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Prakata

Pedoman ini termasuk dalam Gugus Kerja Hidrologi, Hidraulika, Lingkungan, Air Tanah dan
Air Baku pada Sub Panitia Teknik Bidang Sumber Daya Air dan berada di bawah Panitia
Teknik Konstruksi dan Bangunan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Penulisan pedoman ini mengacu kepada Pedoman BSN No.8 Tahun 2000 dan telah
mendapat masukkan dan koreksi dari ahli bahasa.
Perumusan pedoman ini dilakukan melalui proses pembahasan pada Gugus Kerja,
Prakonsensus dan Konsensus pada tanggal 3 September 2003 di Pusat Litbang Sumber
Daya Air Bandung serta proses penetapan pada Panitia Teknik yang melibatkan para
narasumber dan pakar dari berbagai instansi terkait.
Pedoman ini menyajikan tentang Sistem Peramalan Banjir dan Peringatan Dini, cara
pengumpulan data, metode yang dipergunakan serta instrumentasi yang diperlukan.
Dengan diterbitkannya pedoman ini para perencana dan pelaksana pekerjaan dalam
merencanakan sistem peramalan banjir dan peringatan dini dapat menyesuaikannya.
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Pendahuluan

Banjir merupakan fenomena alam yang diakibatkan oleh hujan lebat dan tidak cukupnya
kapasitas badan air/sungai untuk menampung aliran air. Seringkali banjir belum menjadi
masalah bila tidak menimbulkan/merugikan kehidupan manusia, tetapi bila sudah jatuh
korban baik jiwa maupun harta benda maka harus segera diatasi.
Penyebab banjir ada dua hal, yaitu kejadian alam dan akibat aktivitas manusia. Untuk
mengatasi itu perlu upaya penaggulangan dan pengendalian banjir.
Upaya penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan pendekatan struktural dan non
struktural. Upaya struktural berupa pembuatan tanggul, normalisasi saluran, pembuatan
waduk dihulu, polder, long storage dan pemompaan sedangkan upaya non struktural dapat
berupa pengembangan sistem prakiraan dan peringtan dini banjir.
Prakiraan dan peringatan dini banjir merupakan kegiatan yang terintegrasi agar dapat
bermanfaat untuk mengurangi bahaya dan resiko yang diakibatkan oleh kejadian banjir.
Keberhasilan dari prakiraan dan peringatan dini banjir dipengaruhi oleh banyak faktor seperti
karakteristik fisik dari daerah pengaliran sungainya, karakteristik hujan, sarana dan
prasarana prakiraan yang terdiri dari perangkat lunak (model hidrologi, hidrolika), dan
perangkat keras (peralatan telemeteri, satelit, radar, komputer dan komunikasi), sumber
daya manusia yang melaksanakan kegiatan terpadu ini serta partisipasi dari masyarakat dan
organisasi pengelola prakiraan dan peringatan dini tersebut. Bilamana seluruh faktor
tersebut dapat tersedia secara rinci dan dapat dipantau serta dibuatkan pedoman, prakiraan
dan peringatan dini banjir dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang baik dan hasilnya
akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
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Prakiraan dan peringatan dini banjir

1

Ruang lingkup

Pedoman ini dibuat untuk memudahkan perencana/peneliti/pelaksana pekerjaan
merencanakan sistem prakiraan dan peringatan dini banjir dengan sistem telemetri.
Ruang lingkup pedoman ini membahas hal-hal sebagai berikut.
1) Data yang diperlukan untuk prakiraan.
2) Persyaratan, ketentuan dalam penempatan stasiun telemetri.
3) Instrumentasi/peralatan yang diperlukan.
4) Metode yang dapat digunakan.
5) Organisasi yang diperlukan.
6) Standar operasi prakiraan dan peringatan dini banjir.

2

Acuan normatif
SNI 03-2414-1991
SNI 03-2415-1991
SNI 03-2526-1991
SNI 03-2819-1992

:
:
:
:

- SNI 03-2820-1992

:

- SNI 03-2822-1992

:

-

3

Metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka
Metode penghitungan debit banjir
Metode pemilihan lokasi pos dua air di sungai
Metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka dengan
alat ukur arus tipe baling-baling
Metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka dengan
pelampung permukaan
Metode pembuatan lengkung debit dan tabel sungai/saluran
terbuka dengan analisa grafis.

Istilah dan definisi

3.1 Banjir adalah suatu keadaan sungai, saat aliran sungai tidak tertampung oleh palung
sungai sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering.
3.2 Prakiraan Banjir adalah suatu usaha untuk memperkirakan besarnya suatu kejadian
banjir yang akan terjadi pada suatu saat tertentu/pada waktu mendatang.
3.3 Peringatan dini adalah penginformasian kondisi banjir yang akan terjadi, (besarnya,
waktu terjadinya, lamanya banjir) kepada instansi terkait dan masyarakat secara dini
sebelum terjadinya banjir.
3.4 Penanggulangan banjir adalah suatu rangkaian kegiatan pencegahan terjadinya
bencana yang dapat ditimbulkan oleh banjir.
3.5 Pengendalian banjir (flood control) adalah rangkaian kegiatan pengoperasian
bangunan-bangunan pengendali banjir yang ditujukan untuk mengurangi atau meminimalkan
kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh banjir dengan cara mengalihkan aliran banjir.
3.6 Bangunan Pengendali Banjir (Flood Control Structure) adalah bangunan yang
direncanakan untuk mengendalikan banjir, misalnya : bendungan (waduk), tanggul, saluran
pengelak/banjir kanal/flood way, pintu air dan stasiun pompa.
3.7 Telemetri adalah suatu cara pengukuran data jarak jauh yang menggunakan sarana
telekomunikasi (teknologi elektronika).
3.8 Bahaya adalah potensi atau suatu kondisi yang bisa menyengsarakan kehidupan dan
penghidupan manusia, menimbulkan kerugian harta benda, merusak harta milik atau
lingkungan, dan dapat menimbulkan korban jiwa.
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3.9 Bencana adalah rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, ulah manusia, atau
oleh keduanya yang mengakibatkan korban jiwa, penderitaan/kesengsaraan manusia,
kerugian harta benda, kerusakan lingkungan hidup, dan kerusakan sarana dan prasarana
umum.
3.10 Bantaran adalah bagian dataran banjir yang terletak antara tepi sungai dengan kaki
tanggul sebelah dalam.
3.11 Daerah Pengaliran Sungai (DPS) atau seringkali disebut dengan istilah Daerah Aliran
Sungai (DAS) adalah kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah tempat air
meresap ke dalam tanah dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang
bersangkutan.
3.12 Dataran banjir (flood plain) adalah hamparan lahan yang terletak di sebelah kanan
dan kiri sungai yang rentan terhadap banjir dengan besaran tertentu. Umumnya yang
digunakan sebagai dasar batas penentuan adalah besaran banjir dengan periode ulang
(return period) 50 tahun.
3.13 Daerah Rawan Banjir adalah suatu daerah langganan banjir yang terletak di dataran
rendah dan cekungan sehingga mudah digenangi air. Banjir bisa diakibatkan oleh hujan
setempat (local flow) atau limpasan sungai yang terletak di dekatnya.
3.14 Masalah banjir adalah kondisi jika banjir telah menimbulkan kerugian terhadap
masyarakat.
3.15 Jangka Waktu Prakiraan adalah periode waktu antara prakiraan hingga terjadinya
besaran banjir.
3.16 Pusat Prakiraan (master station) adalah kantor pusat prakiraan yang bertanggung
jawab memantau pengumpulan data lapangan, melakukan prakiraan untuk diinformasikan
kepada instansi terkait dan masyarakat.
3.17 Waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan sejak turunnya hujan hingga
menjadi aliran pada titik yang akan diramalkan banjirnya
3.18 Monitoring station adalah stasiun pusat pengendali data yang dikirim oleh stasiunstasiun pengamat.
3.19 Remote station adalah stasiun pengamat data lapangan
3.20 Sungai adalah tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air
sampai muara dengan yang dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan sungai.
3.21 Palung sungai adalah bagian utama sungai yang berupa alur yang berfungsi untuk
mengalirkan sejumlah air per satuan waktu (debit) dari bagian hulu ke bagian hilir. Besar
kecilnya palung sungai dan intensitas hujan di daerah hulu sangat berpengaruh pada
frekuensi kejadian banjir.
3.22 Siaga adalah suatu sikap atau tingkat kemampuan untuk menghalangi dan atau
mengelola suatu bahaya dalam mengurangi dampak yang mungkin terjadi dan menimpa
mereka.
3.23 Siaga banjir adalah suatu kondisi ketika elevasi banjir menunjukan kecenderungan
naik dan diperkirakan akan membahayakan penduduk di wilayah tersebut. Pada kondisi
tersebut petugas banjir harus siap siaga untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan
terjadi akibat banjir.
3.24 Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana) adalah
suatu badan di tingkat nasional yang bertugas untuk mengoordinasikan penanggulangan
bencana yang bersifat nasional.
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3.25 Pokmas PB (Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana) adalah suatu
kelompok masyarakat di tingkat Desa dengan tugas untuk menanggulangi bencana di
wilayah desa yang bersangkutan.
3.26 Satkorlak PB (Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana) adalah
suatu satuan pelaksana di tingkat provinsi dengan yang bertugas mengoordinasikan
pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah provinsi yang bersangkutan.
3.27 Satlak PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana) adalah satuan pelaksana
di tingkat kabupaten yang bertugas menanggulangi bencana yang terdapat di wilayah
kabupaten yang bersangkutan.
3.28 Satgas PB (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana) yaitu satuan tugas di tingkat
kecamatan yang bertugas mnanggulangi bencana di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
3.29 Propagasi gelombang radio adalah pengetesan perambatan gelombang radio dari
suatu tempat ke tempat yang lain.
3.30 Titik kritis adalah suatu titik yang paling rentan terhadap banjir jika dibandingkan
daerah sekitarnya. Biasanya titik tersebut terletak di tikungan luar dan mempunyai elevasi
lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya.
3.31 Coaxial adalah kabel khusus yang terbuat dari dua atau lebih kawat yang tersendiri
(biasanya terbuat dari tembaga) dipergunakan untuk mengirim signal frekuensi tinggi, pada
televisi atau radio.

