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PENDAHULUAN 

 

Kota merupakan pusat kegiatan penduduk yang meliputi aktivitas usaha, 

pemerintahan, jasa, tempat tinggal dan rekreasi. Kota Surakarta yang merupakan 

salah satu kota dengan banyaknya daerah hinterland menjadi sentral bagi kawasan 

hinterland di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan, pemekaran kota lebih cepat 

dibandingkan dengan pemekaran pedesaan. Akibat dari pemekaran kota tersebut, 

akan semakin banyak berdiri bangunan-bangunan dengan bahan dasar beton di 

atas permukaan tanah, jaringan jalan yang diperkeras dengan aspal. Dampaknya, 

infiltrasi akan semakin berkurang sehingga pada saat hujan aliran permukaan 

semakin tinggi dan banyak terjadi penggenangan. 

Semenjak manusia mempunyai pola hidup menetap, terjadi pemusatan 

permukiman di kawasan-kawasan potensial seperti dataran banjir (flood plain) dan 

pantai. Manusia selalu mempertimbangkan aspek kesuburan tanah dan keberadaan 

sumber air dalam pemilihan lokasi tempat tinggalnya. Sejalan dengan 

perkembangan peradaban, terjadi pemusatan permukiman di kawasan potensial 

tersebut yang berkembang menjadi perkotaan.  

Kota Surakarta merupakan kota madya (menengah) yang memiliki lahan 

tidak terlalu luas namun memiliki angka pertumbuhan penduduk cukup tinggi. 

Konversi lahan terbuka menjadi penggunaan lahan perkotaan (urban landuse) 

sangat tinggi tiap tahunnya. Daerah resapan air semakin berkurang dari waktu ke 

waktu menjadi area terbangun. Medan kota yang mayoritas berupa dataran dan 

berdekatan dengan Bengawan Solo berpeluang besar terjadi banjir. Banjir terjadi 

akibat manajemen neraca air yang tidak seimbang yang dapat disebabkan oleh 

alam maupun manusia. Kajian kali ini dilakukan guna mengetahui potensi 

terjadinya banjir di Kecamatan Serengan Tahun 2008. 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI WILAYAH 

Kota Surakarta yang juga dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah 

dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan 

pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. 

Luas kota ini sekitar 44 Km
2
. Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 15″ – 110 

45` 35″ Bujur Timur dan 70` 36″ – 70` 56″ Lintang Selatan. Secara administrasi 

Kota Surakarta berbatasan dengan 4 kabupaten yaitu: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Boyolali 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Sukoharjo 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Sukoharjo 

 

 

Gambar 1. Wilayah Administrasi Kota Surakarta 

 

Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan dan 51 kelurahan. Kecamatan 

di Kota Surakarta meliputi Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan 

Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Serengan. Berdasarkan data 

statistik dari BPS Kota Surakarta, kecamatan terluas adalah Kecamatan Banjarsari 



dan kecamatan paling kecil adalah Kecamatam Serengan. Berikut tabel luas 

masing – masing kelurahan di kecamatan Serengan sebagai berikut : 

 

No Kelurahan Luas ( Ha ) 

1 Joyotakan 45,90 

2 Danukusuman 50,80 

3 Serengan 64,00 

4 Tipes 64,00 

5 Kratonan 32,40 

6 Jayengan 29,30 

7 kemlayan 33,00 

Sumber : Kecamatan Serengan dalam angka 2008 

 

Wilayah ini merupakan kota madya (menengah) yang memiliki lahan tidak 

terlalu luas namun memiliki angka pertumbuhan penduduk cukup tinggi dengan 

jumlah penduduk Kota Surakarta sebesar 565.853 jiwa dan tingkat pertumbuhan 

penduduk 0,31% serta tingkat kepadatan penduduk mencapai 12.849 jiwa/km2. 

