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ABSTRAK 
 

Banjir adalah salah satu permasalahan umum terutama terjadi di daerah yang padat penduduknya seperti 

di daerah perkotaan. Bencana ini kerap terjadi setiap tahunnya sehingga membuat masyarakat kota resah 

terutama para pengguna jalan yang mengalami kemacetan akibat banjir. Selama ini alat pengukur untuk 

mengetahui data terkini mengenai kondisi dampak banjir dilakukan di bantaran sungai, sehingga para 

pengguna jalan tidak dapat mengetahui kondisi terkini jalan yang banjir. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

sistem peringatan dini banjir yang dapat memberikan informasi secara langsung dan real time kepada para 

pengguna jalan untuk menghindari banjir. 

 Teknik yang digunakan yaitu memasang sistem pengukur level air di jalan yang rawan banjir, daerah ini 

pada umumnya berupa daerah cekungan atau landai. Sistem pengukur level air menggunakan sensor 

berupa infrared yang akan membaca perubahan jarak permukanaan air dengan sensor. Tegangan keluaran 

pada rangkaian pengkondisi sensor sebanding dengan level air yang meningkat. Tegangan dari sensor 

selanjutnya di akuisisi dan diolah menjadi besaran level ketinggian air menggunakan mikrokontroler. 

Nilai level air juga dipetakan dalam zona-zona tertentu yang mempresentasikan level bahaya banjir. 

Selanjutnya data level air dikirim ke stasiun yang berfungsi menerima data dari sistem pengukur level air 

untuk ditampilkan berupa traffic light dan angka. 

Pengujian dilakukan dengan pengukuran level air dalam suatu bejana. Pengiriman data sensor dilakukan 

melalui wireless secara berlanjut. Mikrokontroler yang bertugas menerima dan menampilkan data 

dipindah secara perlahan menjauhi sensor untuk mengetahui jarak maksimal jangkauan wireless. 

Sedangkan pada sensor level air dilakukan perubahan ketinggian air pada bejana. Perubahan level air 

dipantau di stasiun penerima dan penampilan data  untuk menguji keabsahan data yang dikirim melaui 

wireless. 

 

Kata kunci : Peringatan dini banjir,  banjir perkotaan.  
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ABSTRAK 
 

Sungai Marmoyo yang berhulu di Kabupaten Jombang mengalir sepanjang 48 km dan bermuara 

di  Kali Surabaya yang merupakan cabang dari Sungai Brantas. Kali Bancang, Kali Kabuh dan Kali 

Kulak merupakan anak sungai Sungai Marmoyo. Wilayah sekitar pertemuan tiga anak sungai dengan 

Sungai Marmoyo merupakan daerah rawan banjir. Banjir terjadi setiap musim penghujan dengan tinggi 

genangan antara 50 cm – 60 cm dimana daerah genangan banjir  merupakan area persawahan produktif  

dan perkampungan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah penanganan untuk mengatasi banjir, yang 

salah satunya adalah dengan pemasangan syphon sudetan di beberapa titik pada ruas sungai yang sering 

terjadi banjir. 

Penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana profil aliran yang terjadi di sepanjang Sungai 

Marmoyo yang sering terjadi banjir pada kondisi aliran eksisting (tanpa pemasangan syphon) dan setelah 

pemasangan syphon sudetan. Analisa hidrologi dilakukan dengan bantuan program pemodelan HEC-

HMS 3.5 dengan kala ulang 25 tahun untuk memperoleh hirograf banjir. Analisa hirolika dilakukan 

dengan bantuan program pemodelan HEC-RAS 4.1.0. untuk memperoleh profil aliran pada ruas Sungai 

marmoyo yang sering terjadi banjir. Simulasi dilakukan pada ruas Sungai Mrmoyo sepanjang 3,7 km 

pada kodisi eksisting dan pada kondisi setelah dipasang syphon sudetan dengan Ø 0,6 m, Ø 0,8 m dan Ø 

1,0 m di beberapa titik. 

Hasil simulasi menunjukkan elevasi muka air banjir pada kondisi eksisting berada diatas elevasi 

permukaan sawah yang berkisar antara 0,33 m s/d 2,09 m.  Pada simulasi dengan pemasangan syphon 

sudetan, terjadi penurunan elevasi muka air banjir yang bervariasi. Penurunan elevasi muka air banjir 

yang signifikan untuk menanggulangi banjir terjadi pada simulasi pemasangan 15 syphon sudetan dengan 

penurunan berkisar antara 2,24 m s/d 3,00 m. 

 

Kata kunci : Banjir, Syiphon Sudetan,  HEC-HMS3.5, HEC-Ras 4.1.0. 
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ABSTRAK 
 

Kota Taliwang berada di hilir pertemuan beberapa sungai antara lain:Sungai Rea, Klongkang, Jamit, Putu, 

Seloto, Ene, Luang dan Lamunga. Debit air komulatif dari pertemuan beberapa sungai di atas telah 

melebihi kapasitas  pengaliran yang ada pada sungai utama sehingga membuat Kota Taliwang rentan 

terhadap banjir. Berbagai upaya penanggulangan telah direncanakan oleh Pemerintah untuk mengatasi 

banjir di kota Taliwang dengan menyusun beberapa rekayasa teknis. Rekayasa teknis tersebut diantaranya 

adalah pembangunan Waduk Rea yang terletak di hulu sungai Rea dan pembangunan tanggul banjir dari 

