Metodologi Penyusunan Neraca Air Nasional
Oleh : Idung Risdiyanto

Kegiatan penyusunan neraca air nasional mempunyai dua tujuan pokok, yaitu :
(1) Penyusunan neraca air pada DAS Nasional (lintas Propinsi) dan DAS strategis Nasional
DAS Citarum dan Brantas, Serayu Bogowonto, Jratunseluna) di pulau Jawa sehingga
dapat dijadikan pedoman bagi para petugas pengelola sumberdaya air baik tingkat
pusat maupun daerah (propinsi, kabupaten/ kota maupun Balai PSDA) dalam
memperkirakan ketersediaan dan kebutuhan air disyuatu DAS untuk berbagai
keperluan.
(2) Menyusun manual untuk memperbaharui (update) data & informasi yang terkait
dengan neraca air (kebutuhan air dan pasokan air).
Berdasarkan dua tujuan tersebut maka kerangka atau tahapan kegiatan ini akan terdiri dari :
1. Identifikasi masalah dan inventori data
2. Analisis numerik dan spasial
3. Penyusunan neraca aktiva dan pasiva sumberdaya air di tiap DAS
4. Pemetaan hasil neraca air berdasakan DAS dan batas-batas administrasi
5. Menyusun basis data spasial dan numerik sebagai suatu sistem informasi
sumberdaya air

1. Identifikasi masalah dan inventori data
Identifikasi masalah dan inventori data; kegiatan dilakukan guna menggali dan mendapatkan
informasi mengenai permasalahan neraca air yang terkait dengan tingkat kebutuhan,
pemenuhan dan ketersedian air untuk berbagai penggunaan, selanjutnya berdasarkan
permasalahan tersebut maka dilakukan inventori data baik berupa angka (numerik) maupun
peta (spasial) untuk setiap DAS. Secara umum data-data yang akan diinventori akan meliputi
data:
-

data morfologi dan morfometri sungai

-

penggunaan lahan dan tata ruang

-

data hidroklimatologi

-

data demografi

-

data pertanian (dalam arti luas) dan industri

Selain data tersebut diatas juga diperlukan data-data pendukung seperti informasi mengenai
tata ruang, perubahan penutupan lahan dan lain-lain yang berpengaruh terhadap
kesetimbangan sumberdaya air.
Data-data tersebut kemudian disusun dalam suatu sistem basis data spasial yang selanjutnya
disebut sebagai SDBMS (Spatial DataBase Management System), yang akan digunakan
sebagai bahan untuk analisis baik analisis numerik maupun spasial. (Gambar 1)
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Gambar 2. Tahapan proses identifikasi dan inventori data

2. Analisis Numerik dan Spasial
Analisis data; kegiatan ini meliputi analisis numerik dan analisis spasial dengan
menggunakan teknologi GIS.
Sistem informasi geografi (SIG) dalam analisis ini alat untuk mengetahui posisi atau lokasi
dari setiap kejadian dalam seluruh kawasan DAS. Penggunaan SIG akan dapat menjawab
pertanyaan seperti “kejadian apa ?, mengapa dapat terjadi?, bagaimana? dan dimana
kejadian tersebut?”. Dalam SIG, informasi mengenai DAS dapat disajikan dalam bentuk peta
yang dilengkapi dengan data atribut atau tabel. Data dan informasi yang diperlukan dalam
analisis SIG meliputi :
a. Luas dan tipe penutupan lahan dalam DAS
b. Tata guna lahan dalam DAS
c. Jaringan sungai
d. Geomorfologi DAS (terutama kemiringan dan tipe batuan)
e. Topografi DAS
f.

Hidrometeorologi, yang meliputi :
- Tipe dan arah aliran permukaan sebelum masuk ke dalam jaringan sungai
- Akumulasi aliran permukaan
- Data series hidrologi (debit, tinggi muka air, kecepatan alir)
- Data series klimatologi (intensitas hujan, suhu, tekanan, angin,
kelembaban dan evapotransporasi)

g. Informasi dasar (jaringan transportasi, batas administrasi dll)
h. Data banjir (kejadian banjir, luas banjir dll)
i.

