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Sirkulasi Arus Permukaan Pasang Surut di Muara Pegah...Kalimantan Timur (Pranowo, W.S. et al.)

SIRKULASI ARUS PERMUKAAN PASANG SURUT
DI MUARA PEGAH, DELTA MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR

Widodo S. Pranowo1), Rizki A. Adi1), Haryadi Permana2) & Nugroho D. Hananto2)

ABSTRAK

Delta Mahakam di Kalimantan Timur merupakan kawasan yang sangat menarik untuk dipelajari dari sudut 
padang deposisi sedimen delta akibat pengaruh yang hampir sama antara arus pasang surut dan arus sungai. 
Artikel ini menyajikan hasil simulasi dari pemodelan hidrodinamika arus dua dimensi dalam rangka memahami 
pola sirkulasi arus permukaan akibat pasang surut sebagai pembangkitan yang bersifat harmonik dan dominan 
di wilayah Muara Pegah. Hasil pemodelan adalah konsisten dan terverifikasi dengan data observasi (RMSE 
3,64%-38,19%). Secara umum arus permukaan bergerak dominan dari timur yang berasal dari Selat Makassar 
menuju ke barat, bertemu dengan arus dari barat dan dari utara, yang kemudian menuju ke selatan. Kecepatan 
arus permukaan bervariasi di setiap 2 – 3 jam. Elevasi muka laut pada kondisi pasang purnama saat menuju 
surut (1,052 - 1,070 meter) menyebabkan arus berkecepatan 0,025 -2,7 m/detik, saat surut kecepatan arus 
menurun (0,01 - 1,2 m/detik), saat menuju pasang kecepatan arus sedikit meningkat (0,025 – 0,44 m/detik), dan 
saat pasang arus berkecepatan sekitar 0,1 – 1,7 m/detik. 

Kata kunci: arus permukaan, pasang surut, pemodelan hidrodinamika, Muara Pegah, Delta Mahakam

ABSTRACT

Mahakam Delta in East Kalimantan is interesting zone to study on sediment deposition in the delta caused 
by tidal curent and river flows. This article is describe a two-dimension hydrodynamics modeling simulation due 
to understand a surface current circulation which is generated by a dominantly harmonic tidal elevation in Muara 
Pegah. The result is consistent and verified with observation data (RMSE 3.64%-38.19%). In general, westerly 
current is predominant flows from Makassar Strait and collide with easterly currents then continue to south. The 
velocitiy is varied in every 2 – 3 hours. In spring tide, sea level at flood to ebb 1.052 – 1.070 meters trigered 
velocity 0.025 - 2.7 m/s, at ebb sea level velocity is decreased (0.01 – 1.2 m/s), at ebb to flood sea level velocity 
was little bit increased (0,025 – 0.44 m/s), and at flood sea level  velocity is approx. 0.1 – 1.7 m/s. 

Keywords: surface current, tidal, hydrodynamics modeling, Muara Pegah, Mahakam Delta

1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan - KKP
2) Pusat Penelitian Geoteknologi - LIPI

Diterima tanggal: 1 November 2011; Diterima setelah perbaikan: 17 Juli 2012; Disetujui terbit tanggal 30 Juli 2012

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430.   Email: widodo.pranowo@kkp.go.id 53

distribusi hidrologi kawasan pesisir. Delta Mahakam 
merupakan kawasan yang sangat menarik untuk 
dipelajari dari sudut pandang deposisi sedimen delta 
akibat pengaruh yang hampir sama antara arus pasang 
surut dan arus sungai. Untuk memodelkan perilaku 
sedimentasi diperlukan data dan informasi tentang 
pola sirkulasi air sebagai pengangkut sedimen, di mana 
dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang 
terintegrasi antara observasi lapangan dan analisis 
terhadap model-model hidrodinamika yang kompleks. 

Artikel ini menyajikan hasil simulasi dari 
pemodelan hidrodinamika arus dua dimensi dalam 
rangka memahami pola sirkulasi arus permukaan 
akibat pasang surut sebagai pembangkitan 
yang bersifat harmonik dan dominan di wilayah 
Muara Pegah, Delta Mahakam, Kalimantan Timur. 

