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ABSTRAK 
Abstrak— Kota Taliwang berada di hilir pertemuan beberapa sungai antara lain : 

Sungai Rea, Sungai Sloto, Sungai Enek, dan Sungai Luang. Debit air komulatif dari 
pertemuan beberapa sungai di atas telah melebihi kapasitas  pengaliran yang ada pada 
sungai utama. Kondisi ini membuat Kota Taliwang sangat rentan terhadap bahaya banjir. 
Berbagai upaya penanggulangan telah direncanakan oleh Pemerintah setempat dengan 
menyusun beberapa rekayasa teknis. Rekayasa teknis tersebut diantaranya adalah 
pembangunan Waduk Bintang Bano yang terletak di hulu Sungai Rea dan pembangunan 
tanggul banjir dari Tepas ke muara. Upaya penggabungan rekayasa teknis tersebut perlu 
diteliti untuk mengetahui kapasitas volume efektif Waduk Bintang Bano dan debit 
kapasitas efektif Sungai Rea dalam menanggulangi banjir. Waduk tersebut berfungsi 
sebagai penghambat sebagian aliran dari hulu DAS Rea, sehingga dapat mereduksi 
hidrograf aliran dan memperlambat waktu pengaliran dari hulu DAS Rea menuju Kota 
Taliwang. Untuk analisa hidrologi menggunakan bantuan program HEC-HMS, untuk 
menganalisa elevasi muka air banjir menggunakan bantuan program HEC-RAS. Hasil 
pemodelan kondisi eksisting akan divalidasi dengan hasil pengukuran di lapangan. 
 

Taliwang adalah ibukota Kabupaten 
Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 
yang merupakan kabupaten hasil pemekaran 
dari Kabupaten Sumbawa pada tanggal 18 
Desember 2003. Kota Taliwang berada di hilir 
pertemuan beberapa sungai antara lain : 
Sungai Rea, Sloto, Enek, dan Luang. Skema 
sungai ditunjukkan pada Gambar 1. Debit air 
komulatif dari pertemuan beberapa sungai di 
atas telah melebihi kapasitas  pengaliran yang 
ada pada sungai utama. Kondisi ini membuat 

Kota Taliwang sangat rentan terhadap bahaya 
genangan air akibat luapan air sungai. 

Sungai utama yang melewati Kota Taliwang 
adalah Sungai Rea, dengan panjang sungai 65 
km dan luas daerah pengaliran sungai 846 
km2. Sungai ini setiap tahun meluap sehingga 
menggenangi rumah penduduk, perkantoran, 
dan pusat perekonomian di Kota Taliwang. 
Tanggal 25-28 Desember tahun 2007, Banjir 
terjadi di Kota Taliwang dengan ketinggian air 
mencapai 3 meter di daerah perkantoran dan 
pemukiman penduduk [1]. Demikian juga 
halnya dengan kejadian banjir tanggal 3 
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Desember 2000, ketinggian air di kota 
Taliwang mencapai 5 meter [1]. Akibat banjir 
ini, aktifitas Kota Taliwang jadi lumpuh. 
 

Sedikitnya ada 5 faktor penyebab banjir di 
Indonesia yaitu faktor hujan, faktor rusaknya 
retensi daerah aliran sungai (DAS), faktor 
kesalahan perencanaan pembangunan alur 
sungai, faktor pendangkalan sungai dan faktor 
kesalahan tata wilayah dan pembangunan 
sarana-prasarana [2]. Studi yang dilakukan 
oleh Siswoko (2002) menunjukkan bahwa 
sumber terjadinya masalah banjir yang 
dominan adalah pengaruh kegiatan manusia 
(anthropogenic) baik di dataran banjir maupun 
di DAS[2]. 

Beberapa alternatif rekayasa teknis  untuk 
menanggulangi banjir di Kota Taliwang 
diantaranya adalah pembangunan Waduk 
Bintang Bano yang terletak di hulu sungai Rea 
dan pembangunan tanggul banjir dari Tepas ke 
muara. Upaya penggabungan rekayasa teknis 
tersebut perlu diteliti tingkat keefektifannya 
dalam mengatasi genangan yang terjadi, oleh 
sebab itu pada penelitian ini akan dimodelkan 
kondisi wilayah studi untuk mengetahui 
pengaruh waduk Bintang Bano dan tanggul 
banjir dari Tepas ke muara terhadap fluktuasi 
muka air di sungai Rea. 