Tepas ke muara. Upaya penggabungan dua rekayasa teknis tersebut perlu diteliti untuk menghasilkan 

kombinasi bangunan yang aman dan ekonomis. Untuk analisa hidrologi menggunakan bantuan program 

HEC-HMS dengan debit rancangan 5, 10, 15, 20, 25, 50 dan 100 tahun. Penyebab banjir yang dianalisa 

dalam tesis ini adalah aliran permukaan (run off) dari hulu DAS Rea dengan adanya Waduk Rea. Waduk 

tersebut berfungsi sebagai penghambat sebagian aliran dari hulu DAS Rea, sehingga dapat mereduksi 

hidrograf aliran dan memperlambat waktu pengaliran menuju Kota Taliwang, metode flood routing yang 

digunakan adalah Modified Pul’s Method. Flood routing dilakukan pada kondisi 100, 75, 50 dan 25% 

volume tampungan maksimal. Untuk menganalisa elevasi muka air banjir menggunakan bantuan program 

HEC-RAS. Penentuan nilai koefisien Manning yaitu dengan analisa butiran sempel lapangan dan 

Manning ekivalen dengan nilai (E)= 0,846 dan RMSE=0,101. Simulasi HEC-RAS dilakukan pada 

beberapa sknario yaitu kombinasi beberapa tinggi main dam pada kondisi 100, 75, 50 dan 25% volume 

tampungan maksimal dengan tanggul banjir. Dari beberapa skanario dengan batasan tanggul maksimal 

3,5 m tersebut maka diperoleh Alternatif I adalah dengan Q20thn tinggi main dam 17 m dengan biaya 

pembangunan waduk sebesar 30,98 milliar dan pembangunan tanggul banjir sebesar 19,79 milliar, 

sehingga total sebesar  50,77 milliar. Alternatif II adalah dengan Q25thn, tinggi main dam 20 m dengan 

rencana anggaran biaya pembangunan waduk sebesar 35,57 milliar dan pembangunan tanggul banjir 

sebesar 22,66 milliar, sehingga total sebesar  58,23milliar.  

 

Kata kunci : Pengendalian banjir, waduk, HEC-HMS dan HEC-RAS 
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ABSTRAK 

Kali Kedunglarangan adalah salah satu sungai terpanjang yang melintasi Kabupaten Pasuruan. Pada 

daerah hulunya, terdapat permukiman padat penduduk dan terjadi aktifitas ekonomi yang sangat tinggi. 

Permasalahan yang ada adalah sering kali terjadi banjir dan kelongsoran pada dinding tebing sungainya. 

Untuk itu muncul wacana melakukan perbaikan pada Kali Kedunglarangan ini, bertepatan dengan itu 

nantinya akan dialirkan debit limpahan dari Kali Porong menuju Kali Bangiltak. Dimana Kali Bangiltak 

ini nantinya dari arah alirannya akan bertemu dengan Kali Kedunglarangan di wilayah hulunya sebelum 

menjadi satu menuju Kali Kedunglarangan Hilir sampai muara di Selat Madura. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan program bantu Hec-Ras, pada saat debit banjir rencana sebesar 

Q25 dialirkan melalui Kali Kedunglarangan Hulu bertemu dengan debit rencana dari Kali Bangiltak 

Q=390 m3/dtk dalam kondisi eksisting, terjadi peluapan sepanjang wilayah Kali Kedunglarangan dengan 

elevasi muka air banjir setinggi +3.2m pada cross 380 (KL 15A). Solusi bertahap yang dilakukan adalah 

melakukan normalisasi pada Kali Kedunglarangan Hulu dan pembuatan sudetan. Penempatan lokasi 

sudetan dimulai pada Kali Kedunglarangan Hulu cross 380 dan menghubungkannya langsung menuju 

Kali Kuntulan di cross 323 sebelum menuju muara. Pada saat normalisasi Kedunglarangan Hulu 

dilakukan terlebih dahulu, kondisi muka air banjir Kali Kedunglarangan masih terjadi peluapan 

sepanjang 12.3Km dari muara dengan elevasi muka air banjir setinggi +3.0m. Dengan dilakukannya 

sudetan dan normalisasi, kondisi debit Q25 dan Q50 bisa dialirkan melalui sudetan yang ada dengan 

elevasi muka air banjirnya setinggi +1.0m. Adapun solusi yang lainnya adalah melakukan normalisasi 

total sepanjang Kali Kedunglarangan Hulu sampai Hilir, dengan tingkat penurunan muka air banjir 

setinggi +0.1m pada cross 380. 