PENDAHULUAN

Delta Mahakam terletak di pantai timur 
Kalimantan antara 0O21’ dan 1O10’ Lintang Selatan, 
dan 117O15’ dan 117O40’ Bujur Timur. Delta ini terbentuk 
di mulut Sungai Mahakam yang mengalir sepanjang 
cekungan Mahakam, membelah daratan Kalimantan 
Timur bagian selatan menuju Selat Makassar. Delta 
Mahakam merupakan kawasan delta yang sangat 
aktif dan terbentuk dalam lingkungan tropis dengan 
kelembaban yang tinggi (Roberts & Sydow, 2003). 
Pada saat ini Delta Mahakam mengalami progradasi 
melintasi paparan Kalimantan pada daerah yang 
secara intensif dipengaruhi oleh air sungai di mana 
pengaruh arus pasang surut sangat kuat dengan 
energi gelombang yang rendah. Akibat utama dari 
proses pasang surut ini adalah pendistribusian kembali 
sedimen tersuspensi yang mengalir ke bagian depan 
delta melalui dataran delta yang mengalami perubahan 



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Area yang menjadi domain simulasi model 
hidrodinamika adalah di Muara Pegah, sebagai salah 
satu alur utama dari tiga alur utama di Delta Mahakam. 
Lokasi penelitian terletak sejauh 4 nm atau 7,41 km 
dari daratan delta terluar (tidal delta), sejauh 13 nm 
atau 24 km dari Desa Muara Jawa (Gambar 1). Lokasi 
penelitian ini diambil untuk memahami pola sirkulasi 
arus alami berdasarkan kondisi batimetri yang 
terhindar dari kegiatan permanen yang mengubah 
atau mengganggu kegiatan alamiah seperti penggalian 
pasir, rig minyak bumi dan lainnya dengan pemilihan 
kawasan penelitian sebagai berikut: batas di sisi barat 
merupakan kawasan yang relatif aktif penggalian 
pasir, kemudian di sepanjang sisi utara dicirikan oleh 
kawasan dangkalan (kedalaman antara 0,5 sampai      
1 m) sedangkan di sisi selatan dan timur dibatasi oleh 
kegiatan pemboran minyak bumi.

Simulasi hidrodinamika arus 2 dimensi ini 
dilakukan menggunakan tenaga pembangkit arus 
pasang surut (yang bersifat harmonik) tanpa 
memperhatikan adanya stratifikasi akibat perubahan 
densitas massa air secara vertikal (depth average). 
Metode yang digunakan adalah metode pendekatan 
model numerik menggunakan 3DD Suite Model 
Software yang dibangun oleh ASR Ltd. (Black, 2001). 
Adapun lisensi pengunaan perangkat lunak ini milik 
Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non-

Hayati, yakni nomenklatur lama (sebelum Tahun 
2010) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Sumberdaya Laut dan Pesisir. Model tersebut telah 
terverifikasi untuk diaplikasikan di Perairan Indonesia, 
baik terhadap citra satelit (Brodjonegoro, et al., 2004; 
Pranowo & Realino, 2006) maupun terhadap data 
pengukuran arus permukaan secara in situ (Pranowo 
& Husrin, 2003).

Persamaan Hidrodinamika

 Persamaan hidrodinamika model 3DD yang 
menyatakan gerak horisontal suatu fluida inkompresibel 
yang berada di permukaan bumi yang berotasi dalam 
koordinat kartesian (arah atas menunjukkan positif) 
adalah terbangun dari persamaan kontinuitas/
konservasi massa dan persamaan momentum/gerak 
dalam arah x dan y, tersaji dibawah ini:

Persamaan kontinuitas/konservasi massa :

Persamaan gerak dalam arah x dan y :
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Lokasi penelitian berada di wilayah Delta Mahakam Kalimantan Timur (Sumber Peta: Dishidros 
TNI-AL No.158, 1989). Area dalam kotak hitam adalah bernama Muara Pegah sebagai domain 
pemodelan. Selat Makassar berada di timur lokasi penelitian. Stasiun pengukuran pasang surut 
ditandai sebagai Real Tide Gauge, sedangkan Stasiun verifikasi di dalam domain pemodelan 
ditandai sebagai Virtual Tide Gauge.