Tingginya tingkat petumbuhan memicu pembangunan di seluruh wilayah di 

Surakarta. Akibatnya terjadi konversi lahan terbuka menjadi penggunaan lahan 

perkotaan (urban landuse) yang sangat tinggi tiap tahunnya sehingga daerah 

resapan air semakin berkurang seiring waktu menjadi area terbangun (built up 

area). 

 

B. DELINIASI PENGGUNAAN LAHAN 

Deliniasi penggunaan lahan dilakukan guna mengetahui sebaran jenis 

penggunaan lahan serta luasannya. Wilayah yang menjadi objek kajian yakni 

Kecamatan Serengan. Luas Kecamatan Serengan 3,11 km
2
 atau 7,06 %. Proses 

deliniasi Kecamatan Serengan dilakukan dengan menggunakan citra Ikonos. 

Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan yang dapat dilihat melalui citra Ikonos 

adalah sebagai berikut :  

 



1. Lahan Kebun    : 0,11 ha 

2. Lahan Kosong    : 12,59 ha 

3. Permukiman Kerapatan Rendah : 16,97 ha 

4. Permukiman Kerapatan Tinggi : 281,53 ha 

 

Berikut ini disajikan Peta Administrasi Kecamatan Serengan dan Peta 

Penggunaan Lahan Kecamatan Serengan : 

 

 

Peta Administrasi Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun 2008 

 

 



 

Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Tahun 2008 

 

 

C. PENGHITUNGAN KOEFISIEN ALIRAN (C) TERTIMBANG 

Koefisien C didefinisikan sebagai nisbah antara laju puncak aliran 

permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor utama yang mempengaruhi nilai C 

adalah laju infiltrasi tanah, tanaman penutup tanah dan intensitas hujan (Arsyad, 

2006). Koefisien air larian digunakan untuk menentukan sebaran kawasan resapan 

dan debit aliran permukaan (Q) masing–masing outlet saluran. Nilai C diperoleh 

berdasarkan pedoman untuk persamaan rasional. Perhitungan koefisien air larian 

(C) dilakukan pada setiap satuan lahan dan C tertimbang kecamatan. Rumus C 

tertimbang adalah sebagai berikut: 

 

𝐂 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠 =
 𝐂 𝐀𝐫𝐞𝐚 × 𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐀𝐫𝐞𝐚 

𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

 

 

 



No Penggunaan Lahan Luas (ha) C Luas x C 

1 Permukiman agak teratur 16,97 0,5 8,485 

2 Permukiman tidak teratur 281,53 0,6 168,918 

3 Tegalan 0,11 0,7 0,077 

4 Lahan kosong 12,59 0,2 2,518 

 Jumlah 311,20  179,998 

 

𝐂 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠 =
 𝐂 𝐀𝐫𝐞𝐚 ×𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐀𝐫𝐞𝐚 

𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
=

𝟏𝟕𝟗,𝟗𝟗𝟖

𝟑𝟏𝟏,𝟐𝟎
= 𝟎, 𝟓𝟕𝟖𝟒 = 0,58 

 

Nilai koefisien air limpasan tertimbang Kota Surakarta adalah 0,58, artinya 

58% dari air hujan yang turun di Kecamatan Serengan dialirkan di permukaan 

tanah sebagai air larian (run off).  

 

D. INTENSITAS CURAH HUJAN 

Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam 

tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu, yang terjadi pada satu kurun 

waktu air hujan terkonsentrasi (Wesli, 2008). Besarnya intensitas curah hujan 

berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. 

Intensitas curah hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi 

pendek dan meliputi daerah yang tidak luas. 

Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali dengan intensitas tinggi, 

tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Kombinasi dari intensitas 

hujan yang tinggi dengan durasi panjang jarang terjadi, tetapi apabila terjadi 

berarti sejumlah besar volume air bagaikan ditumpahkan dari langit. (Suroso, 

2006). Menurut data yang diperoleh dari skripsi Budi Setiyarso dan Novika, 

diketahui bahwa nilai intensitas curah hujan yang berada di Kecamatan Serengan 

sebesar 213 mm/jam. 

