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ABSTRAK 
 

Nama    : Atie Tri Juniati 
Program Studi  : Teknik Sipil 
Judul     : Kemampulaksanaan Model Neraca Air untuk 
Estimasi Potensi Ketersediaan Air pada Pedoman Penentuan Daya 
Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah 

Integrasi pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) ke dalam rencana tata 
ruang wilayah (RTRW) sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak 
perubahan pemanfaatan ruang dan mempertahankan daya dukung 
lingkungan hidup. Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan pola 
pengelolaan sumber daya air ke rencana tata ruang wilayah. Permasalahan 
yang menjadi perhatian pada penelitian ini adalah cara menghitung 
ketersediaan dan kebutuhan air pada Pedoman Penentuan Daya Dukung 
Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yang diamanatkan 
dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 
2009. Cara menghitung ketersediaan air telah diuraikan dalam Pedoman 
Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang 
Wilayah, namun, metode yang digunakan untuk menghitung ketersediaan 
air (KA) tersebut kurang tepat, karena menggunakan rumus rasional. 
Permasalahannya adalah bahwa, selama ini metode rasional dikembangkan 
untuk menghitung debit rencana saluran drainase untuk daerah kecil 
dengan waktu konsentrasi yang singkat. Metode rasional pada dasarnya 
adalah metode perhitungan debit puncak. Oleh karena itu, perlu dicari 
model lain yang banyak dikenal dan digunakan di Indonesia yang 
mampulaksana untuk untuk memperkirakan ketersediaan air dalam 
penyediaan air baku air minum sebuah kota. Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mewujudkan integrasi 
Pola PSDA ke RTRW melalui cara penghitungan potensi ketersediaan air 
di suatu wilayah pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan 
Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yang terdapat dalam lampiran 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009. Melalui 
tinjauan pustaka tentang metode mengestimasi potensi KA, disimpulkan 
bahwa, metode yang paling mendasar untuk menghitung KA adalah 
metode neraca air (NA). Untuk itu kemudian ditetapkanlah kriteria 
pemilihan model NA, yang disesuaikan dengan kriteria mampu laksana. 
Kriteria mampu laksana, dalam arti, model estimasi potensi KA ini akan 
bisa digunakan oleh para perencana RTRW dengan mudah dan hasilnya 
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bisa dipertanggung jawabkan. Melalui kajian pustaka dan hasil survei 
wawancara mendalam kepada para pengguna model, kemudian dipilihlah 
tiga model neraca air hidrologi yaitu model Mock, SCS-CN dan SWAT 
sebagai alternatif modul untuk estimasi KA. Kemudian dilakukan uji coba 
model. Uji coba model hidrologi ini dimaksudkan untuk memahami 
karakteristik model  dan menentukan tingkat kesulitannya. Hasil uji coba 
model hidrologi untuk estimasi potensi ketersediaan air di DAS Cisadane 
hulu diperoleh kesimpulan bahwa pola hubungan yang erat antara hasil 
prediksi model dengan hasil observasi lapangan, dimana nilai koefisien 
determinasi (R2) model Rasional 0.66,  dari model Mock 0.69, dari model 
SCS-CN0.62 dan dari model SWAT diperoleh nilai R2= 0.68. Artinya 
model hidrologi tersebut dapat digunakan untuk simulasi KA. Dalam 
penelitian ini kebutuhan air juga dihitung sesuai dengan kegiatan RTRW 
kota Bogor tahun 2014. Hasil perhitungan Daya dukung air untuk kota 
Bogor tahun 2004 – 2008 menunjukkan kondisi surplus. 
Berdasarkan uji coba 3 (tiga) model hidrologi kemudian disusun instrumen 
penelitian (kuesioner) dengan variabel dan indikator kemampulaksanaan 
model hidrologi. Variabel yang akan diteliti adalah karakteristik model 
hidrologi, sedangkan model hidrologi yang akan diteliti adalah Rasional, 
Mock, SCS-CN dan SWAT. Indikator karakteristik model adalah a) 
kemudahan pencarian dan persiapan data untuk input model, b) 
kemudahan model menghitung komponen neraca air, c) kehandalan model 
dan d) kemudahan mendapatkan perangkat pendukung model serta e). 
kondisi sumber daya manusia (SDM). Instrumen disampaikan kepada 
pengguna model yaitu, a) staff sumber daya air Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, b) Konsultan keairan dan c) dosen teknik 
sipil keairan. Jawaban responden mengenai pencarian dan persiapan data 
untuk untuk input model adalah bahwa model SWAT dinyatakan paling 
mudah dengan nilai rata-rata tingkat kemudahan 1.93. Dalam menghitung 
neraca air, responden menyatakan bahwa SWAT paling mudah 
menghitung komponen neraca air, dengan nilai rata-rata tingkat 
kemudahan 1.88. Sedangkan dari indikator kehandalan model, Mock 
mendapat nilai tingkat kemudahan 2.0, paling mudah diantara 3 model 
lainnya. Artinya, menurut responden, kalibrasi dan validasi model Mock 
dinilai paling mudah. Sedangkan dalam hal kemudahan mendapatkan 
perangkat pendukung, responden menyatakan perangkat pendukung model 
SWAT adalah yang paling mudah diperoleh. 
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Prosedur untuk mengases kemampulaksanaan model hidrologi dalam 
estimasi potensi ketersediaan air untuk RTRW menggunakan Indikator i) 
ketersediaan data, ii) kemampuan menghitung NA, iii) kehandalan model 
dan iv) kemudahan mendapatkan perangkat pendukung model serta v) 
kesiapan sumber daya manusia, sudah diujicobakan pada lokasi studi DAS 
Cisadane hulu, dan dengan responden para pengguna model hidrologi. 
 
 

Keywords, 

Kemampulaksanaan model hidrologi, Integrasi, Pola Pengelolaan Sumber 
Daya Air (Pola PSDA), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 
Ketersediaan air, Neraca air  
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ABSTRAK (English) 
Name    :  Atie Tri Juniati 
Study Program   :  Civil Engineering 
Topic    : The Workability of Water Balance Model for 
Estimating Water Availability Potential in Guidance for Determining 
Environmental Carrying Capacity in Regional Spatial Planning 

The integration of water resource management pattern with regional spatial 
plan is needed in minimizing the effect of adjustments of spatial use and in 
sustaining the carrying capacity of the environment. This study aims to 
integrate water resource management pattern with regional spatial plan. It 
addresses the problem in calculating water availability and water needs in 
the Guidance for Determining Environmental Carrying Capacity in 
Regional Spatial Planning, mandated in the Annex of Regulation of the 
Minister for Environment No 17/2009. The Guidance outlined a method of 
determining water availability which is based on rational modeling. The 
use of rational model as a foundation in this case is problematic since the 
rational model was developed to calculate discharge plans for drainage 
channels in small areas and in short time concentrations. The rational 
method is, in essence, a peak discharge calculation method. There is a need 
to find other model that is widely known and widely used in Indonesia 
capable of determining the water availability to supply standard drinking 
water of a city.  
Based on the problem, the objective of this study is to integrate water 
resource management pattern with regional spatial planning through the 
calculation of water availability potential in a region in the Guidance for 
Determining Environmental Carrying Capacity in Regional Spatial 
Planning, found in the Annex of the Regulation of the Minister for 
Environment No. 17/2009. Through a literature review on the methods on 
estimating water availability potential, the water balance method is found 
to be the most fundamental method in water availability estimation. A set 
of criteria for water balance model selection is established based on a 
workability criteria. Workability criteria is determined based on the ease of 
use of the model and the validity of its results.  
Through literature review and in-depth interview survey result of model 
users, three hydrological water balance models are selected as alternative 
models for water availability estimation. The three models are the Mock, 
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SCS-CN, and SWAT. A series of test-run is done using the three models to 
understand their characteristics and determine their levels of ease of use. 
From the test-runs of the hydrological models in estimating water 
availability potential in Upper Cisadane River Basin Area, the study found 
a close relation between the result of model prediction and field 
observation, where determining coefficient value R2 of the rational model, 
Mock model, SCS-CN model and SWAT model are found to be 0.66, 0.69, 
0.62, and 0.68, respectively. The numbers suggest that the hydrological 
models are fit for water availability simulation.  
This research then calculate water needs based on regional spatial planning 
activities of Bogor City in 2014. The calculation result of water carrying 
capacity of Bogor City in the years 2004-2008 indicated a condition of 
surplus.  
Based on the test-runs of the three hydrological model, a research 
instrument (questionnaire) is developed by using variables and workability 
indicators of hydrological models. The variables of interest are 
hydrological model characteristics, while the hydrological models of 
interest are the rational, Mock, SCS-CN, and SWAT models. The 
indicators for model characteristics are a) the ease of data collection and 
preparation for model inputs, b) the ease of water balance components 
calculations, c) model reliability, d) the ease of obtaining model support 
devices, and e) human resource conditions. These instruments are 
conveyed to model users as respondents: a) members of staff in the 
Ministry of Public Works and Spatial Planning, b) water consultants, and c) 
water engineers and academics. The result of respondent survey on the 
indicator of the ease of data collection and preparation for model input, 
SWAT is scored as the easiest to use with ease of use value of 1.93. On 
water balance calculation, the SWAT is scored as the easiest to use with a 
value of 1.88. On water reliability indicator based on the ease of model 
calibration and validation, the Mock scored as the easiest with a value of 
2.0. On the ease of obtaining support device, the respondents choose 
SWAT as the easiest.  
The procedure to assess the usability of hydrological model in estimating 
water availability potential for regional spatial planning using five 
indicators of i) data availability, ii) water balance calculation capability, iii) 
model reliability, iv) ease of obtaining model support devices, and v) 
human resources readiness is already tested in Upper Cisadane river basin 
and underwent a survey of hydrological model users as respondents 
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1. LATAR BELAKANG 