 

Kata kunci: Hec-Ras, Banjir, Normalisasi, Sudetan, Elevasi Muka air  
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ABSTRAK 
 
Pelabuhan Bakauheni yang terletak di selat Sunda dan dikelilingi pulau-pulau kecil (Pulau Kelapa, Pulau 

Rimaubalak, Pulau Kandang Balak dan Pulau Panjurit) menyebabkan kecepatan arus yang tinggi di 

sekitar perairan pelabuhan. Ketinggian gelombang disekitar pelabuhan masih cukup tinggi meskipun 

posisi pelabuhan terlindung oleh pulau-pulau kecil terutama pada musim angin barat. Hal ini 

menyebabkan terjadinya gangguan dalam navigasi kapal yang menyebabkan terganggunya arus 

transportasi di pelabuhan bakauheni. Untuk menanggulangi hal tersebut direncanakan struktur 

breakwater sebagai penahan arus dan gelombang sehingga aman untuk lalu lintas penyeberangan. Untuk 

mengetahui efektivitas dari struktur tersebut maka akan dibuat suatu model dalam menghitung pengaruh 

breakwater pada arus dan gelombang. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil analisis 

kecepatan arus dan gelombang yang didapat dengan menggunakan analisis numerik pada kondisi 

eksisting dengan hasil analisis setelah dipengaruhi breakwater. Dari hasil analisis didapatkan bahwa 

efektifitas breakwater sebagai penahan arus maksimum apabila panjang bangunan yang digunakan 

sepanjang jarak dermaga dengan pulau Kelapa dengan tingkat reduksi 42.9%. Reduksi gelombang 

ditinjau di tiga titik yaitu di Dermaga IV (titik 1), Dermaga II (titik 2) dan Dermaga I (titik 3). Dari hasil 

analisis ketinggian gelombang didapatkan reduksi terbesar yaitu sebesar 0.3 pada Dermaga IV untuk 

gelombang arah selatan. 

 

Kata kunci: Teknik Pantai, Breakwater, Gelombang, Arus, Pelabuhan Bakauheni 
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ABSTRAK 

 
Kota Baubau merupakan salah satu kota yang memiliki topografi yang cukup beragam dan 

terletak  di dalam suatu daerah aliran sungai (DAS). Salah satu masalah yang dialami Kota 

Baubau adalah laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, yang menyebabkan timbulnya 

tekanan penduduk terhadap ruang yang, dan berimplikasi langsung terhadap pemanfaatan 

ruang/lahan kawasan perkotaan. Alih fungsi lahan hijau pada daerah-daerah tangkapan air dapat 

secara langsung menyebabkan erosi dan sedimentasi di bagian hilir (kawasan pusat Kota 

Baubau saat ini), menurunnya cadangan air tanah, dan berkurangnya debit aliran sungai utama 

(Sungai Baubau). Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis kondisi tipologi fisik dan 

sosial ekonomi daerah aliran sungai (DAS) Baubau, dalam hubungannya dengan kinerja DAS; 

(ii) menganalisis bentuk tata guna lahan wilayah studi dan mensitesis pengaruhnya terhadap 

erosi, sedimentasi, dan parameter keairan DAS Baubau; dan (iii) mensintesis berbagai alternatif 

strategi rekayasa sumberdaya buatan untuk dapat mengendalikan degradasi lahan dan air, baik 

melalui pendekatan rekayasa sipil maupun vegetatif menuju pola infrastruktur kota hijau (green 

city). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diintegrasikan dengan pendekatan 

kualitatif-deskriptif (mixed approach). Pendekatan kuantitatif utamanya digunakan pada 

komponen penelitian yang mengkaji kinerja DAS dari aspek biofisik penggunaan lahan dan tata 

air. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan utamanya untuk menganalisis parameter sosial 

ekonomi, berupa wawancara, penyebaran kuisioner, dan studi dokumen. Analisis rekayasa 

pengembangan sumberdaya buatan dilakukan berdasarkan hasil sintesis topologi DAS dan 

kinerja DAS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadian acuan dalam perencanaan dan 

pengembangan tata guna lahan pada wilayah Kota Baubau melalui pendekatan 

“kota/infrastruktur hijau” (green city). 

 

Kata kunci: kinerja, sungai, sumber daya, erosi, DAS, SDA.  
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ABSTRAK 

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar, yakni 

P.Timor,P.Sumba dan P.Flores,selebihnya terdapat pulau-pulau  kecil yang berjumlah sekitar 1192 

buah,dimana 1150 pulau tak berpenghuni,sementara itu pulau kecil tersebut  memiliki potensi sumber 

daya alam yang cukup besar. Untuk cadangan air,selain pulau besar,di pulau-pulau kecil juga mempunyai 

cadangan air tawar relatif kecil ,karena disekitar pulau tersebut dikelilingi oleh air laut yang dengan 

mudah terjadi proses penyusupan air laut ke darat yang disebut intrusi.  

Curah hujan yang terjadi di pulau kecil relatif lebih rendah dari pada curah hujan yang jatuh di pulau 

besar yang mempunyai daratan yang lebih luas.Ini disebabkan karena siklus hidrologis yang terjadi di 

pulau kecil termasuk siklus sedang dan harus mendapat perhatian yang khusus karena besarnya air 

limpasan atau air permukaan dan cadangan air tanah tegantung pada besarnya intensitas curah 

hujan,bentuk kofigurasi topografi,porositas tanah dan vegetasi. 

Untuk mengatasi keterbatasan akan air baku bagi masyarakat di daerah kering pulau-pulau kecil NTT 

maka perlu  digunakan teknologi tepat guna (appropriate technology). Kriteria teknologi tepat guna 

antara lain: bahan/ material setempat ; skill/ketrampilan setempat dan peralatan setempat. Adapun itu 

dilakukan dengan cara pengembangan SDA seperti : Penampungan Air Hujan (PAH) dari ferocement 

atau bak tampung , pengolahan air payau /air laut menjadi air baku, pengolahan air limbah untuk 

mendapatkan air baku, pasokan air baku yang berasal dari pulau-pulau sekitarnya, penampungan air baik 

yang dilakukan di permukaan dalam bentuk reservoir terbuka atau berupa pembuatan tandon ataupun 

kolam-kolam di bawah permukaan berupa Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan  (ABSAH), ekploitasi 

air tanah seperti pembuatan sumur pengumpul berupa sumur     dangkal dan parit pengumpul dibawah 

permukaan, konstruksi embung kecil dimungkinkan bila memenuhi persyaratan teknis geologis. 