Peta dan rencana tata ruang kota
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Data dan informasi tersebut diatas diolah dalam suatu sistem basis data spasial (SDBMS –
Spatial Database Management System) dengan format dan tipe data yang sesuai dengan
standar yang ada sehingga akan mempermudah penggunaan, analisis spasial dan
pengintegrasian dengan sub sistem yang lain.






Luas dan tipe penutupan lahan dalam DAS
Tata guna lahan dalam DAS
Jaringan sungai
Geomorfologi DAS
Topografi DAS

Hidrometeorologi

Kejadian-kejadian
Hidrologi
 Informasi dasar
 Informasi lain
 Peta/rencana tata ruang kota

Analisis Spasial

SDBMS

Gambar 2. Skema data sistem informasi geografi yang di integrasikan ke dalam Spatial
Database Management System

Analisis spasial dilakukan guna mendapatkan informasi yang mempunyai georeferences
(lokasi/lintang-bujur) pada setiap data atau kejadian di dalam DAS yang selanjutnya akan
digunakan sebagai bahan masukan bagi sub sistem alat bantu pengambilan keputusan (DSSDecission support system). Analisis spasial yang dilakukan meliputi :
a) Analisis iklim dan cuaca; analisis ini dilakukan guna mendapatkan informasi
tentang penyebab-penyebab kejadian iklim (normal/ekstrim) yang
mengakibatkan fluktuasi pada kualitas dan kuantitas hidrologi DAS. Analisis
tidak hanya dilakukan dalam cakupan DAS, tetapi juga dalam skala regional
(sekitar kawasan DAS) dan skala global. Hasil dari analisis ini akan meliputi :


Karakteristik iklim dan cuaca DAS



Distribusi karakteristik iklim dan cuaca dalam DAS (termasuk
didalamnya adalah intensitas hujan)



Internal dan Eksternal faktor pembentuk kejadian iklim dan cuaca
dalam DAS



Inventorisasi teknologi antisipasi dari kejadian iklim dan cuaca yang
ekstrim

b) Analisis penutupan lahan; dalam analisis ini digunakan data perubahan lahan
yang terjadi selama periode waktu tertentu (10 tahun terakhir) guna
mengetahui tingkat pemenuhan dan kebutuhan sumberdaya air secara dinamik
sehingga dapat dilakukan prediksi.
c) Analisis hidrometeorologi; analisis hidrologi dilakukan guna mengetahui
variabel atau parameter hidrologi terutama yang berhubungan dengan kejadian
ekstrim (banjir/kekeringan) seperti tinggi muka air, debit, kecepatan alir,
intensitas hujan dan kapasitas jaringan sungai. Berdasarkan data tersebut
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kemudian ditentukan nilai-nilai ambang kritis, maximum dan minimumnya yang
relatif terhadap ruang (kawasan) dan waktu.

Analisis dasar
 Analisis iklim dan cuaca
 Analisis penutupan lahan
 Analisis hidrometeorologi dan
infrastruktur pengukurannya