Saat ini kegiatan penelitian tentang sumber daya air (SDA) dan 

integrasinya kedalam tata ruang banyak dilakukan oleh peneliti di tingkat 

nasional dan internasional.  

Beberapa peneliti menyampaikan pentingnya keterkaitan antara 

rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pengelolaan sumber daya air 

(PSDA) pada wilayah sungai, agar dampak buruk akibat kesalahan 

pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) misalnya, banjir dan polusi 

sumber air, dapat dihindari.  Menurut (Woltjer dan (Bouma & Slob, 2014) 

belum ada sistim perencanaan tata ruang yang berfikir tentang pengelolaan 

DAS, sehingga perlu difikirkan mekanisme untuk mengatasinya. 

Perencanaan tata ruang pada kenyataannya memainkan peran yang jauh 

lebih penting (Shaw, 2007), karena perencanaan tata ruang akan 

berkontribusi untuk pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan 

memainkan peran penting dalam mengatasi masalah air (Alahuhta, Hokka, 

Saarikoski, & Hellsten, 2010).   

Menurut (Sianipar 2011) pengintegrasian rencana pembangunan 

nasional ke dalam RTRW telah dilakukan di Indonesia, namun integrasi di 

bidang sumber daya air belum secara utuh dilakukan. 

Saat ini fokus integrasi sumber daya air dengan RTRW lebih 

banyak pada sistem jaringan prasarana sumber daya air, yang meliputi 

jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas propinsi untuk 

mendukung air baku pertanian, jaringan sumber daya air untuk kebutuhan 

air baku industri, jaringan air baku untuk kebutuhan air minum, dan sistem 

pengendalian banjir. 

Pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif untuk berbagai 

kepentingan, akan dapat diatur dengan Penataan Ruang, karena, antara 

PSDA dan RTRW terdapat hubungan yang bersifat dinamis dan terbuka 

untuk saling menyesuaikan. Pola PSDA menjadi salah satu unsur dalam 

penyusunan dan perbaikan RTRW, dan sebaliknya pengembangan sumber 

daya air harus didasarkan pada RTRW yang telah disusun.  
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Lebih jauh disampaikan oleh (Sianipar 2011) bahwa, sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air, pola pengelolaan sumber daya air pada 

wilayah sungai disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan 

sumber daya air pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan. 

Kebijakan pengelolaan sumber daya air ditetapkan secara terintegrasi 

kedalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten/kota, termasuk 

dalam rencana tata ruang wilayah. 

Pola PSDA dengan RTRW memiliki hubungan yang bersifat 

dinamis dan terbuka untuk saling menyesuaikan. Pasal 39 PP Nomor 42 

Tahun 2008 menyebutkan bahwa rencana pengelolaan sumber daya air 

yang sudah ditetapkan merupakan dasar penyusunan program dan rencana 

kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air, dan sebagai 

masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau 

penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.  

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang – secara tidak langsung – menyebutkan bahwa 

penataan ruang harus memperhatikan kondisi fisik wilayah dan potensi 

berbagai sumber daya (termasuk sumber daya air). Lebih lanjut disebutkan 

bahwa rencana tata ruang meliputi sistem jaringan prasarana sumber daya 

air, kawasan lindung (termasuk kawasan konservasi), dan kawasan budi 

daya (termasuk daerah layanan irigasi). Karena itu, RTRW diharapkan 

menjadi pedoman untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan 

keseimbangan antarsektor (termasuk pengelolaan sumber daya air). 

Untuk mengantisipasi permasalaan tersebut, dalam rangka 

pelaksanaan penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang telah disusunlah Pedoman Penentuan Daya 

Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, pada 

lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009. 

Pedoman ini di samping digunakan untuk menentukan daya 

dukung lingkungan hidup wilayah juga dimanfaatkan untuk melakukan 

evaluasi pemanfaatan ruang, sehingga setiap penggunaan lahan diharapkan 
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akan sesuai dengan kemampuan lahan. Penentuan daya dukung lingkungan 

hidup dijadikan acuan dalam penyusunan RTRW, karena apabila 

penyusunan RTRW tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, 

akan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hidup seperti banjir, 

longsor dan kekeringan. Dengan demikian, dalam menyusun pemanfaatan 

ruang di suatu wilayah, harus memperhatikan kapasitas lingkungan hidup 

dan sumber daya, dalam arti bahwa, alokasi pemanfaatan ruang harus 

mengindahkan kemampuan lahan, yang dapat ditunjukkan dengan keadaan 

surplus atau defisit dari lahan dan air. 

Dalam Permen ini disampaikan bahwa, daya dukung lingkungan 

hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu  kapasitas penyediaan 

(supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative 

capacity). Kapasitas penyediaan (supportive capacity) terutama berkaitan 

dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan 

dan air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya 

alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan 

lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman 

ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: 

3 Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. 

4 Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. 

5 Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, Integrasi 

Pola PSDA dengan RTRW dapat diwujudkan melalui pendekatan ke 3 

(tiga) yaitu, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Daya 

dukung air di suatu wilayah dalam keadaan surplus bila air di suatu 

wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit bila wilayah tersebut tidak 

dapat memenuhi kebutuhan akan air (Kementrian-Lingkungan-Hidup, 

2009). Dengan demikian, mengetahui kondisi ketersediaan air adalah hal 

yang sangat penting dalam upaya mewujudkan daya dukung lingkungan 

hidup. 

Metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan air dalam 

Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan 
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Ruang Wilayah, pada lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup No 17 tahun 2009 dihitung dengan membandingkan ketersediaan 

dan kebutuhan air seperti pada gambar 1 di bawah ini. 

 

Koefisien limpsan 

untuk setiap jenis 

penggunaan lahan 

Luas setiap jenis 

penggunaan lahan 

Daya Dukung Air 

Kebutuhan air per 

orang berdasarkan 

pola konsumsi 

Populasi Penduduk 

Kebutuhan 

Air 

Ketersediaan 

Air 

 
Gambar 1.1 Diagram Penentuan Daya Dukung Air dalam Permen LH No 

17 tahun 2009 

 

Ketersediaan air (KA) dalam pedoman ini ditentukan dengan 

menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi 

penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan, dan kebutuhan air 

dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak. 