 

Kata Kunci : daerah kering, air baku, pengembangan SDA 
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ABSTRAK 

Dalam setiap perencanaan dan perancangan pengembangan sumberdaya air beberapa besaran 

kuantitatif dan kualitatif tentang air diperlukan sebagai informasi awal untuk analisis selanjutnya, 

termasuk didalamnya variabilitas ruang dan waktu.  Informasi hidrologi yang disajikan harus merupakan 

informasi yang optimal yang dapat diperoleh, dan bersifat mewakili (representative).  Untuk dapat 

menyajikan informasi yang optimal, maka analisis terhadap data hidrologi yang tersedia harus dilakukan 

dengan prinsip menggunakan cara (method) terbaik yang tersedia, dan urutan (procedure) yang benar 

meskipun mungkin data yang tersedia sangat kurang atau tidak tersedia sama sekali.  Tujuan dari 

penelitian ini adalah menghitung evapotranspirasi tanaman acuan dengan Metode FAO Penman-

Montheit dengan data yang lengkap dan data terbatas. 

Data Klimatologi yang digunakan dari Stasiun Sungai Tabuk Desa Gudang Tengah Kec. Sungai 

Tabuk Kab. Banjar dengan posisi geografis 3°18"47" LS dan 114°40'23" BT selama 8 tahun (1999 – 

2006).  Data klimatologi tersebut digunakan untuk menghitung evapotranspirasi tanaman acuan dengan 

menggunakan metode FAO Penman-Monteith dengan data terbatas dibandingkan dengan data lengkap 

yaitu data kecepatan angin, radiasi sinar matahari, suhu maksimum dan minimum, dan kelembaban 

relatif maksimum dan minimum. 

Evapotranspirasi tanaman acuan dengan data lengkap berkisar 3 – 5 mm/hari, dengan data suhu 

saja memiliki prediksi yang rendah sekitar 1 – 3 mm/hari.  Namun jika data suhu dikombinasikan dengan 

data klimatologi lainnya, kombinasi suhu dan radiasi memberikan hasil paling mendekati dengan data 

lengkap yaitu berkisar 3 – 5 mm/hari. Jika dengan satu parameter suhu saja nilai rata-rata 

evapotranspirasi tanaman acuan masih memiliki selisih lebih dari 40% jika dibandingkan dengan 

menggunakan data lengkap.  Namun dengan menggunakan dua parameter, maka kombinasi suhu dan 

radiasi merupakan kombinasi yang paling mendekati dengan nilai evapotranspirasi dengan data lengkap 

ini terlihat dengan rata-rata selisihnya hanya 7%.  Ini menunjukkan bahwa selain suhu, parameter radiasi 

matahari memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya nilai evapotranspirasi tanaman acuan.  Oleh 

karena itu kelengkapan data dan ketelitian metode perhitungan amat berperan dalam memprediksi 

besarnya nilai evapotranspirasi.   

 

Kata kunci  :  evapotranspirasi tanaman acuan, FAO Penman-Monteith, suhu 
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ABSTRAK 
 

Bendung Benteng merupakan bendung gerak yang terletak di kelurahan Benteng, kecamatan 

Patampanua, kabupaten Pinrang. Bendung ini dimanfaatkan sebagai pengambilan utama bagi daerah 

irigasi Sadang yang memiliki areal potensial adalah 55.769 Ha. Secara umum luas areal fungsional yang 

diusahakan dari wilayah sistem irigasi Sadang adalah 47.474 Ha. Dalam rangka peningkatan efisiensi 

penggunaan air irigasi, perlu dilakukan kajian terhadap pembagian air dan penerapan pola tanam yang 

tepat yang bisa meningkatkan efisiensi air irigasi dengan melakukan analisis pola tanam dengan beberapa 

alternatif awal tanam sehingga dapat menghasilkan keseimbangan air yang maksimal dan efisien serta 

intensitas tanam yang meningkat dari kondisi eksisting. Oleh karena itu akan dikaji lebih dalam tentang 

model sistem operasi intake bendung gerak untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi Sadang. 

Optimasi yang dilakukan menggunakan program linier dengan program bantu Quantity Methods 

for Windows 3. Fungsi batasan/kendala dalam permodelan ini adalah debit andalan, kebutuhan air irigasi 

dan luasan potensial daerah irigasi Sadang. Model optimasi yang disusun dengan memaksimumkan 

keuntungan produksi yang diperoleh. 