4

Prakiraan banjir

Banjir adalah fenomena alam yang tidak dapat diprediksi secara pasti waktu terjadi dan
besarnya banjir sehingga diperlukan teknologi prakiraan dan peringatan dini. Dalam
prakiraan banjir dibutuhkan tahapan pengembangan dan perencanaan sistem serta operasi
prakiraan. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan operasional dalam
pengumpulan data akan dijelaskan secara rinci dalam bab ini.
4.1

Sistem pengumpulan data dan penentuan stasiun hidrotelemetri

Data hidrologi yang akurat dan karakteristik daerah pengaliran sungai merupakan hal yang
sangat penting dalam efektivitas besarnya debit banjir. Data hidrologi yang berupa hujan dan
muka air yang digunakan harus dapat mewakili daerah pengaliran sungai yang akan
diramalkan besar debit banjirnya.
Ada dua tipe pendekatan untuk pengumpulan data operasional prakiraan banjir, yaitu secara
manual dan otomatis. Metode manual membutuhkan kerjasama dengan operator untuk
membawa data observasi atau mengirimkan data tersebut ke pusat prakiraan menggunakan
telepon/radio/telegrap/fax/email. Kelemahan pendekatan ini terutama pada DPS yang besar,
diperlukan jumlah orang yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama untuk pengumpulan
dan pengiriman data.
Pengumpulan data secara otomatis dapat dilakukan dengan suatu perangkat telemetri.
Sistem telemetri ini memungkinkan data dapat dikumpulkan secara cepat dan tepat waktu
sehingga meningkatkan akurasi prakiraan serta cukup waktu untuk membuat prakiraan dan
menginformasikannya secara dini.
Pemilihan metode dalam pengiriman data sangat tergantung pada biaya, waktu,
ketersediaan sarana/prasarana seperti sistem telepon, kondisi topographi, kondisi iklim dan
lokasi pusat prakiraan.
4.1.1

Sistem pengumpulan data secara tepat waktu

Sistem pengumpulan data untuk prakiraan dan peringatan dini banjir yang efektif
harus/sebaiknya tepat waktu (real time) menggunakan sistem telemetri. Dengan sistem ini
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memungkinkan dilakukan prakiraan besarnya banjir secara dini, pengendalian debit di
bendungan, dan pengoperasian bangunan-bangunan air.
Dalam sistem ini, data curah hujan, muka air sungai, dan muka air waduk dapat dikumpulkan
secara tepat waktu menggunakan jaringan telemetri.
Sistem pengumpulan data tepat waktu ada dua yaitu :
1) sistem yang menggunakan data stasiun (hujan, muka air) yang dipanggil secara
berurutan dari pusat prakiraan, kemudian diproses dan dikirimkan kembali ke stasiun
telemetri di lapangan;
2) sistem yang menggunakan data stasiun yang secara periodic;
3) untuk waktu tertentu dikirim/dilaporkan dari stasiun-stasiun telemetri ke pusat prakiraan.
Konfigurasi sistem telemetri dapat dilihat pada Gambar 1.
Jenis data yang diperlukan dalam prakiraan ada dua tipe yaitu sebagai berikut :
1) data yang dibutuhkan untuk pengembangan atau data yang diperlukan untuk
merencanakan sistem prakiraan (kalibrasi);
2) data yang dibutuhkan untuk prakiraan dan operasional sistem prakiraan.
Data yang diperlukan untuk pengembangan dan kalibrasi adalah data yang digunakan untuk
mendapatkan parameter model-model yang akan digunakan dalam operasional prakiraan.
Data yang diperlukan tersebut terdiri dari data :
1) curah hujan stasiun-stasiun yang dapat mewakili suatu DPS yang akan diramal data
debitnya;
2) muka air/debit yang diakibatkan oleh hujan yang jatuh dalam suatu DPS;
3) karakteristik DPS, antara lain bentuk DPS, luas DPS, panjang sungai, dan kemiringan.
Ketidakakuratan prakiraan banjir seringkali disebabkan oleh jaringan stasiun hujan yang ada
dalam suatu DPS tidak/belum dapat menggambarkan kondisi hujan sebenarnya yang jatuh
dalam DPS tersebut.
Data curah hujan yang dibutuhkan adalah data curah hujan pada stasiun yang
dominan/dapat mewakili suatu DPS. Untuk mengetahui stasiun yang dominan dapat
digunakan model Stepwise. Permasalahan yang sering ditemukan adalah data curah hujan
yang dipantau tidak dapat mewakili DPS tersebut sehingga sangat mempengaruhi akurasi
prakiraan yang dibuat. Metoda stepwise, contoh input dan output penentuan stasiun yang
dominan dapat dilihat pada Lampiran A.
Pada DPS yang kecil, terjal, dan mempunyai intensitas curah hujan yang tinggi, seringkali
banjir terjadi hanya dalam perioda waktu yang relatif singkat, 1 – 2 jam setelah terjadinya
hujan. Oleh karena itu, meskipun DPS telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana
pengumpulan data secara tepat waktu (sistem telemetri), masih sulit diramalkan dan
diinformasikan akan terjadinya banjir karena tidak tersedianya waktu dan sarana cukup
untuk melakukan prakiraan dan peringatan dini.
Pada kondisi seperti itu usaha untuk meramalkan kejadian hujan yang akan terjadi adalah
menggunakan radar atau satelit agar tersedia waktu yang lebih lama untuk melakukan
prakiraan.
Suatu DPS yang relatif besar dapat melakukan prakiraan dengan membandingkan
/mengkorelasikan muka air/debit di hulu dan di hilir.
4.1.2

Persyaratan, ketentuan dan penentuan, lokasi stasiun hidro-telemetri

4.1.2.1 Persyaratan
1)

Survei

Pemilihan lokasi stasiun hidrotelemetri harus memenuhi syarat setiap jenis stasiun hidrologi,
antara lain stasiun duga air, hujan, dan klimatologi serta syarat teknis stasiun komunikasi
berdasarkan peraturan internasional/nasional yang berlaku.
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2) Petugas/pelaksana
Masalah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a) Petugas survei adalah ahli di bidang hidrologi dan komunikasi.
b) Petugas/pelaksana harus mempunyai pendidikan dan pelatihan yang sah di bidang
hidrologi dan komunikasi radio sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c) Penanggung jawab pekerjaan adalah ahli dibidang hidrologi dan telemetri.

Sungai

Pusat
Prakiraan

Komputer
Stasiun Pengulang

Panel Tampilan

Stasiun Duga Muka Air

Pengendali
Suplai Listrik

Suplai Listrik

Suplai Listrik

Peralatan Pengamatan

Pusat Prakiraan

Komputer
Stasiun Duga Muka Air
Panel Tampilan

Suplai Listrik

Stasiun Pengamatan

Gambar 1 Konfigurasi Sistem Telemetri
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4.1.2.2 Ketentuan-ketentuan
1)

Peralatan dan perlengkapan
a) Peralatan tes lapangan
Masalah yang harus diperhatikan meliputi:
Jenis peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat/ketentuan teknis yang
berlaku antara lain:
transceiver;
antena portabel;
SWR meter field strength meter AC/DC;
coaxial;
altimeter;
kompas;
accu (baterei);
generator;
konektor; dan
kunci berbagai ukuran.
b) Perlengkapan umum
Perlengkapan yang diperlukan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
peta topografi dengan skala minimum 1 : 50.000 atau foto udara;
blangko-blangko pencatatan data (Tabel B-2)
alat tulis;
penggaris/busur derajat;
kamera, kalkulator, dan sarung tangan kerja.

2)

Sarana penunjang
Sarana penunjang yang diperlukan tergantung pada kondisi setempat dan topografi di
daerah survei yang antara lain sebagai berikut :
a) kendaraan roda empat;
b) kendaraan roda dua;
c) perahu;
d) motor tempel;
e) alat transportasi lainnya;
f) tenda;
g) kotak peralatan;
h) selimut kantong;
i) sepatu lapangan;
j) topi lapangan;
k) peralatan pemotong kayu;
l) jas hujan;
m) peralatan pendakian gunung; dan
n) P3K.

3)

Lokasi
Penentuan lokasi harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a) mengikuti ketentuan yang diuraikan pada standar metode pemilihan lokasi stasiun
hidrologi seperti stasiun duga air, (SKSNI M101-1990-03), stasiun hujan, dan
stasiun klimatologi;
b) lokasi stasiun memenuhi syarat sebagai stasiun komunikasi yang menggunakan
radio frekuensi;
c) lokasi stasiun hidrotelemetri harus dipertimbangkan secara hati-hati guna
kesinambungan operasional, bukan saja menghadapi suatu bencana tetapi juga
pengoperasian jangka panjang;
d) cukup luas untuk bangunan telemetri dan antenna;
e) cukup aman terhadap bencana seperti banjir dan longsor;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

4)

penggunaan lokasi harus mendapat izin pemilik tanah;
tersedia sumber tenaga listrik yang cukup;
apabila harus menggunakan solar sel sebagai sumber tenaga listrik, harus
tersedia kekuatan dan durasi matahari yang cukup;
apabila sumber tenaga listrik menggunakan tenaga angin, harus tersedia tenaga
angin dengan kekuatan dan durasi yang cukup;
lokasi memungkinkan dipilihnya salah satu alternatif sumber tenaga listrik seperti
ditentukan pada butir g) sampai dengan i) di atas;
tersedia jalan masuk ke lokasi;
apabila ketentuan butir a) sampai dengan butir k) di atas sulit terpenuhi secara
lengkap, ahli hidrologi dan ahli komunikasi harus melakukan studi perencanaan
kembali agar persyaratan minimal stasiun hidrotelemetri dapat terpenuhi.