Penghitungan Ketersediaan (Supply) Air dengan menggunakan 

Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional 

dengan rumus sebagai berikut,  

C = Σ (ci x Ai) / ΣAi                          (1.1) 

R = Σ Ri / m                           (1.2) 

SA = 10 x C x R x A                   (1.3) 

dimana, SA = ketersediaan air (m3/tahun), C = koefisien limpasan 

tertimbang, Ci = Koefisien limpasan penggunaan lahan i. Ai = luas 

penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari 

data Badan Pertanahan Nasional (BPN), R = rata-rata aljabar curah hujan 

tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait 

setempat, Ri = curah hujan tahunan pada stasiun I, m = jumlah stasiun 

pengamatan curah hujan, A = luas wilayah (ha), 10 = faktor konversi dari 

mm.ha menjadi m
3
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Penelitian ini memberikan argumentasi bahwa, metode rasional 

kurang tepat bila digunakan untuk menghitung ketersediaan air. Oleh 

karena itu, metode menghitung neraca air yang diuraikan dalam pedoman 

ini perlu disempurnakan dengan metode yang lebih akurat dan mampu 

dilaksanakan. 

Pada prinsipnya, pemodelan hidrologi air permukaan dianggap 

memenuhi dua kebutuhan dasar manusia: (1) menentukan besaran dan 

frekuensi arus banjir; dan (2) menentukan ketersediaan air jangka panjang 

untuk penggunaan konsumtif. Namun, dua pemodelan tersebut 

memerlukan pendekatan yang berbeda (Gupta 2011.p 422). 

Dalam beberapa buku hidrologi standard, ditemukan teori tentang 

metode rasional yaitu bahwa rumus rasional digunakan untuk menghitung 

banjir, terutama bila curah hujannnya menggunakan hujan rencana. 

Konsep banjir adalah konsep untuk satu event hujan, sementara  konsep 

neraca air biasanya minimal untuk satu siklus hidrologi (satu tahun). 

Rumus Rasional digunakan sebagai basis untuk menentukan desain 

bangunan drainase pada daerah aliran yang kecil, biasanya dengan luas 

beberapa hektar (Chow, Maidment, & Mays, 1988.p496; Thompson, 

1999a), digunakan untuk perancangan saluran drainase di Amerika Serikat 

sejak pergantian abad kedua puluh. Dasar dari metode ini adalah debit 

puncak (ASCE, 1996. p 579) atau debit banjir maksimum (Ragunath.H.M, 

2006, p.213). 

 

1.1 Rumusan Masalah  

Dengan maksud mengintegrasikan pola pengelolaan sumber daya 

air ke rencana tata ruang wilayah, maka permasalahan yang menjadi 

perhatian pada penelitian ini adalah metode menentukan daya dukung air 

pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam 

Penataan Ruang Wilayah, yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009.  

Pertanyaan penelitian untuk merumuskan permasalahan tersebut adalah: 
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1 Model hidrologi apa saja yang umum digunakan di Indonesia yang 

dapat digunakan untuk mensimulasikan potensi ketersediaan air ? 

2 Bagaimana tingkat kesulitan model-model hidrologi tersebut? 

3 Model hidrologi mana yang dapat ditetapkan sebagai model yang 

mudah digunakan tetapi tetap dapat memberikan hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan? 

4 Bagaimana mengukur tingkat kemampu-laksanaan dari model 

hidrologi tersebut? 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Untuk menjawab permasalahan penelitian, berikut ini ditentukan 

tujuan penelitian yaitu, mewujudkan integrasi Pola PSDA ke RTRW 

melalui cara penghitungan daya dukung air di suatu wilayah pada 

Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan 

Ruang Wilayah, yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009, untuk 

1. Mengusulkan alternatif model estimasi ketersediaan air pada 

assessment daya dukung air  

2. Mengkaji kemampulaksanaan model hidrologi yang diusulkan 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penentu kebijakan 

dalam penyusunan RTRW. Kontribusi yang diberikan adalah, dengan 

membuat instrumen kemampulaksanaan model hidrologi untuk estimasi 

potensi ketersediaan air, sebagai masukan dalam menentukan daya dukung 

air. 
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2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Integrasi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Perencanaan tata ruang pada dasarnya melibatkan pengembangan 

dan implementasi strategi dan prosedur untuk mengatur penggunaan lahan 

dan pembangunan dalam upaya untuk mengelola dan menyeimbangkan 

banyak tekanan ditempatkan daerah aliran sungai. Perencanaan tata ruang 

dapat atau harus memainkan peran penting dalam mengatasi masalah air. 

Mekanisme untuk mengatasi beberapa tantangan pengelolaan DAS, perlu 

difikirkan. Tantangan tersebut, misalnya, banjir dan polusi air yang sangat 

dipengaruhi oleh sifat dan lokasi penggunaan lahan dan perubahan 

penggunaan lahan. Di Eropa belum ada sistim perencanaan tata ruang yang 

berfikir tentang pengelolaan DAS, sehingga gaya penataan ruang di Eropa 

yang terhubung ke pengelolaan DAS perlu dianalis. Dari analisis yang 

dilakukan oleh para peneliti ditemukan bahwa, gaya perencanaan tata 

ruang dan fleksibilitas dalam prosedur administrasi, menentukan 

bagaimana perencanaan tata ruang dapat berkontribusi untuk pengelolaan 

DAS. Namun, tidak ada yang jelas bagaimana jenis sistim perencanaan 

tata ruang yang memiliki kecocokan dengan pengelolaan DAS. Cara 

pendekatan sistem sosial - ekologi, keterlibatan pemangku kepentingan, 

yang terkait dengan kepentingan daerah dalam perencanaan tata ruang, 

tampaknya menjadi faktor penting yang dapat disandingkan dengan 

pengelolaan DAS dan kemungkinan akan mempengaruhi pengelolaan dan 

pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai (Bouma & Slob, 2014).  

Setelah kejadian banjir dan polusi, Belanda mengakui bahwa 

adanya saling ketergantungan antar negara-negara Eropa yang terletak 

dalam satu wilayah sungai, sehingga kemudian Belanda mencari strategi 

baru dalam penanganan SDA. Sementara itu negara-negara eropa secara 

bertahap menuju pembangunan berkelanjutan, dengan penekanan khusus 

pada kualitas air dan koordinasi di wilayah sungai. Diperlukan pendekatan 

integrasi antara pengelola air dan perencana tata ruang yang akan 

dilaksanakan di Belanda dan mungkin di negara lain. Pencarian strategi 
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kebijakan baru tersebut telah memperkuat hubungan antara pengelolaan air 

dan perencanaan tata ruang (Woltjer & Al, 2007).  

Di Indonesia, pemikiran tentang integrasi pengelolaan sumber 

daya air dan tata ruang telah disampaikan oleh P. R. Sianipar, (2011). 

Disampaikan bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, pola pengelolaan 

sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan 

kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat wilayah administrasi 

yang bersangkutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya air ditetapkan 

secara terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan provinsi atau 

kabupaten/kota, termasuk dalam rencana tata ruang wilayah.  

Walaupun secara umum pengintegrasian rencana pembangunan 

nasional ke dalam RTRW telah dilakukan, namun integrasi di bidang 

sumber daya air belum secara utuh dilakukan. Saat ini fokus integrasi 

sumber daya air dengan RTRW lebih banyak pada sistem jaringan 

prasarana sumber daya air, yang meliputi jaringan sumber daya air lintas 

negara dan lintas propinsi untuk mendukung air baku pertanian, jaringan 

sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri, jaringan air baku untuk 

kebutuhan air minum, dan sistem pengendalian banjir. Efektivitas integrasi 

pola pengelolaan sumber daya air ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dapat dicapai apabila terdapat kerjasama antar lintas sektor yang 

harmonis  (Junita & Buchori, 2016).  

Telaah pustaka berikutnya memberikan informasi yang berharga 

bagi proses penelitian ini, yakni bahwa, upaya integrasi pola pengelolaan 

sumber daya air dan rencana tata ruang di Indonesia, dapat diwujudkan 

melalui penentuan daya dukung lingkungan, karena hasil penentuan daya 

dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata 

ruang wilayah, seperti yang diuraikan dalam Pedoman Penentuan Daya 

Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, lampiran 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009. 

Menindak lanjuti pedoman tersebut, beberapa penelitian terkait 

dengan daya dukung lingkungan telah dilakukan, seperti penelitian yang 
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dilakukan oleh (Moersidik, Fatimah, Angriani, & Nurhayati, 2008), 

bertujuan untuk mengetahui kondisi daya dukung air dengan cara mencari 

alternatif sumber air lain di Bekasi. (Asdak & Salim, 2006) memberikan 

arahan kerangka kerja dan kaidah-kaidah penataan ruang berbasis daya 

dukung sumber daya air. 