SDBMS

Topografi
Jaringan sungai/drainase
Tata kota

DAS

 Analisis infrastruktur pengendali
 Analisis infrastruktur pemenuhan SDA

Gambar 3. Skema analisis spasial

3. Penyusunan neraca aktiva dan pasiva sumberdaya air di tiap DAS
Penyusunan neraca aktiva dan pasiva sumberdaya air merupakan implementasi dari
perhitungan neraca air untuk tiap DAS yang dihitung berdasarkan jumlah sumberdaya air
yang tersedia dan tingkat kebutuhan air. Dalam proses perhitungan jumlah air tersedia akan
digunakan dua nilai atau pendekatan yaitu dengan menggunakan nilai potensial dan aktual.
Nilai potensial merupakan suatu angka yang dianggap maksimal jika kondisi-kondisi yang
menyertai seperti kondisi iklim dan perubahan lahan dianggap statis, sedangkan nilai aktual
merupakan nilai yang yang sesungguhnya dan tergatung pada perubahan kondisi hidrologi
yang disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan iklim. Kerangka umum dalam
penyusunan neraca air nasional disajikan dalam Gambar 4. Selain itu, hasil dari penyusunan
ini didapatkan juga suatu strategi nasional usaha-usaha pemenuhan kebutuhan dan
konservasi sumberdaya air.
Berdasarkan neraca air, maka untuk setiap DAS akan dihitung tingkat kemantapan DAS yang
merupakan tingkat kestabilan sumber air dan tingkat kekritisan sumber air suatu DAS.
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- Distribusi badan air terbuka
- Air tanah
- Iklim

Data sektor
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Kebutuhan Air
AnalisisPotensi
Sumberdaya Air

Kebutuhan air tiap sektor

Analisis dan Prediksi
Pemenuhan Kebutuhan Air

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Air dan
Konservasi Sumberdaya Air

Gambar 4. Kerangka umum penyusunan neraca air DAS nasional

Potensi sumberdaya air
Potensi sumberdaya air meliputi distribusi badan air terbuka, air tanah dan iklim. Ketiga
sumberdaya ini akan dihitung berdasakan cakupan DAS dan kemudian dipetakan menurut
batasan DAS dan administrasi. Termasuk dalam distribusi badan air terbuka adalah danau
dan sungai, sedangkan air tanah merupakan cadangan air yang terkandung dibawah
permukaan yang dapat dimanfaatkan dan potensi iklim merupakan keadaan curah hujan
wilayah DAS.

Kebutuhan air
Kebutuhan air di DAS Brantas dikategorikan untuk penggunaan rumah tangga atau domestik,
industri, pertanian, hidropower, perikanan, peternakan dan pemeliharaan sungai serta
penggunaan lain.


Kebutuhan air domestik; Termasuk kebutuhan air domestik adalah penggunaan air
untuk air minum, masak, cuci, mandi, penggunaan umum, penggunnaan komersial
dan kehilangan distribusi. Kebutuhan air domestik ini bervariasi tergantung pada
besar wilayah dan jumlah penduduk. Nilai yang dapat dipakai untuk menghitung
kebutuhan air adalah 80 l/kapita/hari untuk wilayah kabupaten dan 120 l/kapita/hari
untuk wilayah kota.



Kebutuhan untuk Industri; Secara ideal kebutuhan air untuk industri adalah 0.55
l/detik/ha untuk standar minimum dan standar maximum adalah 0.75 l/detik/ha.
Berdasarkan nilai tersebut maka kebutuhan air untuk sektor ini akan menggunakan
luas penggunaan lahan untuk sektor industri.



Kebutuhan air pertanian; Kebutuhan air pertanian merupakan kebutuhan air
terbesar dari total penggunaan, yaitu sebesar 90-97% dari total penggunaan.
Kebutuhan air pertanian meliputi kebutuhan air konsumtif tanaman, efisiensi irigasi,
pengolahan awal lahan, dan laju perkolasi. Kebutuhan air untuk pertanian dipenuhi
dari curah hujan dan irigasi. Sekitar 50% kebutuhan air padi sawah dipenuhi dari
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irigasi dan sisanya dari hujan (Pawitan et al, 1995) dipenuhi dari limpasan sungai dan
waduk. Kebutuhan optimal air konsumtif tanaman padi yang memiliki masa tanam
100-150 hari adalah 0.54 l/detik/ha atau setara dengan 5750 - 6000 m3/masa
tanam/ha, sedangkan tanaman palawija dan hortikultura membutuhkan air
konsumtif tanaman lebih kecil dari padi yaitu 0.15-0.35 l/detik/ha atau setara
dengan 2300 m3/masa tanam/ha. Kehilangan air dari saluran irigasi adalah 30% dari
debit terukur. Laju perkolasi 2-4 mm/hari dan kebutuhan air untuk persiapan lahan
adalah 13-15 mm/hari. Guna memdapatkan perhitungan yang memadai perlu
disusun atau digunakan peta jaringan irigasi dan penggunaan lahan untuk pertanian
di setiap DAS, terutama untuk DAS strategis nasional. Berikut ini adalah contoh
skema jaringan irigasi DAS Brantas.