Dari hasil optimasi dengan berbagai pola tanam dan awal tanam, dapat diketahui besarnya 

intensitas tanaman dan pendapatan yang paling maksimum berada pada awal tanam November I dengan 

pendapatan sebesar Rp. 1.131.897.000.000,- sedangkan pendapatan pada kondisi eksisting yaitu sebesar 

Rp. 681.088.116.600,- dengan intensitas tanaman meningkat dari 170,2% menjadi 300,0%. Hal ini 

membuktikan bahwa perubahan pola tanam dan awal tanam meningkatkan pendapatan produksi petani 

pada daerah irigasi Sadang. Berdasarkan analisis keseimbangan air dan pemberian air secara terus 

menerus masih menunjukkan terjadi defisit air 10 harian pada awal Musim Tanam I dan akhir musim 

Tanam III. Oleh sebab itu untuk periode tersebut, cara pemberian air sebaiknya tidak dilakukan secara 

terus menerus melainkan bergiliran. 

  

Kata Kunci : keseimbangan air, sistem operasi intake, linear programming. 
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Abstrak 
 

Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas merupakan kawasan konservasi untuk 

melindungi potensi sumber daya air yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di 

Jawa Timur. Potensi sumber daya air tersebut tersimpan dalam bentuk: mata air, air 

tanah dan air permukaan yang ditampung dalam beberapa waduk besar di sepanjang 

Kali Brantas. Ancaman yang terjadi berupa: banyaknya mata air yang mati, 

berkurangnya debit sungai di musim kemarau, dan pendangkalan waduk yang pada 

akhirnya terakumulasi dalam wujud bahaya banjir dan kekurangan air. Konservasi 

merupakan bagian penting dari kegiatan pengelolaan sumber daya air, yang hingga saat 

ini telah dilakukan dalam berbagai bentuk upaya. Dalam kawasan hulu DAS Brantas, 

upaya konservasi dilakukan dalam bentuk kombinasi antara metode vegetatif, mekanis, 

dan konstruktif. Berbagai instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat 

sekitar, dan perguruan tinggi telah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan. Namun 

karena tingkat keberhasilan dinilai masih rendah, maka timbul berbagai upaya baru. 

Upaya melibatkan masyarakat semakin digeser ke upaya pemberdayaan masyarakat, 

sehingga keberhasilan konservasi juga diukur dengan peningkatan pendapatan 

penduduk setempat. Kegiatan parsial dalam bentuk proyek percontohan pada akhirnya 

diperbaiki dengan upaya yang lebih mengedapankan kebersamaan, yaitu pembentukan 

desa konservasi. Berbagai bentuk desa konservasi telah dikembangkan oleh berbagai 

instansi, sesuai dengan tujuan dan konsepnya. Variasi kondisi fisik DAS dan Sosial 

masyarakat di hulu DAS Brantas tentu sangat mempengaruhi bentuk desa konservasi 

yang sesuai. Oleh karena hal tersebut dilakukan penelitian untuk menemukan formulasi 

bentuk desa konservasi di hulu DAS Brantas yang mengkondiskan terbentuknya budaya 

“konservasi merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari”.  Kegiatan penelitian 

memerlukan waktu 3 tahun, yaitu: tahun ke-1, dalam tahap memilihan desa percontohan 

yang akan dikembangkan sebagai Model Desa Konservasi, tahun ke-2 adalah tahap 

penyusunan program dan kegiatan dalam pengembangan Model Desa Konservasi, 

sedangkan tahun ke 3 adalah tahap sosialisasi dan desiminasi hasil.   Mengingat Kota 

Batu memiliki visi menjadi Kota Wisata Agro, maka pembangunan desa tentu diarahkan 

untuk mendukung tercicapainya visi tersebut. Hasil analisa data pada penelitian tahun 

ke-1 menunjukkan bahwa di Kota Batu terdapat 3 desa yang potensial untuk 

dikembangkan menjadi Model Desa Konservasi, yaitu : (1). Desa Sumber Brantas, 

mewakili desa yang memiliki mayoritas lahan budidaya pertanian dalam kawasan 

konservasi, (2). Desa Bumiaji, mewakili desa dengan kawasan mayoritas lahan untuk 

budidaya pertanian pada kawasan pertanian, (3). Desa Sisir, mewakili desa dengan 

mayoritas kawasan berupa area perdagangan dan wisata desa. 

Kata kunci: Hulu DAS Brantas, Desa Konservasi, Pemberdayaan masyarakat. 
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ABSTRAK 
 

Keterbatasan ketersediaan air di waduk akan menyebabkan berkurangnya efektifitas waduk dalam 

melayani dan memenuhi kebutuhan energi, maka perlu dilakukan pemanfaatan air waduk sebaik-baiknya 

dengan menggunakan suatu model pola pengoperasian waduk yang tepat dan sesuai dengan karakteristik 

waduk. Waduk yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah waduk Wonorejo yang mengalami 

ketidakoptimalan fungsi terutama pada musim kemarau. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan data inflow, elevasi, evaporasi dan outflow dari tahun 2004 

sampai dengan tahun 2011 sebagai variabel input sedangkan  produksi energi waduk sebagai variabel 

output model. Metode yang digunakan adalah Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) yang 

merupakan penggabungan mekanisme Fuzzy Inference System (FIS) yang digambarkan dalam arsitektur 

Artificial Neural Network (ANN). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ANFIS dengan jenis fungsi keanggotaan Double Sigmoid 

dan fungsi keanggotaan variabel input 2232 dapat mensimulasi data observasi secara akurat. Model 

mampu menghasilkan nilai RMSE 9.58 dan tingkat efektifitas 91.38 %  sebagai indikator pembanding 

antara output model dengan historis, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut sangat potensial 

untuk diterapkan dalam pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) Waduk Wonorejo untuk produksi energi di 

masa datang. 