Gambar 1.  
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dimana:
x,y : koordinat untuk arah barat-timur (x) dan 
   selatan-utara (y)
u, v : kecepatan arus yang dirata-ratakan terhadap 
   kedalaman dalam arah x dan y
U : komponen kecepatan transpor dalam arah-x  
   (m2/det)

V : komponen kecepatan transpor dalam arah-y 
   (m2/det)
t : waktu (detik)
ξ : elevasi muka air laut relatif terhadap referensi 
tertentu (m)
g : kecepatan gravitasi (m/det)
h : kedalaman sebenarnya = d + ξ (m)
d : kedalaman perairan konstan (m)
r : koefisien gesekan dasar
A : koefisien difusi turbulen horisontal (m2/det)
λ : koefisien gesekan angin permukaan
Wx,Wy  : komponen kecepatan angin pada arah x dan 
   y

Skema dan Desain Pemodelan

Model 3DD menggunakan Skema Beda Hingga 
Eksplisit staggered grid untuk menyelesaikan 
persamaan momentum dan konservasi Massa (Blazek, 
2001). Skema tersebut menempatkan komponen 
kecepatan arus v dan u pada dinding “utara” dan 
“selatan”. Solusi skema numerik tersebut menggunakan 
ordo ke-2 dan aproksimasi ordo ke-3 untuk suku-suku 
inersia yang non-linier.

Simulasi model hidrodinamika dijalankan selama 
9 hari dari 15 Oktober hingga 23 Oktober 2005 sesuai 
dengan ketersediaan data pasang surut hasil 
pengukuran untuk verifikasi. Akan tetapi kemudian 
divisualisasikan/dicuplik hanya pada kondisi pasang 
purnama (spring tide) yang memiliki energi 
pembangkitan tertinggi. Adapun desain simulasi model 
dapat dilihat dalam Tabel 1.

Data batimetri yang digunakan adalah hasil 
akuisisi oleh Tim Survei Pusat Penelitian Geoteknologi 
LIPI pada 16 – 23 Oktober 2005. Adapun batas domain 
model adalah 117,30o - 117,37o BT dan 0,97o - 1,00o LS 
(Gambar 2). Elevasi muka laut akabat pasang surut 
yang digunakan sebagai input untuk batas terbuka 
adalah elevasi pasang surut hasil prediksi mengunakan 
Oritide – Global Tide Model (ORI.96) yang dibangun 
oleh Ocean Research Institute, University of Tokyo 
yang bekerjasama dengan National Astronomical 
Observatory, Mizusawa, menggunakan 8 Komponen 
pasut utama: M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, dan Q1 
(Matsumoto et al., 1995). 
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Desain model hidrodinamika 2 dimensiTabel 1.

 

H
V+UrV+

y
gH+

y
V

H
V+

x
V

H
U+

t 2

22

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂ ξV

W+WW = )
y
V+

x
V(A+ 2

y
2

xy2

2

2

2

h λ
∂
∂

∂
∂

...... 3)

 
udz   = U

ξ

h-
∫

Parameter      Nilai  Satuan

Number Of X (I) Cells        100  grid
Number Of Y (J) Cells          47  grid
X Grid Size                81,410  meter
Y Grid Size                81,957  meter
Time Step Of  Model         2,2  detik
First Time Step             1  detik
Maximum Number Of Time Steps             18.662.400,00  detik
  
Roughness Length       0,01  m
Effective Depth          0.3  m
Drying Height        0.05  m
Initial Sea Level           99  set by model
Latitude              0  corriolis effect = 0
Orientation             0  -
Horizontal Eddy Viscosity           1  m2/detik
Eddy Viscosity Mult Factor           1  -
Number Of Steps To Apply           1  -
Diffusion Percentage Slip         95  %