Jenis stasiun hidrotelemetri
Penentuan jenis stasiun hidrotelemetri harus memperhatikan masalah sebagai berikut:
a) Stasiun pengendali, termasuk stasiun monitor terletak di lokasi yang harus
dioperasikan oleh petugas seperti di lokasi bendung, kantor pengendali harus
memenuhi ketentuan:
- mempunyai ruangan bebas lembap, bebas debu dan suhu yang stabil;
- dalam keadaan bahaya, peralatan termasuk generator cadangan harus berada
pada ruangan yang aman sehingga pengumpulan data tetap berlangsung;
- peralatan pengukuran harus terpasang kuat pada bangunan sehingga tidak
rusak atau jatuh pada waktu terjadi gempa bumi;
- generator cadangan harus dapat memberikan sumber tenaga listrik yang
stabil, dalam segala kondisi.
b) Stasiun pengulang
Stasiun pengulang biasanya terletak di lokasi pegunungan yang dioperasikan
tanpa petugas. Pemilihan lokasi stasiun pengulang harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
- bangunan tidak terpengaruhi oleh adanya kondisi ekstrem angin, hujan dan
faktor meteorologi lainnya. Begitu pula kondisi jalan penghubungnya;
- bebas dari kemungkinan longsor dan dilengkapi dengan drainase yang baik;
- mempertimbangkan dengan seksama pencegahan kerusakan akibat adanya
petir dan gempa bumi;
- batang penangkal petir dan konduktor harus dipasang memenuhi standar yang
berlaku.
- bangunan mempunyai lahan yang cukup, minimal empat meter persegi.
c) Stasiun pengukuran lapangan
Stasiun pengukuran hidrotelemetri di lapangan biasanya dioperasikan tanpa
petugas dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
mempunyai luas yang cukup minimal empat meter persegi dan tidak
terpengaruh oleh perubahan cuaca.
memenuhi ketentuan teknis sebagai stasiun pengukuran hidrologi
konvensional (SNI 03-2526-1991).

4.1.2.3 Cara penentuan lokasi
Tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut.
1)
lakukan survei pendahuluan antara lain:
- kumpulkan data pendukung seperti peta topografi skala 1:50.000 dan 1:250.000;
- kumpulkan data stasiun hidrologi yang telah ada;
- kumpulkan informasi sistem komunikasi yang ada;
- kunjungi rencana lokasi stasiun pengendali, stasiun monitor ,stasiun pengumpul
data lapangan, stasiun pengulang sesuai kebutuhan;
- pelajari kualitas dan kuantitas data hidrologi yang akan melewati sistem transmisi;
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2)

3)

4.2

- koordinasikan dengan instansi yang terkait.
lakukan studi persiapan antara lain:
- tentukan rencana lokasi stasiun hidrotelemetri pada peta dan rencanakan
konfigurasi hubungan radio dengan frekuensi yang akan dipergunakan;
- pelajari berbagai aspek teknis dan nonteknis yang akan menjadi bahan penunjang
pertimbangan akhir penentuan lokasi;
- laksanakan estimasi/penghitungan kekuatan hubungan radio;
- lakukan penyesuaian/pendekatan secara teknis sehingga stasiun hidrotelemetri
memenuhi syarat sebagai stasiun hidrologi dan stasiun komunikasi.
lakukan survei lapangan antara lain:
- lakukan penyelidikan lapangan bahaya banjir, longsor, serangan petir, hujan badai,
dan kejadian cuaca yang ekstrim lainnya;
- tentukan letak bangunan stasiun telemetri, menara antena, dan sistem pengaman
- pelajari ketersediaan sumber tenaga listrik di sekitar lokasi termasuk dengan
pengumpulan data fluktuasi tegangan listrik dan gangguan yang sering terjadi;
- kumpulkan data durasi penyinaran matahari, temperatur max/min dan faktor
meteorologi lainnya;
- pelajari pemeliharaan dan pengelolaan jalan masuk ke lokasi dengan
memperhatikan kondisi setempat;
- buat sketsa/gambar kasar dan foto lokasi stasiun
- pelajari kemungkinan adanya sumber gangguan radio seperti adanya pabrik dan
jaringan transmisi voltase tinggi.
Instrumentasi yang diperlukan

Instrumentasi yang diperlukan untuk pengumpulan data tepat waktu dan prakiraan serta
peringatan dini banjir:
1)
Peralatan di pusat prakiraan banjir:
transmitter dan receiver
operasi Panel
komputer dan peralatannya
antena
peralatan power supply
jam
2)
Peralatan di stasiun hidrologi:
peralatan telemetri hujan
peralatan telemetri muka Air
antena
peralatan listrik/baterai/solar cell
3)
Peralatan di stasiun pengulang (repeater):
transmitter dan receiver
antena
power supply
4)
Peralatan di stasiun peringatan dini:
transmitter dan receiver
antena
power supply
alert/alarm
4.3

Metode-metode prakiraan dan klasifikasinya

Metode yang digunakan untuk prakiraan banjir dapat didasarkan pada metode penelusuran
banjir di saluran/sungai, metode hujan–limpasan (rainfall – runoff) atau kombinasi diantara
kedua metode tersebut bergantung pada permasalahan dan kondisinya.
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1)
2)
3)

Apabila waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prakiraan dan peringatan dini lebih
lama dibandingkan dengan waktu konsentrasinya diperlukan prakiraan hujan.
Selanjutnya digunakan metode hubungan hujan–limpasan (rainfall – runoff).
Apabila waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prakiraan dan peringatan dini jauh
lebih pendek dibandingkan dengan waktu konsentrasinya, prakiraan dapat didasarkan
pada penelusuran banjir dari hulu ke hilir.
Apabila waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prakiraan dan peringatan dini lebih
pendek dibandingkan dengan waktu konsentrasinya, prakiraan dapat didasarkan pada
metode hubungan hujan-limpasan (rainfall – runoff).

Kegiatan prakiraan dapat diklarifikasikan dalam tahap pengembangan (kalibrasi) dan tahap
operasi (aktual prakiraan). Kompleksitas tahap pengembangan dan kalibrasi model tidak
sama dengan pada tahap operasional. Dalam tahap pengembangan perlu ditentukan
tipe/jenis model yang akan digunakan dan penentuan nilai parameter model tersebut.
Model prakiraan banjir umumnya model matematis dengan menekankan pada konsep dasar
siklus hidrologi. Elemen model mencakup seluruh komponen proses hidrologi secara detail
atau sebagian komponen diasumsikan untuk tidak dimasukkan pembentukan model
tersebut.
Model prakiraan banjir dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1)
Model-model prakiraan dengan pendekatan deterministik
a)
Model berdasarkan pada pendekatan Hidraulika:
model hubungan antara muka air atau debit dan volume air;
penelusuran banjir dengan model dinamik, difusi, kinematik, dan storage.
b)
Model-model yang didasarkan pada input-output model, parameter model, dan
proses fisik siklus hidrologi:
korelasi antara variabel fisik dan parameter-parameternya seperti API model
Input/output model Rainfall-Runoff;
pendekatan parameter menggunakan distributed model ;
model dengan konsep penghitungan kondisi kebasahan tanah.
2)
Model-model prakiraan dengan pendekatan stokastik:
a)
Model Auto Regresi (AR);
b)
Model Moving Average (MA);
c)
Model Autoregressive Moving Average (ARMA);
d)
Model Auturegressive Integrated Moving Average (ARIMA);
e)
Model Non Linear Time Series.
3)
Metode Optimisasi
Menggunakan teknik analisis sistem (systems analysis techniques) yang
penyelesaiannya dapat dilakukan menggunakan pendekatan linear programming/
dynamic programming
4)
Gabungan antara model prakiraan deterministik dan stokastik:
a)
Kombinasi antara penelusuran Hidraulika dengan model stokastik untuk
digunakan untuk meramalkan banjir.
b)
Kombinasi input/output model atau model konseptual dengan model stokastik.
Metode operasional prakiraan harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut.
- mempertimbangkan kondisi fisik proses prakiraan sebanyak mungkin;
- mempertimbangkan tipe dan ukuran derajat ketidakpastian prakiraan;
- dapat mengadaptasi kondisi alam atau perubahan lingkungan akibat campur tangan
manusia;
- meramal besarnya banjir secara optimal untuk agar memberikan penampilan/hasil yang
baik
- dapat mengakomodasikan penambahan informasi tanpa mengubah struktur metode
prakiraan;
- dapat mengisi kekosongan data;
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- memenuhi kriteria stabilitas numerik, sensitivitas parameter, dan konvergen solusi;
- mudah mengimplementasikannya pada komputer (PC);
- memungkinkan dihubungkan ke model-model operasional sistem sumber daya air tanpa
banyak modifikasi.
Model deterministik yang lazim digunakan untuk prakiraan banjir adalah sebagai berikut :
- Model Empiris
Model ini merupakan bentuk dasar suatu model yang terdiri atas hubungan yang
sederhana dengan tidak memperhatikan keadaan fisik sirkulasi hidrologi. Contoh model
ini adalah API-Model dan APIC-Model. Pemanfaatan model empiris sangat tergantung
ketersediaan data dan keahlian peramalnya.
- Model Kotak Tertutup (Black Box)
Model ini pada dasarnya menyangkut input dan output dari proses hujan-limpasan tanpa
memodelkan proses fisiknya dengan jelas tetapi masih dapat me-modelkan hydrograp
debit aliran secara lengkap. Contoh model ini adalah Unit Hydrograph Model, Non-linear
Routing Model, Regression Analysis, CLS-Model dan TANK-Model.
- Model Simulasi
Model ini mencoba memodelkan dengan jelas proses fisik hujan-limpasan. Model simulasi
biasanya terdiri atas beberapa tampungan (storage) (tampungan). Contoh model ini
adalah SSARR-Model, Stanford Watershed Model, Boughton Model dan Sacramento
Model.
Ketidakakuratan suatu prakiraan pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal sebagai
berikut.
- keterbatasan memilih tipe model yang ada;
- ketidaksempurnaan struktur model;
- kesalahan pengamatan karena stasiun hidrometri yang dibangun untuk prakiraan belum
dapat menggambarkan karakteristik hidrologi DPS tersebut;
- parameter yang ada tidak dapat mewakili komponen siklus hidrologi;
- tidak efisien dan bias dalam estimasi parameter karena SDM yang melaksanakan
prakiraan belum ahli.
4.4