Kebutuhan air hidropower; Penggunaan air untuk pembangkit listrik juga harus
dimasukkan dalam perhitungan neraca air terutama dalam DAS strategis Nasional.
Sebagai contoh dalam DAS Brantas, berdasarkan data dari PJT untuk tahun 1995
adalah 334852 m3 /tahun. Gambar 11 menunjukkan penggunaan air maksimal
terjadi pada bulan Agustus dan penggunaan air minimum pada bulan Maret.
Penggunaan air maksimal pada bulan Agustus dikarenakan menjelang akhir
kemarau, cadangan air waduk masih banyak sehingga dimanfaatkan maksimal untuk
membangkitkan listrik.
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Gambar 6. Penggunaan air untuk pembangkit listrik/hidropower

Terjadinya perbedaan input air tiap bulan dikarenakan penggunaan air hidropower
harus memperhatikan kapasitas efektif dari waduk untuk berbagai penggunaan
terutama air irigasi, permintaan energi listrik dari konsumen dan kesiapan mesinmesin pembangkit tenaga listrik. Penggunaan air hidropower bukan merupakan
kehilangan air karena input air dari waduk ke turbin sama dengan output ke sungai
(outlet waduk).


Kebutuhan air perikanan; Penggunaan air untuk perikanan (tambak) mengikuti
pedoman dari dinas perikanan. Kebutuhan air tambak untuk masa alir 3 bulan
dihitung berdasarkan volume tambak dengan sirkulasi 1-10% untuk menjaga mutu
tambak. Perhitungan ini juga memperhatikan nisbah pencampuran air tawar dan
dan air asin sebesar 1:2.
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Gambar 5. Bagan area irigasi teknis daerah aliran sungai Brantas
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Kebutuhan air peternakan; Kebutuhan air peternakan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan ternak besar dan ternak kecil. Jumlah kebutuhan tersebut dihitung
berdasarkan jumlah populasi ternak.



Kebutuhan air pemeliharaan sungai; Pemeliharaan sungai yang banyak
membutuhkan air adalah penggelontoran. Bagian hilir suatu DAS/ sungai merupakan
tempat konsentrasi limbah, sehingga usaha penggolontoran bertujuan untuk
membersihkan bagian hilir. Air yang digunakan untuk melakukan penggolontoran
berasal dari cadangan waduk-waduk di bagian hulu tanpa mengurangi kebutuhan air
yang lain, namun prediksi yang salah terhadap penggunaan air penggelontoran akan
mengakibatkan menurunnya tingkat kestabilan sungai Brantas.

Tingkat kemantapan sumberdaya air DAS
Terdapat dua indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemantapan sumber air,
yakni tingkat kestabilan sumber air dan tingkat kekritisan sumber air.


Tingkat kestabilan sumber air; Kestabilan sumber air DAS dihitung dengan
menggunakan nilai coefficient variance (c.v) yang menunjukan aliran minimum dan
maksimum terhadap rata-rata jumlah air. Nilai c.v dihitung dari curah hujan
bulanan. Tingkat kestabilan suatu DAS dikatakan rendah jika nilai c.v>0.50, sedang
jika 0.25<c.v<0.50 dan tinggi jika c.v<0.25.



Tingkat kekritisan sumber air; Kekritisan sumber air diukur dengan menggunakan
nilai rasio kebutuhan air dengan air tersedia. Indeks penggunaan air yang tinggi
menunjukkan tingkat kekritisan yang tinggi. Tingkat kekritisan sangat tinggi jika
indeks penggunaan air lebih besar dari 0.80, selanjutnya dikatakan tinggi jika indeks
penggunaan air 0.60-0.80, sedang (0.40-0.60), rendah (0.20-0.40) dan aman (<0.20).

