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BAB VI
PERENCANAAN 
PENGEMBANGAN SDA

Sub Kompetensi

Pengenalan dan pemahaman tahapan
perencanaan sumberdaya air terkait dalam
perencanaan dalam teknik sipil.

Sub Pokok Bahasan:

Pendahuluan

Konsep Pengelolaan dan Analisis Sistem
SDA

Model Pengelolaan SDA

Optimasi Pengelolaan SDA
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PENDAHULUAN
Kebutuhan air yang terus meningkat, baik 
kuantitas maupun kualitasnya, 
menyebabkan perlunya suatu metode y p y
pengelolaan SDA yang lebih bersifat 
menyeluruh, terpadu dan kompleks, yang 
mencakup lebih dari satu daerah 
pengembangan dan manfaat

Pengetahuan yang baik dalam bidang 
ekonomi sama pentingnya dengan 
pemahaman ilmu hidrologi, hidraulika dan 
teknik lingkungan

Pengembangan wilayah sungai atau 
pengelolaan SDA mengutamakan 
pemanfaatan sumber-sumber air secara 

l h

Konsep Pengelolaan Dan Analisis 
Sistem Sumberdaya Air

menyeluruh

Beberapa pengertian menyeluruh (overall) 
sebagai pendayaguanaan secara 
terintegrasi (integrated), menyangkut baik 
air permukaan (surface water) maupun air 
tanah (groundwater)ta a (g ou d ate )

Pengelolaan SDA dapat mencakup daerah 
pengaliran sungai yang bersebelahan 
sehingga bercorak pengembangan antar 
wilayah sungai (trans basin development) 
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Sistem didefinisikan sebagai sekelompok obyek 
yang berinteraksi secara teratur dan mempunyai 
sifat saling tergantung satu dengan lainnya.

Analisis Sistem

Sifat sistem dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor:

1. aturan yang menentukan apakah suatu obyek 
dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem 
atau lingkungan

2. Pernyataan dari masukan (input) dan keluaran 
( t t) t k b i(output) yang menyatakan bagaimana 
interaksinya terhadap lingkungan

3. pernyataan tentang hubungan antar elemen-
elemen dari sistem, masukan dan keluaran, 
termasuk umpan balik dari hasil interaksi antara 
masukan dan keluaran

• Iklim dan suplai air
Diperlukan pemahaman karakteristik 
t k tik k t di i

Elemen-elemen Pokok dalam 
Analisis Sistem SDA

stokastik ketersediaan air
• Aspek banjir dan kekeringan

Diperlukan teknologi penanggulangan 
dengan biaya murah

• Penggunaan kombinasi air permukaan dan 
air tanahair tanah

• Konservasi air dalam usaha pertanian
• Kualitas air
• Erosi dan sedimentasi
• Air sebagai sumber energi



4

Model Pengelolaan Sumberdaya Air
Model pengelolaan SDA dimaksudkan sebagai 

suatu rangkaian kegiatan pengelolaan untuk 
memenuhi beberapa kepentingan atau 
kebutuhan akan air yang layak secarakebutuhan akan air yang layak secara 
kuantitas maupun kualitas

Tujuan yang ingin dicapai tersebut berupa 
pengoptimalan hasil pada umumnya 
dibedakan menjadi dua, yaitu maksimasi 
atau minimasi hasilatau minimasi hasil

Teknik maksimasi digunakan untuk 
memaksimalkan manfaat atau keuntungan. 
Sedangkan teknik minimasi digunakan untuk 
meminimalkan biaya atau kerugian.

SistemSistem Model Model PengelolaanPengelolaan
SumberdayaSumberdaya AirAir

Faktor pengaruh dasar pertimbangan:p g p g
• Pengambilan keputusan dan 

kebijaksanaan oleh pihak yang 
berwenang

• Skala prioritas
• Alokasi pemakaian air dan cara• Alokasi pemakaian air dan cara 

pengoperasiannya
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Peranan rekayasa sistem (system 
engineering) adalah untuk mendapatkan 
metodologi yang sistematik dalam melakukan

Optimasi Pengelolaan SDA

metodologi yang sistematik dalam melakukan 
studi (mempelajari) dan menganalisis 
berbagai aspek sistem, baik struktural 
maupun non struktural menggunakan model 
matematik atau fisik

Rekayasa sistem juga membantu proses
pembuatan keputusan dengan cara seleksi
kebijakan alternatif terbaik menggunakan
simulasi dan Teknik optimasi