 

Kata Kunci : ANFIS,  Energi, Pola Operasi Waduk.  
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ABSTRAK 
 
Evapotranspirasi potensial (ETp) dideskripsikan sebagai laju kehilangan air maksimum yang ditentukan 

oleh kondisi iklim pada keadaan penutupan tanaman dipengaruhi oleh parameter-parameter iklim seperti 

radiasi matahari, kecepatan angin, kelembaban relatif, suhu udara, lama penyinaran matahari, tekanan uap 

jenuh, dan lain sebagainya.  
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Saat ini telah banyak dikembangkan model ETp mulai dari yang sederhana sampai dengan model yang 

kompleks untuk menaksir besarnya evapotranspirasi yang terjadi. Di Indonesia model ETp yang sering 

dipakai adalah model ETp Penman termasuk dalam model kompleks yang membutuhkan banyak 

parameter dan perhitungan yang rumit. Untuk itu diperlukan suatu model berbasis data driven seperti 

ANN (Artificial Neural Networks) sehingga akan didapatkan model yang bisa mengestimasi dan bahkan 

meramalkan besarnya ETp dengan hasil model yang mendekati besarnya evapotranspirasi yang 

sebenarnya terjadi dengan lebih sederhana. Dengan pemodelan menggunakan data driven tersebut, akan 

dilakukan penelitian terhadap parameter klimatologi mana saja yang berpengaruh terhadap 

evapotranspirasi yang terjadi di daerah lokasi studi dengan melakukan variasi input parameter terhadap 

pemodelan. 

Dari hasil analisa terhadap enam  parameter klimatologi yang telah dilakukan diharapkan dapat diketahui 

parameter yang paling berpengaruh sehingga dapat dijadikan input dalam pemodelan selanjutnya. 

Urutan parameter klimatologi yang berpengaruh dalam  model Etp dari paling besar ke paling kecil 

adalah: kecepatan angin, kelembapan relatif, lama penyinaran matahari, temperatur, curah hujan, 

evaporasi. 

 
Kata kunci: Evapotranspirasi, Evapotranspirasi Potensial, Artificial Neural Networks  
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ABSTRAK 
 

Sungai merupakan objek yang penting bagi suatu daerah dalam memenuhi berbagai 

kebutuhan untuk masyarakat. Wilayah Sungai Lombok memiliki sungai dan anak 

sungai dengan jumlah 314 buah, sebagian besar aliran sungai menuju Barat dan Timur 

bersifat kontinyu, menuju Utara bersifat fluktuatif dan menuju Selatan cenderung 

intermitten dan tidak terdapat potensi air tanah. Dalam penelitian ini, data ketersediaan 

air di beberapa sungai yang tidak memiliki stasiun AWLR atau dengan kondisi AWLR 

yang terganggu, dikalibrasi dengan sungai lain yang memiliki kondisi AWLR lebih 

baik. Kalibrasi ini menggunakan metode FJ Mock yang telah di modifikasi. Sungai yang 

dijadikan sebagai observasi adalah sungai Lantan Daya. Kalibrasi dilakukan untuk 

memperoleh nilai koefesien laju infiltrasi, resesi, SMC dan GWS Awal. Dengan 

mempertimbangkan nilai error terkecil dan keseimbangan kurva terbaik, maka kalibrasi 

dapat dinyatakan optimal. Nilai dari koefesien yang telah diperoleh digunakan untuk 

mencari nilai debit di titik tinjau lainnya dengan syarat memiliki karakteristik DAS yang 

serupa dengan titik observasi. 

 

Kata kunci: ketersediaan air, kalibrasi, koefesien, Mock 
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ABSTRAK 
 
Pulau Gili Ketapang merupakan pulau kecil di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang sarat 

dengan jumlah penduduk yang sebagaian besar berprofesi sebagai nelayan. Ketergantungan dengan 

daratan induk (maindland) mengharuskan prasarana yang memadai berupa struktur pantai untuk bongkar 

dan muat. Stuktur pantai yang ada saat ini berupa jetty, yang berfungsi sekaligus sebagai sandar 

perahu/kapal nelayan. Kondisi gelombang yang langsung menerpa jetty dan pasang surut yang tinggi, 

menyebabkan ketidak nyamanan dalam aktifitas bongkar dan muat perahu/kapal nelayan tersebut. Untuk 

itu melalui penelitian ini diusulkan secara teknis keberadaaan struktur pantai berupa detached breakwater. 

Struktur tersebut dimaksud untuk mempermudah aktifitas bongkar muat perahu/kapal nelayan, sekaligus 

sebagai pelindung garis pantai di Pulau Gili Ketapang. Perhitungan dimulai dengan pencarian data 

sekunder berupa data angin, kemudian survey lokasi, dan dilanjutkan dengan analisis periode ulang, 

gelombang pecah, perubahan garis pantai, dan pasang surut untuk menentukan dimensi breakwater. Dari 

perhitungan didapatkan hasil bahwa untuk pantai bagian utara Pulau Gili Ketapang seharusnya dibangun 

2 breakwater pada kedalaman 5 meter dengan jarak antar breakwater 23.64 meter, tinggi 8.5 meter, lebar 

puncak 1 meter, tebal lapis lindung 0.6 meter dan berat lapis lindung 45 kg. Tinggi gelombang di ujung 

dan tengah jetty sebelum di bangunnya breakwater adalah 0.68 dan 0.62 meter, sedangkan setelah 

breakwater tersebut dibangun tinggi gelombang menjadi 0.22 dan 0.14 meter.  