4. Pemetaan hasil neraca air berdasakan DAS dan batas-batas administrasi
Pemetaan digital dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengolahan dan
penyajian data spasial yang dibutuhkan. Data attribut tematik yang disusun berdasarkan
data hasil perhitungan neraca air tiap DAS yang berjumlah besar akan sangat efektif dan
berdaya guna apabila disajikan dalam media digital pada suatu basis data yang terintegrasi
dengan data spasial yang berbasis geografis. Integrasi data-data tersebut dapat menjadi
langkah awal dalam mengembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang sangat
dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaan wilayah saat ini.

Pemutakhiran informasi spasial
Pemutakhiran informasi spasial peta akan dilakukan dengan metode “raster-vector overlay”
yang dilengkapi dengan “light table effect” untuk interpretasi dan menganalisa informasi
spasial penggunaan lahan. Pemutakhiran informasi spasial planimetris akan dilakukan
dengan “raster-vector overlay”. Obyek tertentu yang dirasa penting untuk dipetakan dan
tidak terlihat jelas pada citra akan dipetakan menggunakan alat bantu GPS pada suatu
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pekerjaan survey lapangan. Hasil akhir dari pekerjaan pemutakhiran ini berupa data spasial
penggunaan lahan digital dalam GIS format (Arc View format).



Survey lapangan ; Survey lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki
kesalahan dalam interpretasi di laboratorium, mencari informasi spasial obyek yang
meragukan pada peta dan “plotting” posisi obyek yang penting dan tidak dapat
diekstrak secara langsung. Survey nama-nama geografi juga akan dilakukan pada
pekerjaan lapangan ini. Jumlah, sebaran dan posisi lokasi survey akan dilakukan
dengan metode “purposive random sampling” dengan aksesibilitas yang tinggi.



Re-interpretasi dan editing; Pekerjaan ini dilakukan untuk melakukan perbaikan
hasil interpretasi yang tidak akurat berdasarkan hasil pekerjaan lapangan, Pekerjaan
ini akan dilakukan di laboratorium secara digital untuk perolehan informasi spasial
mutakhir yang final.



Edge matching; Edge matching akan dilakukan agar kesesuaian antar lembar sheet
peta dapat dibentuk, proses ini akan dilakukan secara digital pada semua layer dan
bersebelahan.

Pembuatan peta tematik neraca sumberdaya air
Pembuatan peta tematik neraca air nasional dan DAS strategis nasional. Untuk DAS strategis
Nasional juga akan dipetakan peta-peta tematik dengakan dilakukan secara digital untuk
beberapa tipe, seperti, peta lereng, peta elevasi, model medan n tipe-tipe seperti :
•

Peta Lereng dan Peta Elevasi ; Peta lereng dan peta elevasi dibuat secara
digital menggunakan data Digital Elevation Model (DEM) hasil proses griding
data digital kontur. Peta kontur pada pekerjaan ini diturunkan dari peta
kontur melaui proses digitasi Peta Rupabumi Indonesia skala 1:50.000. Proses
pemetaan lereng dan elevasi dilakukan dengan interval lereng dan elevasi
yang sesuai dengan kebutuhan pemetaan lereng untuk kesesuaian lahan
pemukiman (standart).

•

Pemetaan Topografi Wilayah; Digital Elevation Model (DEM) akan digunakan
untuk memetakan topografi dan morfologi wilayah, berupa pembuatan model
colordraping image menggunakan efek cahaya untuk menampilkan topografi
dan kondisi geomorfologi medan. Pekerjaan ini juga akan dilengkapi dengan
pembuatan model 3 dimensi (3D View) untuk menyajikan tampilan topografi
wilayah yang lebih interpretative.

•

Peta Jenis Tanah; Peta Jenis Tanah dalam pekrerjaan ini akan lebih
menekankan pada pengumpulan data sekunder data spasial jenis tanah yang
sudah ada dan di proses (digitasi) kembali untuk disusun menjadi suatu peta
jenis tanah. Skala peta tersebut tergantung pada kondisi dan keberadaan data
spasial jenis tanah yang ada. Pemilihan data terbaik (prioritas) akan dilakukan
pada sumber data yang memiliki skala terbesar dan tingkat akurasi yang
tinggi.