Visualisasi hasil simulasi dilakukan menurut titik 
referensi pada koordinat grid (50,20) untuk posisi 
geografis 117,335º BT dan 0,985º LS, di mana 
diasumsikan dapat mewakili kondisi seluruh domain 
model (Gambar 2). Koordinat grid (0,0) adalah 
bertempat di posisi paling (kiri, bawah). Cuplikan hasil 
simulasi kemudian disajikan adalah pada saat menuju 
surut (flood to ebb), surut (ebb tide), menuju pasang 
(ebb to flood), dan saat pasang (flood tide).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Verifikasi Hasil Pemodelan

 Hasil simulasi ini secara umum menunjukkan 
konsistensi yang bagus antara input data dengan 
output data pada model. Hal ini terlihat dari Gambar 
3 dan Gambar 4, dimana pola elevasi pasang surut 
hasil simulasi mirip dengan pola pasang surut dengan 
hasil ORITIDE di Grid (50,20) atau koordinat posisi     
117,335º BT dan 0,985º LS. Sedangkan secara numerik, 
dengan menggunakan pendekatan sebagaimana 
diulas dalam Reuter et al. (2011), nilai kesalahan rata-
rata hasil simulasi tersebut sebesar 3,64%, sehingga 
dapat dikatakan bahwa hasil simulasi model ini untuk 
studi kasus Muara Pegah ini sudah sangat bagus.
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Sedangkan pada verifikasi hasil simulasi model 
terhadap data in situ Tide Gauge hasil akuisisi oleh Tim 
Survei Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, terlihat pola 
yang mirip tetapi terlihat perbedaan magnitudo elevasi, 
dan terlihat pula elevasi hasil simulasi menjalar terlebih 
dahulu (beda fase) daripada elevasi hasil akuisisi in 
situ Tide Gauge (Gambar 5). Hal ini diduga karena 
perbedaaan jarak sekitar 19 km antara titik penempatan 
akuisisi in situ (Real) Tide Gauge di Muara Jawa 
(koordinat posisi 117,251º BT dan 0,827º LS) yang 
berada di luar domain model dengan pengambilan titik 
verifikasi di dalam area model (Muara Pegah) yaitu 
pada grid (50,20) atau koordinat posisi 117,335º BT dan 
0,985º LS, lihat Gambar 1 dan Gambar 2. Perbedaan 
jarak tersebut cukup signifikan memperlihatkan bahwa 
penjalaran pasang surut adalah berasal dari Muara 
Pegah di laut menuju ke dalam kawasan pesisir Muara 
Jawa. Akibat perbedaan fase tersebut, nilai kesalahan 
rata-rata hasil simulasi tersebut adalah sekitar 38,19%, 
secara umum masih dalam batas kewajaran kesalahan 
numerik yakni masih kurang dari 40% (Reuter et al., 
2011).

Kondisi Pasang Surut

Data hasil pengukuran pasang surut di Perairan 
Muara Pegah, Delta Mahakam, Kalimatan Timur, 
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Elevasi muka laut  Di batas  (satuan dalam meter)
    utara  timur  selatan   barat

Maksimum   1,2642   1,2640   1,2615   1,2638
Minimum  -1,0370  -1,0368  -1,0343  -1,0366
Tunggang   2,3012   2,3008   2,2958   2,3004

Kondisi maksimum, minimum dan tunggang pasang surut di batas terbuka modelTabel 2.

Kondisi batimetri di Muara Pegah merupakan hasil akuisisi echosounder. Kedalaman berkisar 
antara ~1 meter hingga ~35 meter, di mana sebagai domain pemodelan area ini memiliki batas 
terbuka (open boundary) di seluruh sisi.

Gambar 2.  
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menunjukkan tipenya adalah Campuran Cenderung 
Semidiurnal atau Mixed Tide Prevailing Semidiurnal. 
Tipe ini dicirikan oleh saat air pasang/surut penuh 
dan tidak penuh terjadinya dua kali dalam sehari, 
tetapi terjadi perbedaan waktu pada antar puncak air 
tertinggi-nya (Herman, 2005). 

