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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kalimantan merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Luas 

wilayahnya mencakup 748,,168.1 km2  sehingga memiliki daerah tangkapan hujan 

yang tinggi. Hal tersebut berimbas pada besarnya dimensi sungai-sungai yang ada 

disana disertai anak-anak sungai yang banyak dan panjang. 

Selain besarnya luasan pulau, letak Kalimantan yang berada di garis 

Khatulistiwa menyebabkan tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan 

Kalimatan termasuk salah satu daerah hutan hujan dunia dengan intensitas hujan 

yang cukup tinggi. Tingginya intensitas hujan di Kalimantan tersebut berdampak 

pada besarnya debit yang terjadi pada sungai-sungai di Kalimantan. 

Besarnya intensitas hujan tersebut tidak diimbangi dengan pemeliharaan 

daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kalimantan. Tanah lunak yang menjadi 

tipikal tanah disana harusnya menjadi perhatian bagi pihak terkait karena terdapat 

kemungkinan terjadinya fluktuasi yang berakibat pada banjir dan terkikisnya 

tebing sungai dan membahayakan bangunan yang banyak berdiri disana. 

Salah satu sungai besar yang ada di Kalimantan adalah Sungai Tabalong 

yang terletak di Kalimantan Selatan. Sungai tersebut perannya sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat disekitarnya. Sehingga pemeliharaan kawasan tebing 

sungai menjadi sebuah kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah 

bencana yang kemungkinan terjadi. 

Minimnya informasi mengenai bahaya erosi dan fluktuasi air sungai yang 

terjadi mengakibatkan kesadaran masyarakat dan pihak yang terkait juga minim. 

Bahaya yang kemungkinan terjadi harusnya dapat diprediksi agar dapat dilakukan 

antisipasi dini mengingat berbagai fasilitas vital masyarakat berada tepat dipinggir 

sungai tersebut, salah satunya adalah Masjid Pusaka Banua Lawas (masjid Pasar 

Arba) yang merupakan masjid tertua di desa Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, 

Kalimantan Selatan. Masjid tersebut merupakan situs sejarah yang dikeramatkan 
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karena selain menjadi tempat ibadah juga menjadi bukti sejarah diterimanya Islam 

pertama kali di Tanah Tabalong oleh suku Dayak Maanyan. 

Peran penting situs tersebut serta letaknya yang sangat rawan akan 

terjadinya bencana longsor akibat erosi yang terjadi dikarenakan terletak tepat di 

belokan atau tikungan sungai Tabalong mengharuskan adanya sebuah kajian 

akademis sebagai sebuah tindakan antisipasi untuk mencegah bencana yang 

kemungkinan terjadi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam peneletian ini adalah : 

1. Bagaimana cara mengetahui pola pada aliran tikungan sungai dalam 

upaya mengantisipasi pada banjir  dan gerusan yang terjadi pada lokasi 

studi khusunya di sunga Tabalong ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui pola pada aliran tikungan sungai secara umum dalam 

upaya mengantisipasi pada banjir dan gerusan yang  terjadi pada lokasi 

sungai Tabalong. 

2. Pola aliran pada sisi tikungan khusunya pada sisi yang berada pada bagian 

Mesjid Banua Lawas. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan acuan bagi yang terkait untuk melakukan antisipasi 

terhadap kemunkinan bahayanya banjir dan gerusan yang terjadi pada  

tikungan sungai Tabalong. 

2. Sebagai bahan pembelajaran dalam di teknik sipil khususnya dalam bidang 

sumber daya air terkait aliran terbuka teknik sungai.  
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E. Batasan Masalah 

Untuk mempertajam hasil penelitian maka perlu adanya batasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan menggunakan software HEC-RAS versi 4.1. 

2. Data yang dugunakan dalam peneletian ini menggunakan data yang 

didapat dari PT.Transka Dharma Konsultan. 

3. Penelitian hanya di lakukan di pias sungai Tabalong sepanjang 10 km di 

sekitar Mesjid Benua Lawas. 

4. Penelitianya hanya dilakukan untuk mengentahui pola pada aliran 

tikungan sungai yang di tinjau dalam upaya mengantisipasi pada banjir 

dan gerusan yang terjadi di sungai Tabalong . 
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