Seiring dengan semangat dan minat peneliti untuk ikut memberikan 

solusi dari permasalahan sumber daya air di Indonesia maka, penentuan 

Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah ini 

adalah satu peluang penelitian.   

Menurut Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup 

dalam Penataan Ruang Wilayah, lampiran Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009, penghitungan daya dukung air di 

suatu wilayah, adalah dengan mempertimbangkan ketersediaan dan 

kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu.  

Dengan demikian, integrasi pengelolaan sumber daya air dengan 

rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam penelitian ini akan dapat 

diwujudkan melalui pendekatan daya dukung lingkungan yang ke 3 (tiga) 

yaitu, pada metode menentukan ketersediaan dan kebutuhan air. 

 

2.2. Ketersediaan Air (KA)  

Para ilmuwan pada umumnya sepedapat bahwa, jumlah air di 

bumi terbatas, dan bahwa siklus air terus menerus mendaur ulang air 

melalui sistim bumi. Air yang terus bergerak melalui sistim bumi ini, tidak 

seluruhnya terus bergerak, tetapi disimpan atau terjebak di beberapa 

bagian siklus yang disebut dengan waduk (reservoir/storage) seperti, di 

atmosfer, samudra, danau, sungai, tanah, gletser, lapangan salju, dan di 

dalam tanah. Model konseptual yang menggambarkan penyimpanan dan 

pergerakan air di antara biosfer, litosfer atmosfer, dan hidrosfer disebut 

dengan siklus hidrologi atau siklus air.  

Siklus hidrologi terdiri dari arus masuk (inflow), arus keluar 

(outflow), dan penyimpanan (storage). Inflow adalah air yang masuk ke 

salah satu bagian sistim hidrologi, dan outflow adalah air yang keluar dari 
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satu bagian sistim hidrologi lainnya. Sedangkan storage adalah 

retensi/simpanan air di masing-masing bagian sistim. Inflow akan 

menambah storage, sedangkan outflow akan mengurangi storage. 

Menurut (Dingman, 2015), dalam siklus hidrologi, ketersediaan 

air dapat diperkirakan dari jumlah air yang dapat dimanfaatkan/ simpanan 

(storage). Sedangkan ketersediaan air pada dasarnya terdiri atas tiga 

bentuk, yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Sumber air utama 

dalam pengelolaan alokasi air adalah sumber air permukaan dalam bentuk 

air di sungai, saluran, danau, dan tampungan lainnya (Hatmoko & 

Triweko, 2011). 

 
Gambar 2.1 Simpanan Air (Storage) dalam Siklus Hidrologi. (Dingman, 

2015) 

 

2.3. Metode Yang digunakan Untuk Menghitung Ketersediaan Air  

Ketersediaan air (KA) mengandung unsur variabilitas ruang 

(spatial variability) dan variabilitas waktu (temporal variability) yang 

sangat tinggi, tergantung dari kondisi hidrologi, topografi tanah dan 
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geologi, dan variasi vegetasi berada di atas tanah pada masing-masing 

lokasi, sehingga dalam memastikan ketersediaan air akan berbeda pada 

setiap lokasi. Dengan demikian, melakukan estimasi ketersediaan air 

merupakan satu tantangan bagi ummat manusia, pada saat ini maupun 

dimasa yang akan datang.  

Bagian dari komponen siklus hidrologi (gambar 2.2.) yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dari satu kota adalah RO 

(runoff). Ronoff atau aliran permukaan dari suatu DAS adalah potensi 

ketersediaan air. Potensi ketersediaan air di DAS dapat diestimasi 

menggunakan model hidrologi neraca air. Informasi tentang potensi 

ketersediaan air dapat diketahui dari output model hidrologi yang berupa 

runoff atau aliran permukaan. Potensi ketersediaan air akan menjadi 

ketersediaan air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air 

dalam satu kota dengan membangun sarana dan prasarana air bersih. 

Air yang diukur di titik outlet disebut limpasan permukaan, terdiri 

dari air permukaan dan air tanah yang akan dianggap sumber air potensial 

untuk digunakan sebagai persediaan air untuk berbagai kebutuhan manusia 

(Ojha et al. 2008.p33). Selanjutnya, ketersediaan air didefinisikan oleh 

(Post et al., 2012)  sebagai total volume aliran sungai dari daerah 

tangkapan air. Cara yang paling umum digunakan untuk analisis 

ketersediaan air di suatu wilayah, adalah persamaan neraca air (water 

balance), misalnya untuk memperkirakan jumlah air yang tersedia untuk 

minum atau irigasi, digunakan Q atau limpasan permukaan (Ojha et al., 

2008). (Bonell, Hufschmidt, & Gladwell, 1993). 

Dari hasil kajian pustaka tentang metode hidrologi yang 

digunakan untuk estimasi ketersediaan air diperoleh informasi bahwa, 

metode yang paling umum digunakan untuk analisis Ketersediaan Air di 

suatu wilayah, adalah persamaan neraca air. Model yang digunakan untuk 

estimasi KA antara lain adalah SWAT (Le, 2014; Niagaraa, Purwantoa, et 

al, 2016; Perrin et al, 2012; Schuol et al., 2008; Andayani, 2014). Peneliti 

yang lain menghitung ketersediaan air menggunakan model Mock, Nreca, 

Rainrun  (Diarizona, 2015; Ichwana et al., 2013; Mulya et al., 2013; 
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Suprayogi et al., 2012), dan data debit jangka panjang (Sari et al. n.d.; 

Hatmoko et al. 2011; Hasibuan 2013) 

 

Hipotesa 

 Terdapat beberapa model hidrologi yang umum digunakan di Indonesia 

yang dapat digunakan untuk mensimulasi potensi ketersediaan air.  

 Melalui uji coba model hidrologi, dapat ditetapkan indikator 

kemampulaksanaan model hidrologi dalam estimasi potensi 

ketersediaan air untuk RTRW. 

 Tingkat kemampulaksanaan model hidrologi diukur menggunakan 

indikator tersebut melalui survei kepada pengguna model hidrologi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan,  

1. Melakukan survei wawancara mendalam kepada penggunaan model 

hidrologi dari lembaga pemerintah, konsultan dan perguruan tinggi. 

Survei dilakukan di Kota Bogor. 

2. Uji coba model hidrologi Rasional, Mock, SCS-CN dan SWAT 

3. Menghitung kebutuhan air kota Bogor sesuai dengan kegiatan RTRW 

tahun 2015.  

4. Menghitung daya dukung air kota Bogor 

5. Menyusun instrument penelitian kemampulaksanaan model hidrologi. 

6. Analisa kemampulaksanaan model hidrologi   

 Prosedur penelitian tersaji pada bagan alir gambar 3.1 

 

3.1 Melakukan survei wawancara mendalam  

Setelah melakukan studi tentang model hidrologi yang banyak 

digunakan oleh para peneliti terdahulu tentang perhitungan ketersediaan 

air, kegiatan penelitian dilanjutkan dengan wawancara kepada para 

pengguna model. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 
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yang meyakinkan tentang model hidrologi yang banyak digunakan untuk 

estimasi ketersediaan air.  

Beberapa pertanyaan yang disampaikan adalah tentang, 

i).kenyamanan pengguna (user friendly) sebelum maupun setelah proses 

penggunaan model, ii). Ketersediaan perangkat lunak (software) dan buku 

petunjuk (manual), iii). Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengatur 

model iv). Keahlian ilmiah apa yang dibutuhkan untuk menggunakan 

model ini secara memadai, v). Ketersediaan dukungan teknis untuk 

menyiapkan model, kalibrasi dan penggunaan model, vi). Dokumentasi 

tentang model yang tersedia, seperti panduan pengguna, manual referensi, 

halaman web, buletin, dan dokumen lain yang diperlukan, vii). 