“Satu set persamaan yang menggambarkan dan 
mempresentasikan sistem nyata (real system)”

Model matematik umumnya digunakan untuk 
mendapatkan cara terbaik dalam mengatur (controlling)

MODEL MATEMATIK

mendapatkan cara terbaik dalam mengatur (controlling) 
atau mengelola (management) sebuah sistem fisik, 
dijabarkan dalam persamaan matematik yang 
menunjukkan rumusan berbagai aspek persoalan, 
mengidentifikasikan hubungan fungsional diantara 
komponen dan elemen dalam sistem, menetapkan 
ukuran efektifitas dan kendala, serta menunjukkan data 

di l k t k it d lyang diperlukan terkait dengan persoalan secara 
kuantitatif. 
Untuk itu model dibuat harus semirip/sedekat mungkin 
dengan sistem yang dimodelkan. Kriteria umum untuk 
hal ini adalah keluaran model dan keluaran sistem nyata 
harus identik. 
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Penjelasan Skematis Fungsi Model

Keluaran dari 
Sistem

Keluaran dari 
model

Model 
matematik

Sistem fisik 
sesungguhnya 

masukan

STRATEGI PENYELESAIAN
(Optimization and Simulation)

masukan Masukan di 
model

Dalam menerapkan strategi penyelesaian
persoalan kita dapat menempuh dengan
pendekatan optimasi, simulasi atau gabungan
keduanya. Hasil akhir dari prosedur di atas 
adalah keputusan optimal terkait dengan
pengendalian dan/atau pengelolaan sebuah
i tsistem.

Ungkapan matematik dikatakan sebagai prosedur
optimasi :

• Prosedur penetapan nilai sejumlah variable 
keputusan (decision variables) sesuai dengankeputusan (decision variables) sesuai dengan
fungsi tujuan (objective function) yang diinginkan
menjadi maksimal atau minimal (maximize or
minimize) dan memenuhi batasan-batasan
(contraints) yang berlaku pada sistem yang 
ditinjau.
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Prinsip Dasar Mathematical 
Programming

Decision Variables : sebagai besaran yang akan 
dicari nilainya.

Parameters : ukuran-ukuran bernilai tetap 
dan dapat diterapkan dalam 
perhitungan seperti harga, 
biaya, benefit dan lain-ain.

Constraints : sebagai faktor 
pembatas/kendala yang perlu 
dirumuskan secara matematisdirumuskan secara matematis.

Objective Function : adalah pernyataan kuantitatif 
dari kasus optimasi,  sebagai 
contoh: memaksimumkan 
benefit, menentukan biaya 
operasi minimum.

Mathematical Programming

1. Kalkulus/Calculus Method
2. Program Linier/Linier Programming 

(LP)
3. Program Non Linier/Non Linear 

Programming (NLP)
4 Program Dinamik/Dynamic4. Program Dinamik/Dynamic 

Programming (DP)
5. Simulasi
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KALKULUS/Calculus Method
Optimasi dengan menggunakan metode kalkulus 

merupakan cara klasik yang dapat 
dipergunakan untuk menentukan nilai 
optimal dari suatu fungsi kontinyu dan 
diferensiable (dapat diturunkan/ 
dideferensialkan). 

Metode analitis ini menggunakan prinsip diferensial 
kalkulus untuk menemukan lokasi titik-titik 
optimum. 

Teknik optimasi ini hanya dapat dilakukan bila 
fungsi tujuan dan fungsi kendala merupakan 
kesamaan.

KALKULUS/Calculus Method

Sebuah bak tanpa tutup yang berfungsi sebagai 
penampung limbah setinggi h 
direncanakan untuk volume = 
216 3216 m3. 

Tentukan ukuran bak agar diperoleh bahan bak 
yang terhemat bila 
dikehendaki bentuk persegi 
panjang dengan alas bujur 
sangkar dan bagian atasnya 
terbuka. Jika dibuat dengan 
biaya 50rb per m2 untuk 
dasarnya dan 25rb per m2

untuk bagian dindingnya
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Program Linier/Linier 
Programming (LP)

Persoalan program linier dapat memiliki
k d l d l b t k kkendala dalam bentuk kesamaan
maupun ketidaksamaan. Beberapa
persoalan dalam bentuk memaksimalkan
keuntungan atau meminimalkan biaya
pengeluaran.p g

R(t)