 

Kata kunci : Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, detached breakwater 
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ABSTRAK 

Selama ini untuk mengatasi  masalah Gerusan di Bangunan Terjun ini, diarahkan pada daerah disebelah 

bawah dari bangunan terjun tersebut, jangan sampai kecepatan yang terjadi di hilir (di bawah) bangunan 

terjun itu menyebabkan erosi di saluran bawah, sehingga dibuat / direncanakan bangunan  peredam 

energi. Selama ini perubahan muka air secara tiba-tiba pada Bangunan Terjun, belum dimanfaat kan 

secara maksimum, Padahal perbedaan muka air ini menghasilkan perbedaan energi potensial pada 
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Bangunan Terjun.Yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Karena energi yang dihasilkan 

sangat dipengaruhi oleh H dan Q, Sedagkan H dan Q ada di Daerah Irigasi, Sebagai mana Rumunya 

PLTA, D = ηTG* 9,8*Q*H .Penerapan teknologi mikrohidro sebagai pembangkit listrik setempat 

adalah salah satu solusi terbaik bagi pemecahan masalah tersebut. Teknologi ini merupakan salah satu 

bentuk dari PLTA, namun dengan skala yang lebih kecil yang disebut dengan PLTMH. Selain 

merupakan tenaga listrik yang dapat diperbarui (renewable) dan bebas dari polutan (white energi), juga 

karena yang digunakan hanya energi potensialnya saja, sehingga massa air akan tetap. Hal ini sangat 

cocok, mengingat bangunan yang akan menjadi dasar desain merupakan bangunan irigasi. Dari debit 

andalan yang ditentukan dari data irigasi dan tinggi efektif yang ada, dapat menghasilkan energi listrik 

.Bangunan teknik Sipil yang lain, akan melengkapi bangunan yang diperlukan. Perbedaan energy pada 

upstream dan  downstream biasanya tidak terlalu besar Sehingga akan menghasilkan daya maksimum 

dibawah 100 kW.Alternatif I (17,23 kw) dan Alternatif II (23,19 kw ). Energy setahun yang di peroleh 

penulis dari dua alternatf tersebut adalah 142.249,26 kwh, untuk yang 17,23kw, dan 183.693,2 kwh, 

untuk yang 23,19 kw. dan dari beaya pembangkitannya  untuk 17,23 KW = Rp.293,81/kwh yang 

dihasilkan dan beaya pembangkitannya untuk 23,19 kw = Rp.308,32 / kwh yang dihasilkan.. Dari beaya 

tersebut, dipilih yang pertama karena lebih kecil/lebih murah. 

 

Kata kunci: Beda Energi,Bangunan Terjun,PLTMH. 
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ABSTRAK 
 

Perkembangan kota yang sangat pesat mengakibatkan Kota Banjarmasin khususnya di kawasan Jalan 

Pramuka, bermasalah terhadap air hujan yang menggenangi di beberapa ruas jalan yang menuju terminal 

induk provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dibutuhkan perencanaan sistem ekodrainase yang sesuai 

dengan kondisi Kota Banjarmasin yang merupakan wilayah rawa dengan permasalahan permeabilitas 

tanah yang kecil. Metode yang digunakan adalah metode kolam resapan sebagai salah satu penerapan 

konsep drainase yang berwawasan lingkungan untuk wilayah rawa dengan metode Sunjoto.  Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan di Jalan Pramuka kondisi saluran eksisiting dan saluran yang 

direncanakan oleh Pekerjaan Umum tidak mampu menahan beban air hujan yang jatuh di wilayah 

tersebut, sehingga dibutuhkan kolam resapan. Kolam resapan dibuat pada ruas kanan dan kiri Jalan 

Pramuka. Salah satu titik lokasi penelitian di ruas kanan adalah Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan 

dan Pariwisata dengan merancang 2 kolam resapan, dengan dimensi kolam resapan 2 x 2 meter dan 

kedalaman 2 meter dengan air yang terinfiltrasi sebesar 6,208x10
-8

 m
3
/dt/m. Sedangkan pada ruas kiri 

diambil titip lokasi penelitian pada Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Loka Manitor 

Spektrum Frekuensi Radio yang direncanakan kolam berdimensi 2 x 2 meter dengan kedalaman 1,5 

meter sebanyak 1 buah, dengan jumlah air terinfiltrasi kedalam tanah sebesar 2,328x10
-8 

m
3
/dt/m. 

 

Kata kunci: kolam konservasi, ekodrainase, infiltrasi, Banjarmasin  
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ABSTRACT 
 

In the analysis of the wind turbine structures, the necessity and importance of including forces acting on 

the blade airfoil became increasingly important. It could produce large  deflection on the airfoil structures 

itself. Moreover, the contribution of instationary effects due to aeroelasticity of the blade would 

dramatically changed the flow pattern and producing hysteresis curve of the lift coefficient. Therefore, 

the analysis of the non-stationary effect of the local two-dimensional flow, the so-called dynamic stall 

need to be done. This paper presents a 2D computational investigation of dynamic stall events on low 

Reynolds number which is related to the viscous flow domination on the near hub region. Flow over an 

oscillating airfoil is simulated using two turbulence model, namely standard k-ε and standard k-ω to 

emphasize the use of free stream capability domination compared to the near wall capability domination 

and the results obtained are validated against the corresponding published experimental data. It is 

demonstrated that the standard k-ε performs better than standard k-ω to predict value of lift coefficient 

on the low angle of attack but could not predict the shape of lift compared to experimental data as 

predicted by standard k-ω model. 