Kemudahan menggunakan model. 
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RTRW Pola PSDA 

Studi literatur 

Daya Dukung SDA  

PP Kemen LH No 17/2009 

Integrasi Pola 

PSDA dan 

RTRW 

Penerapan Uji coba Model Hidrologi untuk Estimasi Ketersediaan Air 

menggunakan Model Hidrologi di DAS Cisadane hulu  

 

 

Kebutuhan Air 

sesuai RTRW 

Ketersediaan 

Air (KA) 

Memilih variabel dan indikator + membuat 

instrument  kemampulaksanaan model hidrologi  

Survei kpd Pengguna & Ka BBWS,BWS 

Menetapkan Model Hidrologi yg mampu laksana  

Menghitung Daya 

Dukung Air untuk 

Kota Bogor 

Indepth Interview 

Rasional  Mock SCS-CN SWAT 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Pengguna model hidrologi yang dipilih adalah, a) PDAM Tirta 

Pakuan Kota Bogor mewakili operator, b) Dinas PU dan Penataan Ruang 

Kota Bogor mewakili regulator, c) staff konsultan mewakili praktisi dan d) 

Institut Pertanian Bogor mewakili perguruan tinggi. 

 

3.2 Uji coba model hidrologi  

Uji coba model hidrologi ini dimaksudkan untuk memperkirakan 

potensi ketersediaan air baku dari DAS Cisadane hulu untuk digunakan di 

kota Bogor. Uji coba Model Hidrologi untuk Estimasi Ketersediaan Air 
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menggunakan Model Hidrologi di DAS Cisadane hulu, untuk mengetahui 

karakteristik model dan tingkat kesulitan atau kemudahannya. Hasil 

simulasi model dibandingkan dengan data debit sungai Cisadane hulu yaitu 

dari stasiun pengukuran debit Batu Belah, untuk tahun 2004 sampai 2008. 

Estimasi potensi ketersediaan air menggunakan metode yang 

dipilih yaitu Mock, SCS-CN dan SWAT disajikan dengan skema sebagai 

berikut, 

 

Tidak  

Ya 

Pengumpulan dan 

analisa data 

 klimatologi 

 debit 

 
 

Input data 

 

Model NA 

Estimasi Ketersediaan Air 

Kalibrasi 

dan validasi, 

sesuai ? 

Pengumpulan dan 

analisa data spasial 

 DEM 

 Tata guna lahan 

 Karakteristik tanah 

 

Mulai 

Data debit 

Selesai  

 
Gambar 3.2 Tahapan Perhitungan Ketersediaan Air 

 

Parameter yang diperhitungkan dalam estimasi potensi ketersediaan air  

untuk masing-masing model disampaikan pada tabel 3.1 berikut, 
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Tabel 3.1 Parameter Neraca Air Yang digunakan oleh Masing-masing Model 

No 
Parameter 

Neraca Air 
Parameter pada Model untuk Perhitungan Komponen Neraca Air 

  Rasional Mock SCS-CN SWAT 

1 Hujan 1. R = 

Hujan 

presipitasi (P) 1. Pt = curah hujan saat 

t, 

2.  I(α) = initial 

abstraction 

1. Rday = 

Presipitasi/hujan harian 

(mm) 

2 Evaporasi  1. evapotranspirasi aktual (Ea) 

2. curah hujan berlebih (Er)  

 2. Ea = Jumlah 

evapotranspirasi pada 

waktu/hari i (mm) 

 

3 Evapotrans

pirasi 

 3. surplus air (WS)  

4. kelembaban tanah awal 

(ISM) 

5. kapasitas kelembaban tanah 

(SMC) 

6. perubahan kelembaban 

tanah (ΔSM) 

 3. SWt = Kandungan 

lengas tanah pada akhir 

waktu t (mm) 

4. SW0 = Kandungan 

lengas tanah pada awal 

waktu i (mm) 

 

4 Infiltrasi  7. koefisien infiltrasi (if)  

8. konstanta resesi aliran (k) 

9. infiltrasi (I) 

3. S (possible water 

retention of the soil S) 

4. St = ruang untuk 

penyimpanan air  

5. St-1 = potensi retensi 

5. Ia = Kehilangan awal 

akibat simpanan 

permukaan, intersepsi 

dan infiltrasi (mm) 

6. S: Parameter retensi 
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maksimum hari 

sebelumnya (mm);  

6. EVt-1 = 

evapotranspirasi 

sebelumnya (mm).  

7. Ft-1 = infiltrasi hari 

sebelumnya (mm), 

(mm) 

7. Wsep = Jumlah air 

yang memasuki zona 

vadose pada profil 

tanah (perkolasi)  

 

5 Aliran 

dasar (Base 

Flow)  

 10.aliran dasar (BF) 8. qb(t)= base flow  

9. bf= base flow 

10. λ1= initial abstraction 

coefficient 

11. NLAG (hari) 

8. Qgw = Jumlah air, 

aliran balik/kembali 

(mm) 

6 Aliran 

Permukaan 

(Runoff) 

2. C=koef 

limpasan 

3. A = luas 

wilayah 

(ha) 

11. limpasan langsung (DRO) 

12. penyimpanan air tanah 

awal (IS) 

13.  penyimpanan air tanah 

(GWS) 

14. perubahan volume air tanah 

(ΔS) 

12. CN = Curve number 

13. AMC = antecedent 

moisture condition  

14. K = storage 

coefficient (day)  

15. COUR = Courant 

number 

9. Qsurf = Jumlah 

limpasan permukaan 

pada waktu/hari i, (mm) 

10. Rday= Jumlah curah 

hujan pada hari ke-i 

(mm) 
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3.2.1 Lokasi Studi 

Penerapan model hidrologi neraca air untuk menghitung 

ketersediaan air dilakukan pada DAS Cisadane hulu. Secara geografis 

daerah tangkapan Cisadane atas terletak di antara garis bujur 106 ° 29'00 

”dan 106 ° 57'00” E dan garis lintang 06 ° 30'20 ”dan 06 ° 46'30”, dengan 

luas sekitar 827.631 km2. Outlet tangkapan air berlokasi di Batubeulah 

pada 106 ° 41'21 ”E, 06 ° 31'21” S, (Gambar 3.3). Sungai Cisadane 

mengalir dari Gunung Salak, melewati Bogor ke Kabupaten Tangerang, 

sebelum memasuki Laut Jawa, panjang 137,8 Km (Laksana, 2011).  

 
Gambar 3.3 Lokasi Studi 

 

3.3 Data yang Digunakan untuk Input Model 

Berikut ini adalah macam data yang diperlukan untuk penerapan 

model hidrologi menggunakan model Rasional, Mock, SCS-CN dan 

SWAT.
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Tabel 3.2 Data untuk Input Model 

No Jenis 

Data 

Data 

Digunaka

n 

Lokasi Koordinat Sumber 

Data 

1a HUJAN 

(Harian) 

2004-

2009 

Cihideung 

Udik 

-6.5936, 

106.7183, 

Elevasi 

224.4 

BMKG 

1b HUJAN 

(Harian) 

2004-

2009 

Empang -6.6072, 

+106.793

4, Elevasi 

241.2 

BMKG 

1c HUJAN 

(Harian) 

2004-

2009 

Pasir jaya -6.7283, 

106.7966, 

Elevasi 

509.6 

BMKG 

2 KLIMA

TOLOG

I 

Sta 

Klimat 

Bogor 

(2004-

2009) 

Sta Klimat 

Bogor 

 

-6.500, 

106.7500, 

Elevasi 

207 

BMKG 

3 DEBIT 

(Harian) 

(2004-

2009) 

Batu 

Beulah 

-6.5197,  

106.6914 

Puslit Air 

Bandung 

4 DEM DAS 

Cisadane 

Hulu 

DAS 

Cisadane 

Hulu 

6570000 

– 720500 

BT 

9244000 

– 

9286000 

LS 

BIC 

5 Tutupan 

Lahan 

DAS 

Cisadane 

Hulu 

DAS 

Cisadane 

Hulu 

6570000 

– 720500 

BT 

9244000 

– 

9286000 

LS 

BIC 
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6 TANAH 

(Soil) 

DAS 

Cisadane 

Hulu 

DAS 

Cisadane 

6570000 

– 720500 

BT 

9244000 

– 

9286000 

LS 

Puslit 

tanak. 

