jaringan kurang 

sehingga aliran tidak lancar. 

- Konservasi lahan dan air tidak baik, 

terjadi perubahan iklim, dan base flow di 

sungai turun.  

- Terjadi kenaikan muka air laut, sehingga 

menyebabkan terjadi perubahan tinggi 

pasang surut. 

- Aliran air tawar dari sungai tidak mampu 

meluapi daerah rawa. 

- Kesesuaian lahan turun dan area yang 

sesuai untuk tanaman padi turun. 

- Parameter perubahan regime aliran 

belum dimasukan pada analisa 

hidrotopografi. 

- Perlu adanya pemodelan irigasi pasang 

surut dengan memasukkan faktor regime 

aliran dan kenaikan muka air laut untuk 

mengetahui perubahan hidrotoporafi di 

lahan rawa pasang surut. 

PERUMUSAN MASALAH: 
1. Apakah telah terjadi perubahan regime 

aliran sungai dari hulu? 

2. Bagaimana pengaruh penurunan regime 

aliran (debit sungai) terhadap perubahan 

hidrotopografi? 

3. Bagaimana pengaruh kenaikan muka air 

laut terhadap perubahan hidrotopografi? 

4. Bagaimana pengaruh perubahan regime 

aliran dan kenaikan muka air laut terhadap 

perubahan hidrotopografi? . 

5. Bagaimana dampak perubahan 

hidrotopografi terhadap irigasi pasang surut 

yang ada di daerah rawa pasang surut? 

 

MAKSUD:   

Memodelkan pengaruh penurunan regime aliran dan/atau 
kenaikan muka air laut terhadap hidrotopografi pada irigasi 

pasang surut. 

TUJUAN: 

1. Menganalisis perubahan regime aliran sungai. 

2. Menganalisis pengaruh perubahan regime aliran 

(debit sungai) terhadap perubahan hidrotopografi. 

3. Menganalisis pengaruh kenaikan muka air laut pada 

perubahan hidrotopografi. 

4. Menganalisis pengaruh perubahan regime aliran 

dan kenaikan muka air laut terhadap perubahan 

hidrotopografi. 

5. Mengetahui dampak perubahan hidrotopografi 

terhadap irigasi pasang surut. 

METODOLOGI PENELITIAN (RESEARCH DESIGN): 
- Persiapan penelitian dengan melakukan studi literatur, investigasi lapangan, penentuan lokasi penelitian. 

- Pengumpulan dan pengolahan data sekunder dan primer pada daerah penelitian. 

- Melakukan analisis data hidrologi.  

- Menganalisis perubahan regime aliran sungai. 

- Simulasi model HEC-RAS bertujuan untuk mencari tinggi muka air di saluran pada jaringan tata air daerah rawa 

pasang surut.  

- Penentuan tipe hidrotopografi lahan. 

- Melakukan verifikasi, kalibrasi dan validasi hasil model ke lapangan. 

- Penentuan pengaruh debit aliran sungai dan kenaikan muka air laut terhadap hidrotopografi lahan rawa pasang surut. 

- Menarik kesimpulan. 

OUTPUT  I: 
Identifikasi perubahan 

regime aliran sungai. 

OUTPUT  II: 
Menentukan perubahan 

hidrotopografi lahan akibat 

penurunan regime aliran. 

 

OUTPUT  III: 
Menentukan perubahan 

hidrotopografi lahan akibat kenaikan 

muka air laut (sea level rise) 
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2.12. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, baik melalui studi literatur maupun dengan 

survey di lapangan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. telah terjadi penurunan regime aliran Sungai Kapuas, 

2. penurunan regime aliran (debit air sungai) mempengaruhi terjadinya penurunan 

luasan tipe hidrotopografi, dimana daerah B akan berkurang, 

3. kenaikan muka air laut sangat mempengaruhi kenaikan jumlah luasan masing-masing 

tipe hidrotopografi, 

4. pengaruh penurunan regime aliran dan kenaikan muka air laut tidak memberikan 

kontribusi yang sama terhadap perubahan hidrotopografi, pengaruh penurunan regime 

aliran akan lebih dominan menyebabkan penurunan luas hidrotopografi B, 

5. perubahan hidrotopografi berpengaruh pada irigasi pasang surut, maka untuk 

mempertahankan hidrotopografi sesuai perencanaan diperlukan sarana dan prasarana 

yang sesuai. 

2.13. Kebaruan (Novelty) 

Daerah rawa pasang surut berada pada wilayah pesisir dan umumnya berada di bagian 

hilir sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selama ini perencanaan 

daerah rawa pasang surut dilakukan berdasarkan data di daerah perencanaan, belum 

meninjau pengaruh debit air dari hulu sungai. 

Prinsip dasar perencanaan daerah rawa pasang surut adalah drainase (saluran 

pembuang) yaitu membuang air yang ada di lahan (Departemen PU, 2007). Namun 

melalui tahapan pengembangan yang sudah dilakukan hingga saat ini maka perencanaan 

daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut perlu melakukan pengelolaan air yang tepat 

sehingga dapat menjamin ketersediaan air di saluran dan lahan dengan cara pengendalian 

tinggi muka air. Cara ini juga dimaksudkan untuk menjaga over drain (pembuangan air 

yang berlebihan). 

Beberapa penelitian terdahulu sudah melakukan kajian tentang perubahan 

hidrotopografi dengan parameter tinjauan yaitu penurunan tanah (land subsidence), 

sedangkan parameter perubahan pola (regime) debit air dari hulu sungai belum pernah 

dilakukan kajian. Demikian juga dengan pengaruh perubahan kenaikan air laut terhadap 

kondisi di daerah rawa yang dipengaruhi pasang surut belum pernah dilakukan.  