Desiminasi hasil prakiraan

Desiminasi hasil prakiraan dilakukan oleh organisasi yang bertanggung jawab baik dalam
bentuk penyiaran hasil prakiraan maupun buletin periode harian dan bulanan.
4.5

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem prakiraan dan peringatan
dini

Kendala yang dihadapi pada pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini adalah
sebagai berikut.
- manfaat prakiraan dan peringatan dini belum dirasakan oleh banyak instansi atau
masyarakat;
- biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikannya sistim in sangat
mahal karena peralatannya harus didatangkan dari luar negeri;
- tenaga ahli yang dibutuhkan dapat melakukan pengembangan perangkat lunak dan
menguasai perangkat kerasnya;
- sosialisasi kemasyarakat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan prakiraan banjir
sehingga peralatan di lapangan tidak di rusak.
Kendala yang dihadapi pada operasi prakiraan dan peringatan dini banjir adalah sebagai
berikut :
- besarnya nilai banjir hasil prakiraan tidak sesuai dengan debit yang sebenarnya terjadi;
- jaringan hidrologi yang ada belum dapat menggambarkan karakteristik hidrologi DPS
tersebut;
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- model yang dipilih belum tepat untuk menggambarkan karakteristik daerah pengaliran
sungai dan karakteristik alirannya;
- peralatan yang rusak tidak dapat diperbaiki;
- sumber daya manusia yang telah dilatih berpindah tempat atau dipromosikan.

5

Prosedur perencanaan dan operasional prakiraan

5.1

Prosedur penyiapan sistem prakiraan banjir dan peringatan dini

Penyiapan sistem prakiraan banjir perlu aktivitas sebagai berikut:
1) mengidentifikasi pentingnya sistem prakiraan banjir dan peringatan dini;
2) mempelajari karakteristik DPS dan jaringan stasiun hidrologi yang ada;
3) melakukan survai untuk mengidentifikasi kondisi stasiun hidrologi dan perlunya analisis
kelayakan stasiun untuk kebutuhan prakiraan banjir;
4) melakukan survei untuk penempatan peralatan sistem prakiraan banjir dan peringatan
dini;
5) menentukan lokasi Pusat Peramal (Master Station) dan lokasi pemantauan (Monitoring
Station);
6) menentukan sistem pengiriman data/pengumpulan data;
7) melakukan tes propagasi untuk menetukan apakah terdapat signal yang baik stasiunstasiun hidrologi yang dipilih dengan pusat peramal dan pemantau prakiraan;
8) merencanakan dan menempatkan repeater (stasiun pengulang) data stasiun hidrologi
dapat dikirim melalui stasiun pengulang ke pusat dan pemantauan prakiraan bila tidak
terdapat signal yang baik;
9) memilih dan mengidentifikasi jenis peralatan yang diperlukan (hardware) yang sangat
tergantung pada biaya;
10) mengadakan peralatan (hardware) untuk di lapangan, peralatan di pusat peramal dan di
pemantauan prakiraan;
11) mengembangan perangkat lunak (software) berupa program hidrologi, hidraulika, dan
korelasi atau kombinasi diantaranya;
12) menguji coba pengiriman data lapangan ke pusat peramal dan pemantau prakiraan;
13) menguji coba model perangkat lunak dan mengkalibrasi parameternya;
14) melakukan prakiraan dan membandingkan hasil prakiraannya dengan kondisi aktual
yang terjadi (proses kalibrasi berlangsung terus hingga didapat parameter yang stabil);
15) membentuk organisasi prakiraan dan melatih SDM untuk melakukan prakiraan;
16) mempelajari karakteristik banjir yang pernah terjadi dan menentukan elevasi tingkat
bahaya yang diakibatkannya (siaga 1, 2, 3 dan sebagainya);
17) mempelajari dampak banjir dan daerah genangan serta instansi terkait;
18) mengembangkan sistem peringatan dini dengan konstruksi yang sederhana atau alarm;
19) menginformasikan kondisi banjir yang akan terjadi kepada instansi terkait untuk
pengoperasian sarana-sarana yang ada serta menginformasikan kepada masyarakat
yang akan terkena banjir.
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5.2

Prosedur kegiatan prakiraan banjir dan peringatan dini
Mulai

Persiapan, evaluasi,
pengecekan dan
koreksi data

Transfer data dari Database
dalam format input data
untuk model prakiraan

Pengecekan file input
apakah ada koreksi lagi

Ya

Koreksi input data
secara manual

Tidak
Input data
Model

Kalibrasi Model

Running Model

Tidak
Prakiraan
mendekati observasi
2
R > 0.7

Evaluasi, prakiraan,
pemberitaan hasil,
ke instansi terkait dan
masyarakat

Ya
Dokumentasi
hasil prakiraan

Selesai

Gambar 2 Diagram alur sistem prakiraan banjir
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6

Prosedur peringatan dini

6.1

Pengertian

Pedoman operasi dan procedur penginformasian adalah suatu pedoman yang disusun
sehingga merupakan buku petunjuk yang dapat digunakan secara mudah bagi petugas
banjir atau instansi terkait lainnya untuk menanggulangi banjir sehingga korban yang berupa
harta benda dan jiwa manusia dapat diminimalkan.
Pedoman ini antara lain memuat tentang hal-hal sebagai berikut.
1)
Struktur organisasi dan garis komando operasional.
2)
Penggunaan sistem prakiraan dan peringatan dini banjir.
3)
Penyebarluasan informasi banjir.
4)
Langkah penanggulangan sebelum terjadi banjir.
6.2

Struktur organisasi dan garis komando operasional

Untuk penanggulangan banjir, harus dibentuk struktur organisasi agar dalam pelaksanaan
operasional di lapangan masing-masing petugas mengetahui tugasnya sehingga terbentuk
kerja sama yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih tugas.
Sesuai dengan Keppres No. 3 Tahun 2001 dan No. 111 Tahun 2001 menetapkan Badan
Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS
PBP), sebagai wadah tingkat nasional untuk penanggulangan bencana dengan struktur
organisasi seperti terlihat pada Gambar 3.
Untuk tingkat Provinsi, sebagai wadah koordinasi dibentuk SATKORLAK PBP (Satuan
Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi) dengan
Ketua Gubernur.
Untuk tingkat Kabupaten dan Kota, sebagai wadah koordinasi dibentuk SATLAK PBP
(Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi) dengan Ketua
Bupati/Walikota.
Sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No. 61/KPTS/M/2001 di lingkungan Departemen
Kimpraswil telah dibentuk Satuan Tugas Penaggulangan Bencana Banjir (Satgas PB Pusat,
Satgas PB Provinsi dan Satgas PB Kabupaten/Kota), sedangkan untuk tingkat Kecamatan
dibentuk POSKO PB, dan POKMAS PB untuk tingkat desa.
Satgas PB Pusat bertanggung jawab kepada Menteri Kimpraswil, Satgas PB Provinsi
bertanggung jawab kepada Menteri Kimpraswil melalui Kepala Dinas PU atau Dinas yang
menjalankan fungsi pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi/Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. POSKO PB dan POKMAS PB memperkuat SATGAS Kecamatan dan
POKMAS yang ada. Satuan Tugas di Lingkungan Departemen Kimpraswil tersebut secara
nasional mengait ke BAKORNAS PB. Hubungan tugas pelaksanaan SATGAS PB
Departemen Kimpraswil dengan BAKORNAS PBP dapat dilihat pada Gambar 4.
Untuk memudahkan pelaksanaan penanggulangan banjir di lapangan dan untuk
memperoleh hasil yang optimum, pada masing-masing Balai Pengelolaan Sumber Air
(PSA)/Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai (PIPWS) perlu dibentuk tim satuan
tugas (Satgas) bencana banjir. Tim tersebut setiap tahun direvisi sesuai dengan keberadaan
serta posisi personel yang duduk di dalam tim. Bagan Organisasi dari satgas dapat dilihat
pada Gambar 5.
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KETUA BAKORNAS P.B
Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
ANGGOTA:
1. Menteri Sosial
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Kimpraswil
5. Menteri Perhubungan
6. Panglima TNI
7. Kepala Kepolisian RI

8. Gubernur
SEKRETARIS
Direktur Jenderal
Bina Bantuan Sosial

KELOMPOK KERJA

WAKIL SEKRETARIS

GUBERNUR

Instansi Vertikal
Pemerintah Provinsi

Instansi Teknis
Pemerintah Provinsi
KETUA SATLAK P.B
Bupati/Walikotamadya

Catatan:
Garis Komando
Grs Koordinasi
Garis Staf
Gambar 3 Bagan struktur organisasi
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Catatan :
1)

Posko Satgas Penanggulangan Banjir untuk daerah yang terlanda banjir dapat
menjadi satu di Kecamatan demikian pula Pokmas Penanggulangan Banjir dapat
menjadi satu dengan Pokmas Kelurahan atau di lapangan.