Bogor 

 

Data peta sangat penting untuk mengetahui batas wilayah kajian, 

parameter fisik DAS, jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, 

dan lokasi wilayah kajian. Data peta yang diperlukan dan telah diperoleh 

adalah:  

1) Peta Rupa Bumi (RBI) skala 1:25.000, dibuat tahun 2001, diperoleh 

dari Bakosurtanal.  

2) Peta tanah DAS Cisadane Hulu, skala 1:250.000, dibuat tahun 1970, 

diperoleh dari Lembaga Penelitian Tanah, Bogor.  

3) Data karakteristik tanah yang digunakan diperoleh dari hasil penelitian 

lapangan (Junaidi, 2013) 

Data yang dibutuhkan oleh masing-masing model hidrologi disampaikan 

pada tabel berikut ini,  

Tabel 3.3 Kebutuhan Data Sebagai Masukan pada Penerapan Model 

DATA Rasional Mock SCS-CN SWAT 

Hujan      

Harian rata-rata daerah Χ Χ √ √ 

Jumlah hujan bulanan rata-rata 

daerah 
√ √ Χ Χ 

Klimatologi     

a. harian Χ Χ √ √ 

b. bulanan Χ √ Χ Χ 

Debit     

a. Harian Χ Χ √ √ 

b. Bulanan √ √ Χ Χ 

DEM √ √ √ √ 

Tutupan Lahan √ √ √ √ 

Karakteristik Tanah  Χ √ √ √ 

Tumpang tindih tutupan lahan dan 

karakteristik tanah 
Χ Χ √ √ 
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3.4 Evaluasi Kehandalan Model 

Kinerja model atau tingkat ketelitian model dievaluasi menggunakan 

standar statistik koefisien determinasi (R
2
), dan Nash-Sutcliffe Efficiency 

(NSE). Ukuran statistik R2 adalah nilai yang sangat populer yang 

digunakan untuk mengevaluasi tingkat linier korelasi antara data yang 

disimulasikan dan yang diamati. Ukuran ini berkisar dari 0 hingga 1 

dengan nilai dari 1 menunjukkan dua set data ini sangat cocok bersama. 

Ukuran NSE menunjukkan prediksi kemampuan model dan memegang 

nilai-nilai yang lebih kecil atau sama dengan 1. Nilai lebih besar dari NSE 

itu lebih dekat ke 1 menunjukkan kemampuan model yang tinggi dalam 

simulasi (Moriasi et al., 2007) 

 

3.5 Menghitung kebutuhan air kota Bogor  

Analisa kebutuhan air bersih dilakukan dengan menggunakan 

standard kriteria perencanaan yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya 

Departemen Pekerjaan Umum. Sementara data penggunaan air diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor, atau dari laporan tahunan kota 

Bogor (Bogor, 2015). 

Kebutuhan air diperhitungkan dari semua kegiatan yang ada di kota 

Bogor sesuai dengan RTRW kota Bogor, yakni sektor domestik, non 

domestik, industry dan pertanian bila ada daerah pertanian. Selanjutnya, 

hasil analisa akan dibandingkan dengan kemampuan PDAM Tirta Pakuan, 

sehingga diperoleh informasi jumlah penduduk yang tidak terlayani oleh 

PDAM. Kebutuhan air penduduk yang tidak dapat dilayani oleh PDAM ini 

sangat penting artinya, karena penduduk tersebut akan menggunakan air 

tanah untuk keperluan sehari-hari.   
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3.6 Menghitung Daya dukung Air kota Bogor 

Hasil estimasi ketersediaan air menggunakan metode Mock, SCS-

CN, Rasional dan SWAT kemudian dibandingkan dengan perhitungan 

kebutuhan air.  

Neraca air atau daya dukung air dihitung berdasarkan nilai 

ketersediaan air dikurangi dengan nilai kebutuhan air untuk Kota Bogor. 
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3.7 Menyusun Instrument Penelitian Kemampulaksanaan Model 

Hidrologi.  

Instrument yang digunakan untuk mengukur kemampulaksaan model 

hidrologi yang digunakan untuk estimasi ketersediaan air adalah kuesioner 

dengan skala Likert.  

Variabel yang akan diteliti adalah karakteristik model hidrologi, 

sedangkan model hidrologi yang akan diteliti adalah Rasional, Mock, SCS-

CN dan SWAT. Dari ke 4 (empat) model tersebut akan diteliti karakteristik 

model, untuk mengetahui tingkat kemudahan atau tingkat kesulitan dari 

masing-masing model. Indikator karakteristik model adalah a) data, b) 

komponen neraca air, c) kemampuan model dan d) perangkat pendukung 

model serta e). kondisi sumber daya manusia (SDM). Indikator  tersebut 

kemudian dijabarkan menjadi butir pertanyaan dan pernyataan.  

Indikator data yang diperlukan sebagai input model terdiri dari data 

hujan, data debit, data klimatologi, data spasial antara lain adalah Ttutupan 

lahan, DEM dan data karakteristik tanah. Indikator komponen Neraca Air 

terdiri dari evaporasi, evapotranspirasi, infiltrasi, base flow dan aliran 

permukaan. Indikator kehandalan model adalah kalibrasi, validasi dan 

kemampuan model menghitung aliran permukaan dengan 

mempertimbangkan karakteristik DAS secara cermat. Indikator perangkat 

pendukung model terdiri dari manual, perangkat lunak dan perangkat 

keras. 

 

3.8 Analisa kemampulaksanaan model hidrologi   

Instrument penelitian menggunakan skala Likert ini dibuat dalam 

bentuk check list, kemudian responden diminta untuk memilih jawaban 

yang tersedia, sebagai respon dari pernyataan yang diberikan.  

Setelah dilakukan survey, kemudian jawaban atau data dari semua 

responden dikumpulkan dan dilakukan analisa sebagai berikut,  
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Tabel 3.4 Metode Analisa Data Responden 

No Katagori Skor Skala Likert [Rasional] [Mock]  [SCS-CN]  [SWAT]

1 STS 1 3 2 2 2

2 TS 2 9 10 8 7

3 N 3 11 11 13 15

4 S 4 7 8 4 2

5 SS 5 2 1 1 0

6 Total (Skala X Frekuensi) 92 89 74 69

7 Jumlah responden 32 32 28 26

8 160

9 Prosentase [6] / [8] 58% 56% 46% 43%

10 Rata-rata tiap model [6] / [7] 2.88 2.78 2.64 2.65

11 Rata-rata tiap indikator = ABS [10] 2.74

Total skor maksimum bila semua 

memilih SS

Pernyataan no 17. Bila ya, diantara model berikut ini, 

pencarian data hujannya sulit

 

Untuk menguji validitas instrument yang digunakan dalam penelitian 

ini dilakukan analisa faktor. Analisis faktor dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan jumlah skor faktor dan skor total. Bila korelasi tiap faktor 

tersebut positip dan besarnya > 0.3 maka faktor tersebut merupakan 

construct yang kuat, atau dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis 

faktor, instrument memiliki validitas yang baik. 

Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan 

rumus korelasi product moment atau dikenal juga dengan korelasi pearson. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian disampaikan 

sebagai berikut,  

 

4.1 Hasil survei wawancara mendalam  

Informasi tentang penggunaan model estimasi ketersediaan air 

diperoleh dari pihak pemerintah (Dinas PUPR kota Bogor), operator 

(PDAM Tirta Pakuan), Peneliti (Pusair), tenaga ahli dari konsultan, dan 

perguruan tinggi (IPB).  

Semua responden menyatakan terbiasa menggunakan model hidrologi 

untuk simulasi hujan- aliran. 

Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode pengisian 

kuesioner dan wawancara. Selesai melaksanakan wawancara, responden 

diminta untuk mengisi form kuesioner yang dikirimkan melalui email, 

yaitu responden dari konsultan PDAM Tirta Pakuan, responden dari Pusair 

Bandung dan 2 orang responden dari konsultan PU kota Bogor. Sedangkan 

empat responden yang lain yaitu dari Perguruan Tinggi (IPB), PU Kota 

Bogor, staff PDAM mengisi form pada saat wawancara langsung. Daftar 

responden dan hasil wawanara dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Mendalam 

No Responden  Model yang banyak 

digunakan 

Keperluan 

1 PDAM Tirta 

Pakuan Bogor 

Mock Perhitungan ketersediaan 

air 

2 Staff Dinas PUPR 

Kota Bogor 

Rasional, Mock, 

NReca, SCS-CN 

Perencanaan drainase kota 

Bogor 

3 Konsultan Mock Menghitung debit sungai 

Cisadane  

4 Perguruan Tinggi SWAT Menghitung ketersediaan 

air dan pengelolaan DAS 

Dari hasil survei lapangan melalui wawancara mendalam, maka 

dipilihlah 4 model hidrologi yang akan diterapkan oleh peneliti untuk 
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estimasi ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane hulu. 