•

Peta-Peta Tematik Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Demografi; Peta-peta
tematik ini akan dibuat berdasarkan data statistik potensi desa yang
dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2000. Data statistik tersebut
memuat informasi mengenai lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan demografi
penduduk yang diuraikan dalam 185 parameter. Pemodelan peta tematik ini
akan dilakukan dan disesuaikan dengan tema dari pengelompokan data
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tersebut. Kempat tema tersebut di atas akan dipilah kembali dan disesuaikan
dengan kebutuhan pengguna, dalam hal ini pemberi pekerjaan. Pemodelan
tersebut akan berbasis data spasial administrasi kecamatan sebagai unit
terkecil wilayahnya.

Kartografi Digital dan Produksi Peta
Proses kartografi akan dilakukan secara full digital untuk perolehan layout peta yang
standart sesuai dengan kaidah kartografi yang berlaku selama ini. Penyusunan model
kartografi pada pekerjaan ini akan mengacu pada model kartografi peta tematik yang
dikeluarkan Bakosurtanal.

5. Menyusun basis data spasial dan numerik sebagai suatu sistem informasi sumberdaya
air
Dalam kegiatan penyusunan basisdata spasial neraca dan sumberdaya air, terdiri dari tahaptahap berikut : identifikasi spesifikasi dan klasifikasi, design basisdata, penyusunan program
basisdata dan penyusunan kamus data.
Identifikasi Spesifikasi dan Klasifikasi
Dalam tahapan ini akan dilakukan identifikasi/pengkajian hasil-hasil penyusunan basisdata
yang telah dilakukan, utamanya dalam hal pengumpulan dan standardisasi data. Di samping
itu, tahapan ini juga meliputi kajian kebutuhan data dan informasi yang harus disediakan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Identifikasi dan klasifikasi jenis informasi
Informasi Sumberdaya air meliputi air yang terdapat di dalam dan berasal dari sumbersumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah tanah tetapi tidak termasuk air
yang terdapat di laut (UU No.11 Th 1974). Mengacu pada definisi air tersebut, maka
informasi kantung-kantung air yang untuk sumberdaya air adalah sungai, danau,
waduk/bendungan, rawa, dan air tanah. Secara detail, daftar feature untuk sumberdaya air
dapat diperinci menurut skala peta seperti yang terlampir dalam Tabel 1 berikut.
Table 1: Daftar Feature untuk Sumberdaya Air
No

Skala Kecil

Skala Menengah

Skala Besar

1

Curah Hujan

Curah Hujan

Curah Hujan

2

Mata Air

Mata Air

Mata Air

3

Sungai

Sungai

Sungai

4

Danau

Danau

Danau

5

Waduk / Bendungan

Waduk / Bendungan

Waduk / Bendungan

6

Rawa

Rawa

Rawa

7

Air Tanah Bebas

Air Tanah Bebas

Air Tanah Bebas

8

Air
Tanah
Tertekan

9

Air Tanah Tertekan

Semi Air
Tanah
Tertekan

Semi Air
Tanah
Tertekan

Air Tanah Tertekan
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Semi

Air Tanah Tertekan

Metodologi Penyusunan Neraca Air Nasional
Oleh : Idung Risdiyanto

Sumber: Petunjuk Teknis Neraca Sumberdaya Alam Spasial Indonesia, (Bakosurtanal,
1999)

Identifikasi bentuk informasi
Secara general, informasi yang akan disajikan dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu
informasi spatial dan informasi non-spasial. Seperti yang telah disebutkan di atas, kegiatan
ini melibatkan tiga macam sumber daya mineral, sumber daya lahan, dan sumber daya air
dengan melibatkan tiga jenis skala, yaitu skala kecil, skala menengah dan skala besar. Hasil
identifikasi dapat dilihat dalam table berikut.
Table 2 Identifikasi Bentuk Informasi Sumberdaya Air
Data Spasial