2)

Satgas Pusat PB yang diketuai oleh Dirjen Sumber Daya Air dapat mewakili Menteri
Kimpraswil dalam pertemuan BAKORNAS Penanggulangan Bencana Pusat.

3)

Tahapan Represif: Bencana Nasional, Siaga IV, Siaga III, Siaga II dan Siaga IV
diperlukan kriteria yang jelas.
TINGKAT

ORGANISASI

PUSAT
(Bencana
Nasional)

BAKORNAS PBP

PROVINSI
(Siaga I)

SATKORLAK/GUBERNUR

Dan Satgas PB PIPWS/BALAI PSA

KAB/KOTA
(Siaga II)

SATLAK

Dan Operasi Satgas

KECAMATAN
(Siaga III)

SATGAS

Dan Operasi

DESA
(Siaga IV)

POKMAS

Dan Sub Wilayah

Menteri Kimpraswil
Satgas PB PUSAT/
Dirjen SDA

Garis Komando
Garis Koordinasi
Gambar 4 Bagan hubungan tugas pelaksanaan
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Komandan Sub Wilayah

Komandan Sub Wilayah

BIDANG ADM.
dan PERSONEL

Komandan Sub
Wil ayah

KOMANDAN OPERASI WILAYAH

BIDANG
PERBEKALAN

KOORDINATOR

Komandan Sub Wilayah

BIDANG
PERALATAN

KOMANDAN OPERASI WILAYAH

Teknik dan UMUM
Pelaporan

Komandan Sub Wilayah

Operasi

STAF/KOMANDO

BIDANG
PELAKSANAAN

KOORDINATOR

Gambar 5 Bagan organisasi tim satgas banjir

Komandan Sub Wilayah

KOMANDAN OPERASI WILAYAH

WADAN I, II

KOMANDAN OPERASI

BIDANG
PERENCANAAN

KOORDINATOR

BIDANG
HIDROLOGI

SATGAS BANJIR

KOMANDAN TIM
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Untuk memudahkan kordinasi dan sesuai kewenangannya, seluruh personel/petugas yang
duduk dalam tim menduduki jabatan tertentu di proyek/balai. Jabatan tersebut erat kaitannya
dengan masalah penanggulangan banjir. Jabatan personel yang duduk di Tim Satuan Tugas
(SATGAS) Banjir umumnya mempunyai jabatan sebagai berikut di balai/proyek :
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jabatan Tim
Komandan Satuan Tugas
Koordinator Bidang Perencanaan
Bidang Hidrologi
Bidang Perencanaan
Koordinator Bidang Pelaksanaan
Bidang Pelaksanaan
Bidang Peralatan
Koordinator Bidang Administrasi
Bidang Perbekalan
Bidang
Administrasi
dan
Personel
Komandan Operasi SATGAS
Wadan I Operasi SATGAS
Penanggulangan Banjir
Wadan II Operasi SATGAS
Penanggulangan Banjir
Staf Komando Bidang Operasi

Jabatan Kedinasan (Proyek)
Pemimpin Proyek Induk
Kepala Staf Perencanaan
Asisten Perencanaan Umum
Asisten Perencanaan
Kepala Staf Pelaksanaan
Asisten O dan P
Asisten Binlak
Kepala Staf Administrasi
Asisten Umum
Asisten Organisasi dan Kepegawaian
Pimpro PBPP
Pimbagpro PP Proyek PBPP
Pimbagpro PSA Proyek PBPP

Ass. Program dan Pelaksanaan Proyek
PBPP
Staf Komando Bidang Teknik Asisten Teknik PBPP
dan Pelaporan
Staf Komando Bidang Umum
Asisten Adm. Umum Proyek PBPP
Komandan Operasi Wilayah
Pim.Sub Pro Wil III Proyek PBPP
Komandan Sub Wil I
Pengawas Unit I PSP Wil I Pro.PBPP
Komandan Sub Wil II
Pengawas Unit II PSP Wil II Pro PBPP
Komandan Sub Wil. III
Pengawas Unit III PSP Wil.III Pro.PBPP

Di dalam pelaksanaan tugas penanganan banjir masing-masing personel dan tim
mempunyai tugas sebagai berikut.
1)

Komandan Satuan Tugas Banjir
a) mengatur dan membina semua kegiatan penanggulangan bencana banjir;
b) mengambil tindakan/langkah segera dalam upaya penanggulangan bencana banjir
guna mencegah korban yang lebih besar/luas sesuai dengan peraturan yang
berlaku;
c) melaporkan keadaan Siaga III dan/atau tidak berfungsinya bangunan pengendali
banjir seperti tanggul limpas/putus kepada Menteri Kimpraswil, Direktur Jenderal
Sumber Daya Air, Direktur Pembinaan Pelaksanaan Sumber Daya Air Wilayah,
Bupati dan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi.

2)

Koordinator Bidang Perencanaan
a) melakukan monitoring dan evaluasi data cuaca, curah hujan, elevasi muka air
sungai dan melakukan prakiraan banjir menggunakan fasilitas sistem prakiraan
banjir dan peringatan dini banjir;
b) merencanakan kebutuhan bahan banjiran, jumlah peralatan dan dana yang
diperlukan;
c) merencanakan sistem konstruksi penaggulangan banjir pada kondisi kritis
sebelum terjadinya banjir;
d) membuat laporan:
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e)
f)

hasil evaluasi perkiraan banjir serta prediksi akibatnya;
membuat rencana pengamanan/penanggulangan.
mengadakan koordinasi dengan para komandan operasi wilayah;
mempertanggung jawab hasil perencanaan kepada komandan tim satgas banjir.

3)

Koordinator Bidang Pelaksanaan
a) membantu pelaksanaan tugas pengaturan dan pembinaan semua kegiatan
penanggulangan bencana alam;
b) menghimpun informasi banjir dan bencana alam untuk dilaporkan kepada
komandan tim satgas banjir, setelah melalui penelitian;
c) apabila karena sesuatu dan lain hal komandan tim satgas banjir tidak dapat
melaksanakan tugas, maka tugasnya dilaksanakan oleh koordinator bidang
pelaksana tim satgas banjir;
d) setelah komandan tim satgas banjir dapat melaksanakan tugasnya kembali, maka
koordinator bidang pelaksanaan tim satgas banjir melaporkan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan selama komandan tim satgas banjir berhalangan melaksanakan
tugasnya;
e) menyediakan alat berat, alat bantu yang diperlukan untuk pelaksanaan
penaggulangan bencana banjir;
f) menyimpan peralatan dan mengoperasikannya sesuai data/evaluasi perencanaan;
g) merencanakan kebutuhan bahan bakar dan pelumas untuk menunjang operasi
penaggulangan banjir;
h) mengatur penugasan operator dan mekanik untuk alat berat dan alat bantu;
i) membuat laporan langkah-langkah yang dilaksanakan;
j) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada komandan tim satgas banjir.

4)

Koordinator Bidang Administrasi
a) mempersiapkan/menyediakan bahan bakar, pelumas, bahan banjiran, alat
komunikasi, dan alat transportasi yang siap untuk digunakan;
b) mengatur keamanan kantor dan lokasi kerja dengan aparat setempat;
c) mempersiapkan/mengadakan/mengatur alat-alat untuk evakuasi/pengungsian dan
dapur umum untuk petugas penanggulangan banjir;
d) menyiapkan tenaga administrasi untuk membuat laporan yang diperlukan;
e) menerima, menghimpun, menyususn dan menyelesaikan laporan yang harus
dibuat oleh petugas penanggulangan banjir baik Komandan Tim satgas banjir atau
staf penanggulangan banjir;
f)
meneruskan setiap laporan komandan tim satgas banjir sesuai pemberitaan
banjir;
g) mengadakan koordinasi dengan para komandan operasi wilayah;
h) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada komandan tim satgas banjir.

5)

Bidang Hidrologi
a) memonitor, mendata dan mengevaluasi data curah hujan, cuaca, evaluasi muka
air sungai, debit sungai dan daerah genangan banjir;
b) melakukan prakiraan banjir menggunakan fasilitas sistem prakiraan dan
peringatan banjir;
c) memperkirakan kerugian akibat banjir/genangan yang terjadi;
d) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator bidang
perencanaan

6)

Bidang Perencanaan
a) membuat rencana penganggulangan banjir yang sifatnya darurat maupun
permanent;
b) merencanakan kebutuhan bahan banjiran, peralatan dan dana untuk
penanggulangan banjir;
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c)

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator bidang
perencanaan.

7)

Bidang Pelaksanaan
a) membuat metode pelaksanaan penanggulangan banjir yang sifatnya sementara
atau permanen;
b) membantu pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kegiatan penanggulangan
banjir;
c) menghimpun informasi tentang banjir, genangan maupun akibat yang ditimbulkan
oleh banjir/genangan;
d) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator bidang
pelaksanaan

8)

Bidang Peralatan
a) menyediakan alat berat, alat bantu yang diperlukan untuk pelaksanaan
penanggulangan banjir;
b) menyediakan tenaga operator dan mekanik yang dibutuhkan;
c) membuat rencana kebutuhan bahan baker, pelumas dan lain-lain yang diperlukan;
d) menyediakan peralatan yang diperlukan untuk membantu evakuasi (pengungsian);
e) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator bidang
pelaksanaan.