 

Keywords: Wind turbine structures, Dynamic stall, CFD, External flows 
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ABSTRAK 
 

Bendung Benteng merupakan bendung gerak yang terletak di kelurahan Benteng, kecamatan 

Patampanua, kabupaten Pinrang. Bendung ini dimanfaatkan sebagai pengambilan utama bagi daerah 

irigasi Sadang yang memiliki areal potensial adalah 55.769 Ha. Secara umum luas areal fungsional yang 

diusahakan dari wilayah sistem irigasi Sadang adalah 47.474 Ha. Dalam rangka peningkatan efisiensi 

penggunaan air irigasi, perlu dilakukan kajian terhadap pembagian air dan penerapan pola tanam yang 

tepat yang bisa meningkatkan efisiensi air irigasi dengan melakukan analisis pola tanam dengan beberapa 
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alternatif awal tanam sehingga dapat menghasilkan keseimbangan air yang maksimal dan efisien serta 

intensitas tanam yang meningkat dari kondisi eksisting. Oleh karena itu akan dikaji lebih dalam tentang 

model sistem operasi intake bendung gerak untuk memenuhi kebutuhan daerah irigasi Sadang. 

Optimasi yang dilakukan menggunakan program linier dengan program bantu Quantity Methods 

for Windows 3. Fungsi batasan/kendala dalam permodelan ini adalah debit andalan, kebutuhan air irigasi 

dan luasan potensial daerah irigasi Sadang. Model optimasi yang disusun dengan memaksimumkan 

keuntungan produksi yang diperoleh. 

Dari hasil optimasi dengan berbagai pola tanam dan awal tanam, dapat diketahui besarnya 

intensitas tanaman dan pendapatan yang paling maksimum berada pada awal tanam November I dengan 

pendapatan sebesar Rp. 1.131.897.000.000,- sedangkan pendapatan pada kondisi eksisting yaitu sebesar 

Rp. 681.088.116.600,- dengan intensitas tanaman meningkat dari 170,2% menjadi 300,0%. Hal ini 

membuktikan bahwa perubahan pola tanam dan awal tanam meningkatkan pendapatan produksi petani 

pada daerah irigasi Sadang. Berdasarkan analisis keseimbangan air dan pemberian air secara terus 

menerus masih menunjukkan terjadi defisit air 10 harian pada awal Musim Tanam I dan akhir musim 

Tanam III. Oleh sebab itu untuk periode tersebut, cara pemberian air sebaiknya tidak dilakukan secara 

terus menerus melainkan bergiliran. 

  

Kata Kunci : keseimbangan air, sistem operasi intake, linear programming. 
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ABSTRAK 
 
Sungai merupakan salah satu potensi sumber daya air yang memberikan banyak manfaat tetapi juga 

memberikan daya rusak yang cukup besar. Salah satu sungai di Jawa Timur yang memberikan banyak 

manfaat yaitu Sungai Sampean. Sungai Sampean sebagai sungai lintas kabupaten mempunyai fungsi 

sebagai : pembuang utama dari limpasan air permukaan di daerah pengaliran sungainya, sumber air baku 

untuk keperluan DMI (RKI), sumber air untuk irigasi seluas 25.024 ha, sumber tenaga listrik mikrohidro 

dengan kapasitas terpasang sebesar 0,60 MW dan sumber bahan galian golongan C. Dengan banyaknya 

manfaat dari sungai ini salah satunya sebagai pembuang utama dari limpasan air permukaan maka sangat 

penting untuk mengetahui kemampuan dari sungai untuk menampung aliran permukaan. 

Analisa mengenai kapasitas aliran air permukaan secara teliti di Indonesia masih sangat sulit untuk 

dilakukan karena masih terbatasnya data yang tersedia. Terbatasnya data pencatatan terutama debit juga 

terjadi di DAS Sampean. Dengan keterbatasan ini maka dalam melakukan kajian kemampuan dari sungai 

untuk menampung aliran permukaan terbatas pada ruas tertentu saja, yaitu ruas Tenggarang sampai 

dengan Klopo Sawit yang merupakan lokasi yang memiliki data pencatatan debit dan tinggi muka air. 

Kajian dilakukan dengan menggunakan model dari program Bantu HecRas.  Hasil analisa, model 

matematik satu dimensi Hec-Ras bisa diterapkan untuk ruas Tenggarang-Klopo Sawit dengan angka 

kekasaran Manning untuk 0,050 dan koefisien contraction 0,1 dan koefisien expansion 0,3. 

Dari simulasi dengan model HecRas yang sudah terkalibrasi  bahwa untuk aliran debit rencana dengan 

periode ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100 tahun mengakibatkan kenaikan tinggi muka air yang melebihi 

tanggul sungai pada penampang sungai di sekitar tenggarang dan di hilir di sekitar Klopo Sawit. 

 

Kata Kunci : Model Hec-Ras, kalibrasi, profil muka air 
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