Pemilihan lokasi DAS ini berdasarkan pertimbangan bahwa, sumber air 

bersih yang digunakan oleh PDAM Tirta Pakuan adalah air sungai 

Cisadane. 

4.2 Hasil Uji Coba Model Hidrologi  

 

Hasil Estimasi potensi ketersediaan air menggunakan model hidrologi 

Rasional, Mock, SCS-CN dan SWAT disampaikan pada gambar 4.1.  

 
Data Hidrologi Bulanan

(Hujan dan Debit) 

Data Hidrologi Bulanan

(Hujan, Klimatologi, Debit)

Data Hidrologi Harian

(Hujan, Klimatologi, Debit)

Data Spasial (LULC, DEM,Soil)

MODEL 

RASIONAL

MODEL 

MOCK

MODEL 

SCS - CN

MODEL 

SWAT

R2=0.66,  NSE = 0.69

Mock 2004 – 2005
Mock 2006 - 2008

0.694
0.268

0.89
-0.79

SCS-CN 2004 – 2005
SCS-CN 2006 – 2008
SCS-CN 2004 – 2008

0.62
0.72
0.62

0.37
0.52
0.39

SWAT 2006 - 2008 0.68 -81.97  
Gambar 4.1 Hasil Uji Coba Model Hidrologi 

 

Hasil simulasi menggunakan model Rasional memberikan nilai 

R
2
=0.66, NSE = 0.69, mengindikasikan bahwa, hasil simulasi model 

merepresentasikan nilai observasi dengan cukup baik. Hal ini berarti 
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model sudah merepresentasikan fluktuasi naik turun trend yang cukup 

akurat. Secara grafis dapat dilihat bahwa hasil Q simulasi< Q observasi. 

Hasil simulasi menggunakan model Mock tahun 2004 dan 2005 

memberikan nilai R
2
=0.69,  NSE = 0.89, sedangkan untuk tahun 2006 – 

2008 memberikan hasil R
2
=0.26, NSE = - 0.79, mengindikasikan bahwa, 

hasil simulasi model merepresentasikan nilai observasi dengan cukup baik 

pada tahun 2004-2005, namun kurang baik pada tahun 2006 - 2008. Hal ini 

berarti model sudah merepresentasikan fluktuasi naik turun trend yang 

cukup akurat. Secara grafis dapat dilihat bahwa hasil Q simulasi > Q 

observasi 

Hasil simulasi menggunakan model SCS-CN tahun 2004 dan 2005 

memberikan nilai R
2
=0.62,  NSE = 0.37 untuk tahun 2006 – 2008, dan 

nilai R
2
=0.72,  NSE = 0.52 serta R

2
=0.62,  NSE = 0.39 untuk tahun 2004 – 

2008. Hal ini memberikan indikasi bahwa model SCS-CN Secara grafis 

dapat dilihat bahwa hasil Q simulasi > Q observasi dengan selisih yang 

paling kecil bila dibandingkan dengan model yang lainnya. 

Hasil simulasi menggunakan model SWAT memberikan nilai 

R2=0.68,  NSE = -0.82, untuk tahun 2006 – 2008, mengindikasikan 

bahwa, hasil simulasi model merepresentasikan nilai observasi dengan 

cukup baik, namun NSE menunjukkan nilai yang jauh dibawah standar. 

Nilai NSE kurang bagus karena dan harus dilakukan kalibrasi parameter. 

Secara grafis dapat dilihat bahwa hasil Q simulasi > Q observasi 

Scatter hanya menunjukkan trend. Bila trend model selaras, maka 

nilai R
2
 bagus. Bila nilai R

2
 bagus tapi skalanya tidak sesuai, maka model 

tidak dapat merepresentasikan observasi, sedangkan bila nilai R
2
 tidak 

bagus dan skalanya sesuai, maka trend model harus diperbaiki, dengan 

kalibrasi parameter yang memerlukan keahlian dan pengalaman. 

 

4.3 Menghitung Daya Dukung Air kota Bogor 

Analisa daya dukung air kota Bogor disampaikan pada tabel 4.2 

berikut ini. Hasil perhitungan Daya dukung air untuk kota Bogor tahun 

2004 – 2008 menunjukkan kondisi surplus.  
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Tabel 4.2 Analisa Daya Dukung Air Kota Bogor (Juta m
3
/thn) 

Tahun 
Rasional 

WA 
Mock WA 

Water 

Demand 

WA 

Rasional - 

WD 

WA Mock 

- WD 

2004 882.43 1935.52 58.46 823.96 1877.06 

2005 880.64 2001.77 58.46 822.18 1943.31 

2006 820.61 1732.01 58.46 762.15 1673.55 

2007 1077.78 2500.95 58.46 1019.32 2442.49 

2008 1006.59 1756.54 58.46 948.12 1698.08 

 

Tahun 
SCS-CN 

WA 

SWAT 

WA 

Water 

Demand 

WA SCS-

CN - WD 

WA 

SWAT - 

WD 

2004 1741.92  58.46 1683.46  

2005 1718.09  58.46 1659.63  

2006 1564.42 180924.02 58.46 1505.96 180865.56 

2007 1885.55 252068.12 58.46 1827.09 252009.66 

2008 1832.42 254634.66 58.46 1773.96 254576.20 

 

4.4 Analisa Kemampulaksanaan Model Hidrologi   

Perhitungan rata-rata seluruh indikator adalah hasil dari 

keseluruhan analisa responden terhadap kemudahan model hidrologi. 

Tingkat kemudahan model dari semua indikator disampaikan pada tabel 

4.3.  

Jawaban responden mengenai pencarian dan persiapan data untuk 

untuk input model adalah bahwa model SWAT dinyatakan paling mudah 

dengan nilai rata-rata tingkat kemudahan 1.93. Dalam menghitung neraca 

air, responden menyatakan bahwa SWAT paling mudah menghitung 

komponen neraca air, dengan nilai rata-rata tingkat kemudahan 1.88. 

Sedangkan dari indikator kehandalan model, Mock mendapat nilai tingkat 

kemudahan 2.0, paling mudah diantara 3 model lainnya. Artinya, menurut 

responden, kalibrasi dan validasi model Mock dinilai paling mudah. 

Sedangkan dalam hal kemudahan mendapatkan perangkat pendukung, 
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responden menyatakan perangkat pendukung model SWAT adalah yang 

paling mudah diperoleh. 

 

Tabel 4.3 Tingkat Kemudahan Model Hidrologi 

No 

Indikator 

Kemampulaksanaan 

Model 

Model Hidrologi 

Rasional Mock 
SCS-

CN 
SWAT 

1 
Kemudahan Mencari 

dan Menyiapkan Data 
2.26 2.31 2.29 1.93 

2 

Kemudahan 

Menghitung Komponen 

NA 

2.43 2.36 2.31 1.88 

3 Keandalan Model 2.10 2.00 2.35 2.33 

4 

Kemudahan 

Memperolah Perangkat 

Pendukung 

2.44 2.49 2.51 2.42 

 

4.4.1 Pengguna Model 

Jawaban responden mengenai pengguna model hidrologi dapat dilihat 

pada gambar 4.2. Model Rasional dan Mockbanyak digunakan di PUPR, 

sedangkan konsultan banyak menggunakan model Rasional (76%), 

sedangkan di perguruan tinggi banyak menggunakan model Mock (78%).  