Industri Kebutuhan Air 
I MCM/th

Waduk Kapasitas = K 
MCM/th

Program Linier/Linier Programming (LP 2)

Selesaikan dengan 
program linier persoalan 
pengembangan waduk 
dengan model optimasi

PDAM Kebutuhan Air Bersih 
B MCM/th 

Kapasitas waduk maksimum yang dapat dipergunakan 
untuk kebutuhan air industri dan kebutuhan air bersih 
masyarakat sebesar 1150 MCM/th. Untuk menjernihkan air 
di k 500 MCM/th d b i t k i i d t i

dengan model optimasi 
dengan kendala 
penjernihan air yang 
disyaratkan. 

digunakan 500 MCM/th dengan pembagian untuk air industri 
sebesar 0,65 dan untuk air bersih masyarakat sebesar 0,35.
Berapa Keuntungan maksimum pertahun bila keuntungan 
penjualan air untuk industri sebesar Rp 9.450,-/MCM/th dan 
keuntungan air bersih sebesar Rp 2.250,-/MCM/th, dikurangi 
biaya pemeliharaan waduk sebesar Rp 500,-/MCM/th.
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Contoh soal LP 1

Selesaikan dengan program linier persoalan 
penentuan areal pengairan untuk usaha pertanian 
d k d l t t t ti id Ldengan kendala tentang pengaturan pestisida Luas 
perkebunan 900 ha, jenis tanaman T1 dan T2 
dengan sisa pestisida masing-masing 0,7 dan 
0,4ka/ha/thn. Syarat pestisida di sungai 500 kg/thn, 
harga jual produksi T1 dan T2 adalah 250 dan 100 
juta rupiah, biaya produksi pertahun untuk T1 dan T2 
adalah 75 dan 35 juta rupiah. Tentukan kombinasi 
terbaik T1 dan T2 untuk mendapatkan keuntungan 
maksimal tanpa melanggar aturan lingkungan. 
Berapa ha T1 dan T2 untuk mendapatkan 
keuntungan maksimum dan berapa keuntungan 
maksimum tersebut. 

PROGRAM NON LINIER

Program Non Linier dapat diselesaikan 
d fi t tidengan cara grafis maupun matematis 
dimana salah satu fungsi kendalanya 
tidak linier.
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Contoh Soal NLP
Suatu pabrik baja mempunyai persoalan buangan sisa 
bahan yang berupa polusi. Untuk produksi 1kg baja timbul 
3kg sisa bahan yang berupa polusi. Sisa terbuang tersebut 
terkandung dalam air dengan konsentrasi 2kg/m3. Air yang 
manggangkut bahan polusi itu dialirkan ke sungai terdekat 
dengan melewati instalasi pembersihan polusi. g p p
Pemerintah telah memberi ketetapan bahwa polusi pabrik 
itu tidak melebihi 100.000kg/minggu. Kapasitas pabrik 
tersebut adalah 55.000kg baja tiap minggu dan mampu 
beroperasi di bawah kapasitas. Baja hasil produksi dijual 
dengan harga 1,3RRP/kg (RRP dalam ribu rupiah). 
Kapasitas instalasi yang bertugas membersihkan polusi: 
70.000m3air/ minggu. Ongkos produksi termasuk 
pembelian bahan mentah dll adalah 0,9RRP/kg. Biaya 

b ih d l h 0 2RRP/ 3 i I t l i b ihpembersihan adalah 0,2RRP/m3 air. Instalasi pembersih 
bekerja dengan efisien yang nilainya merupakan fungsi dari 
muatan (air yang dimasukkan)
e = 1 – 0,06 W  
e = efisiensi
W = air buangan dari pabrik dengan satuan (104 
m3/minggu)

PROGRAM DINAMIK

Program dinamik adalah suatu teknik 
optimasi yang mampu menyelesaikanoptimasi yang mampu menyelesaikan 
optimasi dengan fungsi tujuan dan 
fungsi kendala yang cukup kompleks, 
yang mungkin tidak dapat diselesaikan 
dengan optimasi model matematik. 
Penyelesaian program dinamikPenyelesaian program dinamik 
biasanya dibantu dengan program 
komputer.
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SIMULASI

Model simulasi dapat berupa model 
fi ik i k d tfisik yang meniru keadaan suatu 
sistem. Model simulasi tidak ditujukan 
untuk penyelesaian analitik, namun 
disimulasikan dengan komputer

TERIMAKASIH