Data Attribute

(Tipe - Kelas)

(Tipe Data)

Curah Hujan

Geometri - Line

Numeric

Mata Air

Geometri - Point

Numeric & String

3

Sungai

Geometri - Line

Numeric & String

4

Danau

Geometri - Polygon

Numeric & String

5

Waduk / Bendungan

Geometri - Polygon

Numeric & String

6

Rawa

Geometri - Polygon

Numeric & String

7

Air Tanah Bebas

Geometri - Polygon

Numeric & String

8

Air Tanah Semi Tertekan

Geometri - Polygon

Numeric & String

9

Air Tanah Tertekan

Geometri - Polygon

Numeric & String

No
1
2

Skala
Kecil,
Menengah,
dan Besar

Feature

Penyusunan Desain Basisdata Tematik Sumberdaya Air
Dalam kegiatan penyusunan basisdata tematik sumberdaya air ini akan menggunakan
pendekatan hybrid. Sistem ini melibatkan sistem manajemen basisdata (DBMS) untuk
menangani data attribute. Gambar 7 memperlihatkan pendekatan yang akan digunakan.

GIS Application Software

Software to Manage
Spatial Data

Software to Manage
Attribute Data

Spatial
Database

Attribure
Database

Gambar 7: Pendekatan Hybrid yang akan digunakan
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Perencanaan Design Basisdata
Seperti yang telah dijelaskan di atas, kegiatan database design akan terbagi menjadi tiga
kegiatan utama, yaitu conceptual design, logical design, dan physical design. Dengan
menggunakan konsep hybrid, penyusunan basisdata untuk data spasial dan data attribute
dapat dipisahkan.
-

Conceptual Design; Secara konseptual, model basisdata menampilkan semua
entitas yang terkait dalam penyusunan basisdata ini

-

Logical Design; Logical design dibuat dengan mengacu pada conceptual
design. Dalam tahapan ini, proses penyusunan akan mengacu pada suatu
system perangkat lunak. Data spasial akan mengacu pada format Shapefile
sedangkan untuk data attributnya akan mengacu pada system database server
MS SQL Server 7.0. Dalam data spasial, ada dua point yang penting pada tahap
ini, yaitu menentapkan kelas obyek spasial berdasarkan kelas yang sudah
ditentukan dalam conceptual design serta menentukan common attribute.

-

Physical Design; Secara physical, data spasial dan data attribute disimpan
dengan cara yang berbeda. Data spasial akan disimpan dalam satu file server
dengan format shapefile.
Data-data spasial dalam format shapefile
diorganisasikan dalam tiga folder utama, yaitu Kecil, Menengah, dan Besar.
Masing-masing folder tersebut akan menampung semua jenis data tematik
sesuai dengan skalanya. Data-data attribute dikelolah oleh Microsoft SQL Server
7.0 dan akan disimpan dalam format mdf.
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Tabel 3. Logical Design Data Spasial untuk Sumberdaya Air
Skala Kecil