Pemodelan hidrologi dengan HEC-HMS. 
Hasil dari proses simulasi model adalah berupa 
hidrograf satuan sintetis yang akan digunakan 
dalam desain perbaikan sungai Rea. 
Permodelan kondisi profil aliran sungai akan 
dilakukan dengan menggunakan bantuan 
HEC-RAS 4.0. 
 
2. METODOLOGI 
 
Agar kegiatan penelitian dapat berjalan lancar 
dan hasil yang diperoleh dapat menjawab 
semua masalah yang dirumuskan, maka 
rancangan kegiatan penelitian disusun sesuai 
diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini pada 
dasarnya melakukan kalibrasi model dari 
HEC-HMS dan HEC-RAS untuk mendapatkan 
parameter-parameter model yang sesuai 
dengan karakteristik data yang dianalisis. 
Dengan kendali parameter model yang 
dihasilkan maka tingkat akurasi model dapat 
dinilai dan simulasi debit banjir yang terjadi 
pada Sungai Rea kondisi eksisting dan kondisi 
dengan adanya Waduk Bintang Bano dan 
tanggul dari Tepas ke muara dapat dipelajari. 
 
3. HASIL 
 
Berdasarkan maksud dan tujuan yang ingin 
dicapai maka analisis data dibagi menjadi dua 
bagian yang berurutan yakni penyiapan data 
dengan cara mentransformasikan data yang 
tersedia menjadi data baku masukan (input) 
HEC-HMS dan HEC-RAS 4.0 serta 
melakukan running program HEC-HMS dan 
HEC-RAS 4.0 dengan kendali berbagai 
parameter model yang diteliti. Data-data yang 
diperoleh selanjutnya dianalisa dan diinputkan 
ke dalam program. Setelah data-data telah 
diinputkan ke dalam program lalu langkah 
selanjutnya adalah melakukan simulasi dengan 
menggunakan program HEC-RAS 4.0 dengan 
debit rencana kala ulang 25 tahun pada 
beberapa kondisi. Kondisi yang pertama 
adalah simulasi model Sungai Rea dengan 
adanya Waduk Bintang Bano saja, kondisi 
yang kedua dengan adanya tanggul dari Tepas 
ke muara saja, kondisi yang ketiga adalah 
dengan adanya Waduk Bintang Bano dan 
tanggul dari Tepas ke muara  
 
4. PEMBAHASAN 
 

Dilakukan optimasi penggabungan dua 
rekayasa teknis tersebut yaitu pembangunan 
Waduk Bintang Bano yang terletak di hulu 
sungai Rea dan pembangunan tanggul banjir 
dari Tepas ke muara dengan debit rencana kala 



Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah (ATPW),  
Surabaya, 11 Juli 2012, ISSN 2301-6752 

 
Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air                                                                                        A-59 

 

ulang 25 tahun sehingga didapatkan berapa 
debit banjir yang mampu direduksi dengan 
adanya Waduk Bintang Bano di hulu Sungai 
Rea dan berapa tinggi tanggul optimum di hilir 
Sungai Rea.    
 
5. KESIMPULAN 
 
Dari penelitian ini dengan kendali parameter 
model yang dihasilkan maka tingkat akurasi 
model dapat dinilai dan simulasi debit banjir 
yang terjadi pada Sungai Rea kondisi eksisting 
dan kondisi dengan adanya Waduk Bintang 
Bano dan tanggul dari Tepas ke muara dapat 
dipelajari sehingga didapat kapasitas volume 
efektif Waduk Bintang Bano dan debit 
kapasitas efektif Sungai Rea dalam 
menanggulangi banjir  
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Gambar 1. Skema Sungai Rea 

 
 
 
 

 
Gambar 2. Diagram Alir 
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