 

 

 

 

 



E. DEBIT ALIRAN PERMUKAAN 

Debit aliran permukaan ini adalah debit limpasan dari Kecamatan 

Serengan sehingga akan mempengaruhi besarnya debit aliran saluran tersier 

kemudian menuju saluran sekunder dan bermuara di Bengawan Solo. Namun 

besarnya aliran permukaan lebih mempengaruhi secara signifikan lebih 

mempengaruhi banjir lokal yang disebabkan oleh saluran tersier dan saluran 

utama daripada banjir Bengawan Solo maupun banjir anak sungai Bengawan 

Solo. 

Salah satu metode yang umum digunakan untuk memperkirakan laju aliran 

puncak (debit banjir atau debit rencana) yaitu Metode Rasional USSCS (1973). 

Metode ini digunakan untuk daerah yang luas pengalirannya kurang dari 300 ha 

(Goldman et.al., 1986, dalam Suripin, 2004). Metode Rasional dikembangkan 

berdasarkan asumsi bahwa curah hujan yang terjadi mempunyai intensitas 

seragam dan merata di seluruh daerah pengaliran selama paling sedikit sama 

dengan waktu konsentrasi (tc). Persamaan matematik Metode Rasional adalah 

sebagai berikut : 

 

Q = 0,00278.C.I.A 

 

Q  : Debit (m
3
/detik) 

0,00278 : Konstanta  

C : Koefisien aliran 

I : Intensitas curah hujan selama waktu konsentrasi (mm/jam) 

A : Luas daerah aliran (ha)  

Di wilayah perkotaan, luas daerah pengaliran pada umumnya terdiri dari 

beberapa daerah yang mempunyai karakteristik permukaan tanah yang berbeda 

(subarea), sehingga koefisien pengaliran untuk masing-masing subarea nilainya 

berbeda, dan untuk menentukan koefisien pengaliran pada wilayah tersebut 

dilakukan penggabungan dari masing-masing subarea. 

 

 

 



Diketahui: 

K = 0,00278 

C = 0,58  

I = 213 mm/jam 

A = 311,20 ha  

Ditanya: Q ? 

Jawab: 

Q = 0,00278.C.I.A  

    = 0,00278 x 0,58 x 213 x 311,20  

    = 106,87 m
3
/jam 

 

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai debit aliran 

permukaan yang mengalir di Kecamatan Serengan sebesar 106,87 m
3
/jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

lahan dominan di Kecamatan Serengan berupa permukiman dengan luas area 

298,5 ha. Dominasi permukiman mengakibatkan minimnya kawasan resapan di 

Kecamatan Serengan. Curah hujan di Kecamatan Serengan pada tahun 2008 

terpantau sebesar 2.043 mm/tahun  dengan intensitas curah hujan harian sebesar 

213 mm/jam. Selain itu, didapati pula nilai koefisien aliran (C) tertimbang sebesar 

0,58 yang berarti 58% hujan yang turun di wilayah ini dialirkan di permukaan 

tanah sebagai air larian (run off) dan 42% masuk ke dalam tanah sebagai air tanah. 

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa debit aliran permukaan pada tahun 2008 

sebesar 160,87 mm/jam.  

Wilayah Kecamatan Serengan termasuk kategori wilayah yang datar 

dengan kemiringan lereng sebesar 0-3%. Apabila terjadi hujan dengan intensitas 

yang tinggi, lebih dari 50% hujan yang turun akan berubah menjadi aliran 

permukaan (run off) sehingga memperbesar potensi terjadinya genangan maupun 

banjir. Bila tidak segera dilakukan upaya pencegahan, maka ketika hujan dalam 

intensitas tinggi terjadi akan menyebabkan bencana banjir yang dapat merugikan 

masyarakat secara luas. 
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