Skala Menengah

Skala Besar
Tipe Field

Entitas

Kelas

Attribute

Entitas

Kelas

Attribute

Entitas

Kelas

Attribute

Curah Hujan

Line

NILAI

Curah Hujan

Line

NILAI

Curah Hujan

Line

NILAI

Numerik
6.0

–

Mata Air

Point

KODE_UNSUR

Mata Air

Point

KODE_UNSUR

Mata Air

Point

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Sungai

Line

KODE_UNSUR

Sungai

Line

KODE_UNSUR

Sungai

Line
/
Polygon

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Danau

Polygon

KODE_UNSUR

Danau

Polygon

KODE_UNSUR

Danau

Polygon

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Waduk / Bendungan

Polygon

KODE_UNSUR

Waduk / Bendungan

Polygon

KODE_UNSUR

Waduk / Bendungan

Polygon

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Rawa

Polygon

KODE_UNSUR

Rawa

Polygon

KODE_UNSUR

Rawa

Polygon

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Air Tanah Bebas

Polygon

KODE_UNSUR

Air Tanah Bebas

Polygon

KODE_UNSUR

Air Tanah Bebas

Polygon

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Polygon

KODE_UNSUR

Air
Tanah
Tertekan

Polygon

KODE_UNSUR

Air
Tanah
Tertekan

Polygon

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Polygon

KODE_UNSUR

Air Tanah Tertekan

Polygon

KODE_UNSUR

Air Tanah Tertekan

Polygon

KODE_UNSUR

Numerik
6.0

–

Air Tanah
Tertekan

Semi

Air Tanah Tertekan

Semi
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Tabel 4. Locical Design Data Attribute untuk Sumberdaya Air
Skala
Kecil, Menengah,
dan Besar

Entitas
Mata Air

/

Attribute
KODE_UNSUR
KETERANGAN
KODE_UNSUR
KETERANGAN
KODE_UNSUR
KETERANGAN
KODE_UNSUR

Type / Lebar
Numerik (6.0)
Character (30)
Numerik (6.0)
Character (30)
Numerik (6.0)
Character (30)
Numerik (6.0)

Semi

KETERANGAN
KODE_UNSUR
KETERANGAN
KODE_UNSUR
KETERANGAN
KODE_UNSUR

Character (30)
Numerik (6.0)
Character (30)
Numerik (6.0)
Character (30)
Numerik (6.0)

KETERANGAN
KODE_UNSUR
KETERANGAN

Character (30)
Numerik (6.0)
Character (30)

Sungai
Danau
Waduk
Bendungan
Rawa
Air Tanah Bebas
Air Tanah
Tertekan

Air Tanah Tertekan

Penyusunan dan Pemrograman Basisdata
Basisdata tematik dibangun akan dilengkapi dengan interface untuk me-“retrieve“ data spasial
dengan beberapa acuan, yaitu nomor lembar peta, skala, propinsi, dan regional.

Skala

Propinsi

Spasial

Searching Data
Spasial

Database
No. Lembar

Regional

Gambar 9: Diagram Blok Proses Retrieving Data.

Pemrograman User Interface
User interface atau media penyaji merupakan program aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh
pengguna sesuai dengan fungsinyanya. Media penyaji ini dibangun sebagai aplikasi yang yang
siap untuk diintegrasikan dengan system berbasis intranet dan internet sehingga dapat diakses
setiap saat oleh pengguna serta harus memiliki sifat kemudahan dan interaktif. Hal ini
dimaksudkan agar pengguna dapat melakukan proses-proses database seperti data updating,
editing, deleting dan adding serta standarisasi terhadap data sumberdaya alam baik data spasial
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maupun attribut. Informasi yang disajikan kepada pengguna harus berupa data spasial/peta dan
data tabular.
Penyusunan media penyaji dalam kegiatan ini diorientasikan pada obyek yang kemudian dapat
disebut sebagai Graphical User Interface (GUI). Media penyaji ini disusun dengan menggunakan
program Visual Basic serta dilengkapi dengan program database reference yang diadopsi dari
SQL system dan beberapa komponen activeX seperti MapObject sehingga dapat dikompilasi
menjadi suatu program aplikasi yang yang dilengkapi dengan GUI.
Sebagai suatu sistem yang dilengkapi dengan GUI maka program disusun dengan beberapa form
object yang disatukan dengan form induk atau MDIForm. Di dalam MDIForm terdapat menu dan
toolbar yang akan menjadi guide bagi pengguna dalam memanfaatkan software ini (Gambar 5).

Penyusunan Kamus Data
Kamus data merupakan penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai suatu data.
Dengan demikian unsur-unsur yang dikembangkan di dalam kamus data ini antara lain
mencakup penjelasan mengenai struktur data, metadata, dan data technical term maupun
definisi-definisi yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai suatu
data, misalkan uraian atau definisi kelas-kelas dalam suatu tema, definisi tentang entitas dan
sebagainya
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