9)

Bidang Perbekalan
a) menyediakan dan mengatur alat transportasi, bahan baker, pelumas, bahan
banjiran dan alat komunikasi yang diperlukan setiap saat;
b) menyediakan dan mengatur alat-alat untuk evakuasi dan dapur umum untuk
petugas penanggulangan banjir;
c) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator bidang
administrasi.

10)

Bidang Administrasi dan Personel
a) menyiapkan dan mengatur penjagaan piket banjir dan lokasi kerja;
b) menyipkan tenaga administrasi untuk membuat laporan-laporan yang diperlukan;
c) menerima, menghimpun menyusun dan menyelesaikan laporan yang harus dibuat
oleh petugas penanggulangan banjir baik komandan tim satgas banjir atau staf
penanggulangan banjir;
d) meneruskan setiap laporan komandan satgas penanggulangan banjir sesuai
pemberitaan banjir;
e) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator bidang
administrasi.

11)

Komandan Operasi SATGAS penanggulangan banjir
a) mengatur, mengoodinasikan dan meneruskan semua perintah dan petunjuk
komandan tim satgas dalam rangka mengatasi bencana banjir;
b) mengatur dan mengoodinasikan pelaksanaan penanggulangan, memantau dan
mengevaluasi situasi lapangan;
c) mengadakan koordinasi dengan aparat setempat dalam upaya penanggulangan
bencana banjir;
d) mengambil langkah-langkah darurat/sementara penanggulangan bencana banjir
apabila diperlukan;
e) membuat laporan kepada tim satgas, sesuai dengan format yang telah ditentukan
tentang pemberitaan banjir sesuai dengan diagram pemberitaan banjir;
f) mengadakan koordinasi dengan coordinator;
g) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada komandan tim satgas banjir.
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12)

Wakil Komandan I dan II Operasi SATGAS penanggulangan banjir
a) apabila karena sesuatu hal komandan operasi tidak dapat melaksanakan tugas,
maka tugasnya dilaksanakan oleh wadan I, wadan II operasi (mewakili/membantu
komandan operasi dalam menjalankan tugasnya);
b) mengkoordinir dan membuat dokumen laporan banjir, sesuai dengan prosedur
pemberitaan banjir;
c) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada komandan tim satgas banjir.

13)

Staf Komando Bidang Operasi
a) apabila karena sesuatu hal komandan operasi tidak dapat melaksanakan tugas,
maka tugasnya dilaksanakan oleh staf komando bidang operasi;
b) menyediakan alat berat dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk pencegahan
dan penanggulangan bencana banjir;
c) memonitor dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan untuk penanggulangan
banjir baik yang bersifat sementara/permanen;
d) mengadakan koordinasi dengan staf komando bidang lainnya;
e) melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penanggulangan yang bersifat
sementara/permanent;
f) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada komandan tim satgas banjir.

14)

Staf Komando Bidang Teknik dan Pelaporan
a) mengumpulkan dan mengevalusi data hidrologi, elevasi muka air sungai dan
daerah yang tergenang/banir dengan memanfaatkan fasilitas prakiraan dan
peringatan dini banjir yang ada;
b) membuat rencana penanggulangan banjir yang bersifat darurat/sementara;
c) membuat laporan banjir/genangan sesuai dengan format yang telah ditentukan
berikut elevasinya;
d) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada komandan tim satgas banjir.

15)

Staf Komando Bidang Umum mempunyai tugas sebagai berikut:
a) menyediakan bahan banjiran yang diperlukan untuk penanggulangan banjir;
b) menyediakan bahan bakar yang diperlukan untuk penanggulangan banjir;
c) membantu evakuasi penduduk dan pembuatan dapur umum dan menyediakan
kendaraan operasional piket banjir;
d) membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan selama kegiatan
penanggulangan banjir;
e) menyediakan bahan untuk dokomentasi dan pelaporan;
f) mempertanggung jawabkan tugasnya kepada komandan tim satgas banjir.

16)

Petugas Piket Pusat termasuk pusat sistem prakiraan banjir dan peringatan dini
a) menerima, mencatat, memonitor informasi banjir, genangan, tinggi muka air di
sungai, kerusakan tanggul dan cuaca setiap hari di DPS;
b) melaporkan dan menginformasikan pada komandan operasi pada keadaan siaga
I, II dan III, meminta bahan banjiran atau peralatan yang diperlukan;
c) membuat resume situasi /keadaan setiap hari selama piket;
d) dalam tugasnya, bertanggung jawab kepada komandan operasi.

17)

Piket Wilayah
a) mencatat keadaan cuaca, banjir, genangan dan kerusakan tanggul setiap hari dan
melaporkannya kepada piket pusat di wilayahnya;
b) mencatat data muka air sungai di wilayahnya pada sistem pemantauan
banjir/genangan;
c) dalam tugasnya, bertanggung jawab kepada komandan operasi.
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6.3

Sistem prakiraan banjir dan peringatan dini

Sistem ini terdiri dari 2 komponen utama yaitu komponen perangkat keras dan komponen
perangkat lunak.
Komponen perangkat keras yang dipasang di DPS terdiri dari:
1) stasiun pengamatan curah hujan;
2) stasiun pengamatan duga muka air;
3) stasiun pengamatan cuaca;
4) stasiun pengulang;
5) pusat prakiraan (Master Station) di kantor induk;
6) stasiun pemantauan (Monitoring Station).
Pada semua stasiun pengamatan dipasang sensor dan peralatan radio sehingga data hujan
maupun data muka air yang terbaca oleh sensor dapat dikirim oleh masing-masing stasiun
pengamatan menggunakan gelombang radio ke pusat prakiraan melalui pos pengulang.
Komponen software terdiri dari:
1. Perangkat lunak telemetri (Telemetry Software) yaitu program komputer yang berfungsi
sebagai sarana untuk mengumpulkan data hujan, cuaca maupun muka air dari lapangan
secara tepat waktu.
2. Perangkat lunak (Hydrological Software) yaitu program komputer yang berfungsi sebagai
sarana untuk menghitung besarnya debit yang akan terjadi pada suatu stasiun
pengamatan muka air berdasarkan data hujan yang diterima.
Keluaran (output) sistem berupa data prakiraan banjir yang terdiri dari data muka air, data
debit, waktu terjadinya banjir serta tempat di mana banjir tersebut akan terjadi. Data
prakiraan banjir, diinformasikan kepada penduduk di daerah banjir melalui mekanisme yang
berlaku.
Keuntungan sistem ini adalah mengetahui secara dini banjir yang akan terjadi dengan selang
waktu yang cukup untuk menginformasikan dan melaksanaan pengungsian dan
penyelamatan penduduk di daerah banjir sebelum banjir yang sebenarnya datang/terjadi,
sehingga kerugian berupa korban jiwa dan materi dapat ditekan seminimum mungkin.
Untuk mengoperasikan sistem ini dibutuhkan keahlian dalam bidang sebagai berikut :
1)
program computer;
2)
hidrologi;
3)
hidrometri;
4)
radio telekomunikasi;
5)
elektronika.
6.4

Penyampaian informasi banjir

Penyampaian informasi banjir dilakukan oleh komandan satgas banjir dan atau oleh
komandan operasi satgas banjir kepada instansi terkait untuk mengambil tindakan
penanggulangan banjir lebih lanjut sesuai dengan prosedur seperti terlihat pada diagram
pemberitaan banjir.
Informasi banjir tersebut berasal dari dua sumber seperti tertera didalam diagram
pemberitaan banjir yaitu:
1) informasi banjir merupakan hasil prakiraan banjir yang menggunakan fasilitas sistem
prakiraan banjir;
2) informasi banjir yang merupakan hasil pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan
oleh pengamat, peronda, masyarakat dan pokmas.
Informasi banjir tersebut kemudian disebarluaskan kepada masyarakat di daerah banjir
sesuai dengan mekanisme yang berlaku seperti terlihat pada Diagram Pemberitaan Banjir
pada Gambar 6.
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Ada empat macam pemberitaan siaga banjir yang berdampak pada daerah rawan banjir.
Contoh kriteria siaga banjir secara umum adalah sebagai berikut.
- Siaga Banjir I, apabila kondisi muka air dengan ketinggian 2 m dari permukaan tanggul.
- Siaga Banjir II, apabila kondisi muka air dengan ketinggian 1 m dari permukaan tanggul.
- Siaga Banjir III, apabila kondisi muka air dengan ketinggian 0.5 dari permukaan tanggul.
- Siaga Banjir IV, apabila sebagian Bangunan Utama atau semua bangunan pengendali
banjir tidak berfungsi.
Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan khususnya di stasiun prakiraan, peringatan
siaga banjir dinyatakan dalam elevasi (MSL = Mean Sea Level) tertentu.
Dalam pemberitaan banjir, semua kondisi siaga banjir I, II, III dan IV diterima oleh komandan
operasi satgas yang juga menjabat sebagai pemimpin penanggulangan banjir. Informasi
banjir, diteruskan ke level yang lebih tinggi yaitu pemimpin proyek induk/kepala balai PSA,
dinas pengairan provinsi dan akhirnya ke Menteri Kimpraswil. Penyebarluasan informasi
juga ditindak lanjuti dengan perencanaan tindakan operasional di lapangan dengan
ketentuan yang berlaku dan kondisi kerusakan.
Informasi banjir disebarluaskan melalui unsur Pemda yaitu ke kecamatan, bupati, gubernur
dan akhirnya ke Menteri Dalam Negeri. Untuk mendapatkan efisiensi, efektifitas dan
menghindari tumpang tindih tenaga maupun dana, maka tindakan penanganan banjir di
lapangan perlu dilakukan sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing yang diatur
oleh Keppres, Kepmen Kimpraswil dan Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota.
6.5

Tindakan lapangan

Tindakan lapangan sebelum terjadinya banjir dapat dinyatakan sebagai berikut.
1)

Pembentukan Satgas Siaga Banjir yang terdiri dari:
a)
penyiapan organisasi dan tata laksana satgas;
b)
penyiapan buku panduan penanggulangan banjir;
c)
penyiapan petunjuk teknis penanggulangan banjir;
d)
penyiapan rencana operasi penanggulangan banjir.