 

72%
76%

68%

59%

76% 74% 71%
64%

76% 78%

68%
64%

[Rasional] [Mock] [SCS-CN] [SWAT] [Rasional] [Mock] [SCS-CN] [SWAT] [Rasional] [Mock] [SCS-CN] [SWAT]

PUPR Konsultan Perguruan Tinggi

Pengguna Model Hidrologi

 
Gambar 4.2 Grafik Pengguna Model Hidrologi 
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4.4.2 Indikator Data 

Indikator data adalah variabel yang sangat penting untuk model 

hidrologi. Data sangat diperlukan sebagai input model hidrologi. Penilaian 

responden tentang kemudahan memperoleh data dan kemudahan 

mempersiapkan data menjadi indikator yang penting bagi proses 

pemodelan. 

2.26

2.31

2.29

1.93 (mudah)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Rasional

Mock

SCS-CN

SWAT

Rata-rata Tingkat Kemudahan 

Pencarian dan Persiapan Data 
Skala 

1 = Sangat mudah

2 = Mudah

3 = Netral

4 = Sulit

5 = Sangat sulit

 

Gambar 4.3 Grafik Radar Rata-rata Tingkat Kemudahan Data 

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban responden 

terhadap indikator pertama yaitu, kemudahan memperoleh dan 

mempersiapkan data sebagai input model, diperoleh nilai 2.26 untuk 

model Rasiona, 2.31 untuk model Mock, 2.29 untuk model SCS-CN dan 

1.93 untuk model SWAT.    

Merujuk pada interprestasi skala Likert, nilai rata-rata berada 

antara kategori mudah dan netral tetapi masih dibawah nilai 2.5 artinya 

mendekati kategori mudah, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden menyatakan, dalam mencari dan mempersiapkan data sebagai 

input model mudah.  
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4.4.3 Indikator Kemampuan Menghitung Neraca Air 

Kemampuan menghitung neraca air adalah indikator penting  

untuk model hidrologi. Penilaian responden terhadap kemudahan 

menghitung komponen neraca air dapat dilihat pada gambar grafik 4.4. 

2.43

2.36

2.31

1.88 (mudah)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50
Rasional

Mock

SCS-CN

SWAT

Rata-rata Tingkat kemudahan Menghitung NA

Skala 

1 = Sangat mudah

2 = Mudah

3 = Netral

4 = Sulit

5 = Sangat sulit

 

Gambar 4.4 Rata-rata Tingkat Kemudahan Menghitung Neraca Air 

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban responden 

terhadap kemudahan menghitung neraca air, model SWAT dinilai paling 

mudah atau paling mampu menghitung neraca air. 
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4.4.4 Indikator Kehandalan Model 

2.10

2.00 

(mudah)

2.35

2.33

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

Rasional

Mock

SCS-CN

SWAT

Rata-rata Tingkat Kahandalan Model

Skala 

1 = Sangat mudah

2 = Mudah

3 = Netral

4 = Sulit

5 = Sangat sulit

 

Gambar 4.5 Rata-rata Tingkat Kehandalan Models 

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban responden 

terhadap kehandalan model, SWAT dinilai paling mudah atau paling bagus 

dalam kalibrasi, validasi model. Demikian juga, SWAT dinilai paling dapat 

mengantisipasi perubahan tata guna lahan. 

4.4.5 Indikator Kemudahan Mendapatkan Perangkat Pendukung  

Berdasarkan perhitungan dari rata-rata hasil jawaban responden 

terhadap indikator kemudahan mendapatkan perangkat pendukung, Mock 

dan SCS-CN dinilai sebagai model yang perangkat pendukungnya paling 

mudah diperoleh.  
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2.44

2.49

2.51

2.42 (netral)

2.36

2.38

2.40

2.42

2.44

2.46

2.48

2.50

2.52

Rasional

Mock

SCS-CN

SWAT

Rata-rata Tingkat Kemudahan Mendapatkan 
Perangkat Pendukung Model

Skala 

1 = Sangat mudah

2 = Mudah

3 = Netral

4 = Sulit

5 = Sangat sulit

 

Gambar 4.6 Grafik Rata-rata Tingkat Kemudahan Mendapatkan  

Perangkat Pendukung Model 

 

4.4.6 Indikator Kesiapan SDM 

Indikator kemampulaksanaan model hidrologi untuk estimasi 

potensi ketersediaan air yang tidak kalah pentingnya dari karakteristik 

model adalah kondisi sumber daya manusia (SDM).  

Respon dari survei tentang kondisi SDM yang disampaikan kepada 

pengelola SDA di wilayah sungai disampaikan pada tabel 4.4. Dari tabel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi SDM untuk melaksanakan 

pemodelan ketersediaan air masih belum cukup memadai, atau masih perlu 

peningkatan. 
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Tabel 4.4 Hasil Survei Kesiapan Sumber Daya Manusia 

No 
BBWS/B

WS 
Jabatan 

Model yang 

biasa 

digunakan 

Ketersedia

an SDM 

Jumlah 

SDM 

ideal yang 

diperlukan 

Data 

hidrologi 

Data 

Klima 

tologi 

Data 

spasial 

SDM 

Perlu 

pelatihan 

Apakah 

sering 

pelatihan 

model 

1 BBWS 

Bengawa

n Solo 

Kepala 

bidang 

PJSA 

Rasional, 

Mock 

Tidak 

memadai 
4 Cukup 

memadai 

Tidak 

memadai 

Tidak 

memadai 

Ya  Tidak  

2 BBWS 

Citarum 

Kabid 

OP 

Debit harian Tidak 

memadai 
3 Tidak 

memadai 

Tidak 

memadai 

Tidak 

memadai 

Ya Pernah 

tapi tidak 

sering 

3 BWS 

Sulawesi 

II 

PPK 

PSDA 

Rasional, 

Mock, 

SWAT 

Tidak 

memadai 
3 Cukup 

memadai 

Cukupm

emadai 

Cukupm

emadai 

Ya Belum  
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5. KESIMPULAN 

1. Model hidrologi Mock, SCS-CN dan SWAT dapat digunakan sebagai 

alternatif model untuk perhitungan potensi ketersediaan air disamping 

model Rasional. Kelebihan dari model Mock, SCS-CN dan SWAT 

adalah karena ketiga model ini dapat menghitung komponen neraca 

air, sedangkan model Rasional tidak. 

2. Hasil analisa responden pengguna model hidrologi, terhadap 

instrumen kemampulaksanaan model hidrologi untuk estimasi potensi 

ketersediaa air, adalah sebagai berikut,  

a. pencarian dan persiapan data untuk untuk input model adalah 

bahwa model SWAT dinyatakan paling mudah dengan nilai rata-

rata tingkat kemudahan 1.93.  

b. Dalam menghitung neraca air, responden menyatakan bahwa 

SWAT paling mudah menghitung komponen neraca air, dengan 

nilai rata-rata tingkat kemudahan 1.88.  

c. Dari indikator kehandalan model, Mock mendapat nilai tingkat 

kemudahan 2.0, paling mudah diantara 3 model lainnya. Artinya, 

menurut responden, kalibrasi dan validasi model Mock dinilai 

paling mudah.  

d. Dalam hal kemudahan mendapatkan perangkat pendukung, 

responden menyatakan perangkat pendukung model SWAT adalah 

yang paling mudah diperoleh, dengan nilai rata-rata tingkat 

kemudahan mendapatkan perangkat pendukung model (2.42). 

 

Dari hasil analisa instrumen kemampulaksanaan model hidrologi ini, dapat 

disimpulkan bahwa i) ketersediaan data, ii) kemampuan menghitung NA, 

iii) kehandalan model dan iv) kemudahan mendapatkan perangkat 

pendukung model serta v) kesiapan sumber daya manusia dapat digunakan 

sebagai indikator untuk kemampulaksanaan model hidrologi, dalam 

estimasi potensi ketersediaan air untuk RTRW. 
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6. KEBARUAN PENELITIAN  

Prosedur untuk mengases kemampulaksanaan model hidrologi dalam 

estimasi potensi ketersediaan air untuk RTRW menggunakan Indikator i) 

ketersediaan data, ii) kemampuan menghitung NA, iii) kehandalan model 

dan iv) kemudahan mendapatkan perangkat pendukung model serta v) 

kesiapan sumber daya manusia.  

Uji coba model hidrologi pada lokasi studi DAS Cisadane hulu 

menghasilkan indikator tersebut yang keandalannya telah dikaji 

berdasarkan tanggapan dari responden yaitu para pengguna model 

hidrologi. 
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