2)

Pengamatan Kondisi Bangunan Pengendali Banjir dan Prasarana (sistem prakiraan
banjir dan peringatan dini) :
a)
pemeriksaan kinerja dan kesiapan bangunan pengendali banjir serta bangunan
pengairan lainnya;
b)
pemeriksaan kinerja dan kesiapan sistem pemantau informasi dan pemberitaan
banjir;
c)
pemeriksaan fasilitas, peralatan dan bahan penanggulangan banjir;
d)
penyampaian laporan hasil pemeriksaan lapangan disampaikan kepada Direktur
Jenderal Sumber Daya Air dan Kepala Dinas Pengairan.

3)

Peyuluhan kepada masyarakat melalui Pemda setempat tentang bahaya banjir, cara
penanggulangan dan pengungsian/evakuasi:
a)
penyuluhan kepada masyarakat melalui Pemda setempat meliputi:
penjelasan daerah rawan banjir dan lokasi kritis;
penjelasan tentang tingkat siaga banjir;
penjelasan tentang organisasi satgas banjir;
b)
cara penanggulangan dan pengungsian (evakuasi) bekerja sama dengan Pemda
setempat yang meliputi:
latihan flood fighting;
penyiapan lokasi pengungsian;
penanggulangan banjir secara dini;

4)

Pengamatan curah hujan dan elevasi muka air:
a)
melakukan pengumpulan data curah hujan dan elevasi muka air dari lapangan
secara tepat waktu menggunakan fasilitas sistem telemetri;
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b)

melakukan pengumpulan data curah hujan dan elevasi muka air dari lapangan
secara tepat waktu menggunakan fasilitas sentral komunikasi yaitu komunikasi
radio dengan petugas di titik-titik pengamatan banjir;

5)

Evaluasi dan prakiraan banjir:
a)
melakukan prakiraan banjir menggunakan fasilitas sistem prakiraan banjir dan
peringatan dini;
b)
melakukan evaluasi hasil prakiraan banjir menggunakan data elevasi muka air
secara langsung dari lapangan menggunakan fasilitas sistim telemetri.

6)

Pemeriksaan peralatan komunikasi:
a)
mengecek peralatan komunikasi;
b)
melakukan koordinasi dengan ORARI dan Pemda setempat.

7)

Penyiapan bahan banjiran:
a)
penyediaan bahan banjiran;
b)
penyiapan distribusi bahan banjiran di lokasi kritis.

8)

Penyiapan peralatan untuk penanggulangan banjir:
a)
inventarisasi peralatan penaggulangan banjir;
b)
rencana mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

9)

Pemeliharaan preventif:
a)
perbaikan terbatas fasilitas dan bangunan pengendali banjir;
b)
perbaikan sistem informasi banjir;
c)
pengadaan secara local peralatan dan bahan banjiran.

10)

Operasionalisasi pemantauan banjir:
a)
penyelenggaraan piket banjir;
b)
pengkajian evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan oleh piket banjir.

11)

Koordinasi dengan Pemda setempat:
a)
koordinasi dengan satlak PB setempat;
b)
koordinasi rencana mobilisasi POKMAS banjir.
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Lampiran A
Penentuan stasiun curah hujan yang dominan dalam suatu
daerah pengaliran sungai

Proses
Input
Data
Model Stepwise
Mencari satu
stasiun terbaik

Tidak
Masih ada
stasiun

STOP

Persamaan Dasar

Ya

Y = a x1 + b x2 + c X3 + . . . + n xn

Mencari lagi
stasiun lainnya
yang terbaik

Dimana :
Y : Dependent Variable (Debit)
Xi : Independent Variable (Curah
hujan)
a,b,c, . . ., n : Paramater Model

Menghitung
Multiple
Correlation

Gambar A.1 Contoh model stepwise untuk pemilihan stasiun hujan
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Gambar A.2 Contoh hasil analisa Stepwise
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Tabel Contoh
A.1 Contoh
inputData
data keKe
model
stepwise
Input
Model
Stepwise
20390105 K. COMAL - SUKOWATI, SWS PEMALI COMAL
1010 51 0 0
VAR1(KECEPIT P70)
VAR2(RANDUDONGKAL P71)
VAR3(NAMBO P72)
VAR4(MOGA P73)
VAR5(PULOSARI P75)
VAR6(BELIK P77)
VAR7(PEDAGUNG P89)
VAR8(WATUKUMPUL P90)
VAR9(BONGAS P109)
VAR10(POS DEBIT SUKOWATI)
597.0 427.0 490.0 511.0 572.0 804.0 407.0 677.0 765.01136.9
418.0 436.0 850.0 676.0 636.0 614.0 169.0 735.01200.01158.7
512.0 385.0 451.0 498.0 705.0 632.0 207.0 842.01016.01194.9
635.0 360.0 733.0 509.0 458.0 775.0 239.0 757.0 760.01479.4
254.0 271.0 320.0 312.0 499.0 695.0 231.0 359.0 347.01223.3
115.0 59.0 111.0 105.0 146.0 164.0 123.0 202.0 277.0 734.4
50.0 23.0 45.0 50.0 162.0 59.0 68.0 14.0 11.0 420.0
231.0 74.0 229.0 232.0 331.0 364.0 205.0 174.0 282.0 704.9
203.0 106.0 47.0 208.0 127.0 124.0 131.0 101.0 178.0 475.1
212.0 260.0 288.0 265.0 277.0 238.0 231.0 353.0 365.0 773.0
468.0 640.0 390.0 490.0 485.0 733.0 427.0 378.0 472.0 944.4
528.0 600.0 522.0 669.0 604.0 913.0 398.0 338.0 485.01071.7
342.0 429.0 304.0 340.0 319.0 328.0 243.0 630.0 417.02202.3
426.0 688.0 259.0 426.0 406.0 458.0 272.0 434.0 474.01784.3
216.0 427.0 165.0 239.0 264.0 488.0 256.0 630.01144.01958.8
395.0 437.0 349.0 435.0 477.0 418.0 183.0 474.0 527.01465.6

Tabel A.2
Contoh
keluaran
modelStepwise
stepwise
Contoh
Keluaran
Model
120390105 K. COMAL - SUKOWATI, SWS PEMALI COMAL
VAR1(KECEPIT P70)
VAR2(RANDUDONGKAL P7
VAR3(NAMBO P72)
VAR4(MOGA P73)
VAR5(PULOSARI P75)
VAR6(BELIK P77)
VAR7(PEDAGUNG P89)
VAR8(WATUKUMPUL P90)
VAR9(BONGAS P109)
VAR10(POS DEBIT SUKO
OAVERAGES
VAR( 1)= 331.06, VAR( 2)= 302.58, VAR( 3)= 274.81, VAR( 4)= 412.25,
VAR( 5)= 398.81, VAR( 6)= 359.31, VAR( 7)= 267.57, VAR( 8)= 414.71,
VAR( 9)= 424.57, VAR(10)= 1113.25
OSTANDARD DEVIATIONS
VAR( 1)= 274.47, VAR( 2)= 271.88, VAR( 3)= 231.91, VAR( 4)= 376.36,
VAR( 5)= 318.39, VAR( 6)= 297.57, VAR( 7)= 210.99, VAR( 8)= 332.47,
VAR( 9)= 346.55, VAR(10)= 759.60
OSIMPLE CORRELATION COEFFICIENTS
VARS( 1, 1)= 1.000, VARS( 1, 2)= .781, VARS( 1, 3)= .832, VARS( 1, 4)= .856,
VARS( 1, 5)= .825, VARS( 1, 6)= .749, VARS( 1, 7)= .814, VARS( 1, 8)= .839,
VARS( 1, 9)= .719, VARS( 1,10)= .842
VARS( 2, 2)= 1.000, VARS( 2, 3)= .710, VARS( 2, 4)= .834, VARS( 2, 5)= .685,
VARS( 2, 6)= .774, VARS( 2, 7)= .758, VARS( 2, 8)= .705, VARS( 2, 9)= .730,
VARS( 2,10)= .804
VARS( 3, 3)= 1.000, VARS( 3, 4)= .737, VARS( 3, 5)= .796, VARS( 3, 6)= .765,
VARS( 3, 7)= .782, VARS( 3, 8)= .820, VARS( 3, 9)= .785, VARS( 3,10)= .722
VARS( 4, 4)= 1.000, VARS( 4, 5)= .821, VARS( 4, 6)= .723, VARS( 4, 7)= .804,
VARS( 4, 8)= .766, VARS( 4, 9)= .696, VARS( 4,10)= .850
VARS( 5, 5)= 1.000, VARS( 5, 6)= .769, VARS( 5, 7)= .826, VARS( 5, 8)= .833,
VARS( 5, 9)= .730, VARS( 5,10)= .800
VARS( 6, 6)= 1.000, VARS( 6, 7)= .671, VARS( 6, 8)= .784, VARS( 6, 9)= .823,
VARS( 6,10)= .686
VARS( 7, 7)= 1.000, VARS( 7, 8)= .782, VARS( 7, 9)= .653, VARS( 7,10)= .784
VARS( 8, 8)= 1.000, VARS( 8, 9)= .845, VARS( 8,10)= .840
VARS( 9, 9)= 1.000, VARS( 9,10)= .730
OSTEP NUMBER 1
ENTER VARIABLE 4
STANDARD ERROR OF ESTIMATE= 403.838
MULTIPLE CORRELATION COEFFICIENT = .850
GOODNESS OF FIT,F( 1, 49)=127.8994
CONSTANT TERM= 405.7539
OVAR COEFF
STD DEV T VALUE BETA COEFF
COEFF
4 1.7162
.1517 11.3093
.8503
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OSTEP NUMBER 2
ENTER VARIABLE 8
STANDARD ERROR OF ESTIMATE= 338.470
MULTIPLE CORRELATION COEFFICIENT = .900
GOODNESS OF FIT,F( 2, 48)=101.9130
CONSTANT TERM= 263.9792
OVAR COEFF
STD DEV T VALUE BETA COEFF
COEFF
4 1.0090
.1979 5.0982
.4999
8 1.0449
.2240 4.6641
.4573
OSTEP NUMBER 3
ENTER VARIABLE 2
STANDARD ERROR OF ESTIMATE= 328.985
MULTIPLE CORRELATION COEFFICIENT = .908
GOODNESS OF FIT,F( 3, 47)= 73.1853
CONSTANT TERM= 241.4860
OVAR COEFF
STD DEV T VALUE BETA COEFF
COEFF
2 .6154
.3154 1.9513
.2203
4 .6928
.2515 2.7550
.3433
8 .9644
.2216 4.3514
.4221
OSTEP NUMBER 4
ENTER VARIABLE 6
STANDARD ERROR OF ESTIMATE= 319.035
MULTIPLE CORRELATION COEFFICIENT = .915
GOODNESS OF FIT,F( 4, 46)= 59.3607
CONSTANT TERM= 262.7747
OVAR COEFF
STD DEV T VALUE BETA COEFF
COEFF
2 .8967
.3368 2.6626
.3210
4 .6803
.2440 2.7886
.3371
6 -.5635
.2826 -1.9944
-.2208
8 1.2085
.2473 4.8861
.5289
OSTEP NUMBER 5
ENTER VARIABLE 5
STANDARD ERROR OF ESTIMATE= 317.395
MULTIPLE CORRELATION COEFFICIENT = .918
GOODNESS OF FIT,F( 5, 45)= 48.2758
CONSTANT TERM= 246.5942
OVAR COEFF
STD DEV T VALUE BETA COEFF
COEFF
2 1.0000
.3457 2.8929
.3579
4 .5091
.2806 1.8140
.2522
5 .3817
.3141 1.2151
.1600
6 -.6718
.2949 -2.2782
-.2632
8 1.0692
.2715 3.9385
.4680
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Lampiran B
Contoh perencanaan dan prakiraan banjir di DPS Cimanuk
Kondisi
Hidrologi
•
•
•
•

Survai
pendahuluan

Lokasi tiap pos
Jenis data yang diperlukan
Data yang akan diproses
Sistem yang akan dikembangkan

• Persiapan konfigurasi hubungan
radio
• Persiapan peta

Desk study
(studi awal)

• Perubahan lokasi
stasiun hidrotelemetri

Perencanaan hubungan
radio ≥ S/N 30dB

• Survai lokasi
penempatan stasiun
hidrotelemetri

Survai lokasi

Tes propagasi pada
masing-masing stasiun
hidrotelemetri

• Penentuan spesifikasi
peralatan yang diperlukan
• Penentuan jumlah peralatan
dan jenis peralatan yang
diperlukan
• Pemesanan peralatan

Tes radio
propagasi

Mulai pembangunan
• Rumah stasiun
hidrotelemetri
• Penyediaan power supply

Pelaksanaan
pembangunan
sistem

• Pembangunan/pemasangan
peralatan
• Pengecekan apakah
peralatan telah berfungsi

•
•
•
•

Operasi
Pemeliharaan
Inspeksi
Modifikasi

Pemeliharaan

Gambar B.1 Prosedur pembangunan sistem telemetri Cimanuk
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Laut Jawa
Muara

U

Kertasemaya
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Bd. Rentang

CIREBON
(PUSAT PRAKIRAAN)

Jatiwangi

Monjot
Leuwiseeng

Gn. Bukit Tunggul
(+2209)

Jatigede
Sukatali

Cijambu

Pohjajar
P.Kondang

Gn. Menyan
(+1294)

Majalengka

Sumedang

Gn. Cereme

Bantar Merak

(+3078)

Darmaraja

BANDUNG

(+1667)

Talaga

Cipasang
Sadawangi

(+1231)

(+1721)
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Gn Kendang

PUSAT PERAMAL

Leuwidaun

(+2606)
(+838)

STASIUN PENGULANG

Bayongbong

Gn Masigit
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Cikajang
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(+2821)

STASIUN HUJAN

Gambar B.2 Jaringan sistem telemetri DPS Cimanuk
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Tabel B.1

No.

Lokasi Stasiun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bandung
Gn. Cikurai
Gn. Cikurai
Gn. Cikurai
Gn. Cikurai
Gn. Cikurai
Gn. Cikurai
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Menyan
Gn. Kromong
Gn. Kromong
Gn. Kromong
Gn. Kromong
Gn. Kromong
Gn. Kromong

Daftar profil elevasi dan jarak tes radio propagasi

Elevasi
(m)
800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
1,294
1,294
1,294
1,294
1,294
1,294
1,294
1,294
1,294
587
587
587
587
587
587

Ke Stasiun
Gn. Cikurai
Cikajang
Bayongbong
Leuwidaun
Leuwingtiis
Cibatu
Talaga
Cipasang
Monjot
Majalengka
Bantarmerak
Sumedang
Sukatali
Cijambu
Wado
Sedawangi
Jatiwangi
Cirebon
Dam Kamun
Parakan Kondang
Kertasmaya
Muara
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Elevasi
(m)
2,800
1,250
800
700
825
625
575
300
32
145
350
645
300
1,100
65
702
54
2
82
150
10
-

Jarak
(km)
55.3
7.5
7.5
14.2
21.3
29.0
60.8
32.0
26.0
13.0
16.8
48.5
39.0
60.5
29.0
21.0
11.0
20.5
24.0
32.0
23.0
56.0
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Tabel B.2 Contoh formulir/daftar kartu survai
Rencana Lokasi :
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa

:
:
:
:

Peta Lokasi-Lokasi sudah dilakukan :
- Terrain Profile
: sudah/belum
- Tes Propagasi
: sudah/belum
Kondisi Lokasi
Untuk Stasiun PDAO (Pos Duga Air Otomatik)
1. Nama Sungai
: ………………………………………………..
2. Tempat
: ………………………………………………..
3. Kondisi Memanjang Sungai : berubah/tetap
4. Alur sungai lurus : kearah hulu = …………………….. m,
i. : kearah hilir = ………………………m,
ii. : lebar sungai sampai m.a maksimum = …………. m
5. Nol Peilscaal
: tetap/berubah/naik/turun
1. : sejak tanggal …………, tinggi peilscal = ………..m
6. Tinggi aliran nol
: …………..m, aliran melimpah : ya/tidak
1. : ya, melimpah pada muka air : …………..m
2. : tidak, muka air maksimum
: …………..m
7. Material Dasar : ……………………………………………………
8. Material Tebing
: ……………………………………………………
Untuk Stasiun Klimatologi dan Curah Hujan
1. Ketinggian lokasi
: …………………………………………………...
2. Letak Lintang dan Bujur
: ……………………………………………………
3. Kerapatan Stasiun yg ada
: ……………………………………………………
4. Daerah datar
: 600 – 900 km2
5. Daerah berbukit
: 100 – 250 km2
6. Sekitar lokasi terdapat
:
i. Bangunan
: ………………………….m dari stasiun
ii. Pohon
: ………………………….m dari stasiun
Identitas Mandor
1.
2.
3.
4.
Nama Pelaksana Lapangan

Nama Mandor
Pekerjaan
Alamat Desa/ Kampung
Pendidikan
:
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No

Pos Telemetri

Waktu

Frekwensi
K

1 MONJOT
(muka air, hujan,
sedimen, kualitas
air)

7.52 - 11.00

T
43.8 H

R
L

POWER
M
T
T R T R
H L H L

K
T R
A O

TIPE ANTENA
M
T
T R T R
A O A O

ANTENA HF
S.W.R
S/N
K
M
T
K
M
T
K
M
T
T R T R T R T R T R T R T
R T R T R T
2 4 2 1.5 2 4 1 2 1 1
1 3 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 H/L

2

Catatan
K
M
T

Gn. Keromong
Gn. Menyan
Gn. Cikurai

O
A
Y

R
Q
S
W
Omnny
C
Algon Mobile Antena T/R
Yagi

E
G
B

Sangat Baik
Baik
Jelek

Hujan (Rainfall)
Kualitas Air
Sedimen
Muka Air
Iklim
Transiver
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K

KEKUATAN LAPANGAN
M
T
R
T
R
T R
60/120 H/L

60/120

K
T R
H/L 5/0 E
E

PRIOR
M
T R
E E
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Gambar B.3 Terrain profile
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Gambar B.4 Sketsa lokasi penempatan stasiun telemetri
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Gambar B.5 Sketsa penampang melintang pada stasiun telemetri
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Gambar B.6 Perbandingan antara hasil prakiraan dan hasil observasi
untuk pos di Leuwidaun
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500

Debit Peramalan (m3/s)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

100

200

300

400

500

Debit Observasi (m3/s)
Gambar B.7 Hubungan antara debit observasi dan debit hasil peramalan
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