Hasil prediksi pasang surut menggunakan 
Oritide – Global Tide Model di masing-masing batas 
terbuka dari model mempunyai perbedaan ketinggian 
elevasi yang kecil dikarenakan luasan domain model 
yang memang tidak luas. Elevasi muka laut maksimum 

sebagai batas model berkisar antara  1,2615 meter 
hingga 1,2642 meter, dan minimum berkisar antara 
-1,0370 meter hingga -1,0343 meter, sedangkan untuk 
tunggang berkisar 2,2958 meter hingga 2,3012 meter 
(Tabel 2). Secara umum urutan elevasi muka laut 
dari tertinggi ke rendah berturut-turut adalah di batas 
terbuka timur, selatan, utara, dan barat.

Sirkulasi Arus Permukaan terhadap Kedalaman

 Secara umum arus permukaan di Muara 
Pegah, Delta Mahakam, Kalimantan Timur pada 

Elevasi muka air hasil prediksi pasang surut untuk 9 hari (15  – 24 Oktober 2005) sebagai input 
pemodelan di batas terbuka, di mana secara visual terlihat berimpit karena perbedaan elevasi di 
antar batas-batas tersebut adalah sangat kecil.

Gambar 3.  

Verifikasi elevasi muka laut hasil simulasi model 3DD versus ORITIDE selama 9 Hari (15 – 23 
Oktober 2005) pada koordinat posisi 117,335º BT dan 0,985º LS menunjukkan hasil yang sangat 
berimpit, di mana mengindikasikan adanya konsistensi antara input dan output pemodelan.

Gambar 4.  
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periode 15 – 24 Oktober 2005 adalah bergerak 
dominan dari timur yang berasal dari Selat Makassar 
menuju ke barat tetapi kemudian bertemu dengan 
arus dari timur dan dari utara yang menuju ke selatan. 
Sehingga pertemuan arus tersebut menjadi menuju 
ke selatan pada suatu area di batas terbuka bagian 
selatan yakni di antara grid i=20 hingga i=40 (Gambar 
6). Kecepatan arus permukaan secara horisontal pada 
setiap 2 – 3 jam adalah berbeda dengan kisaran yang 
bervariasi. Kecepatan arus permukaan pada kondisi 
pasang purnama (spring tide) yakni pada saat menuju 
surut (flood to ebb) berkisar 0,025 -2,7 m/detik, saat 
surut (ebb) 0,01 - 1,2 m/detik, saat menuju pasang 
(ebb to flood) 0,025 – 0,44 m/detik, dan saat pasang 
(flood) 0,1 – 1,7 m/detik (Gambar 6). 

 
Sirkulasi arus tersebut secara umum disebabkan 

oleh dinamika elevasi muka laut yang terbentuk dan 
juga dipengaruhi oleh kondisi batimetrinya. Terlihat 
arus dengan kekuatan dominan bergerak di area yang 
mempunyai kedalaman maksimum (± 35 m) hingga 
menyusur area slope berkedalaman (± 15 m), (Gambar 
6). Kemudian arus mengalami peredaman kekuatan, 
akibat gesekan terhadap dasar laut yang cukup besar, 
ketika semakin mendangkalnya batimetri (roughness 
length 0,01 m, efective depth 0,3 m), (Tabel 1).  

Sirkulasi Arus Permukaan terhadap Elevasi Muka 
Laut dan Kecepatan

Elevasi muka laut sepanjang durasi simulasi 
adalah mengalami dinamika hampir di setiap 2-3 jam. 
Di mana pada kondisi pasang purnama (spring tide), 
terhadap MSL (Mean Sea Level, ditandai sebagai 
ketinggian 0 meter), saat menuju surut (flood to ebb) 

berkisar 1,052 - 1,070 meter, saat surut (ebb) -2 x 10-3 
– 2,5 x 10-3 meter, saat menuju pasang (ebb to flood) 
0,025 – 0,440 meter, dan saat pasang (flood) 2,300 – 
2,314 meter (Gambar 7(A)-(D)). Terlihat bahwa pada 
saat kondisi surut (ebb) daerah domain model masih 
terendam air, dimana kondisi elevasi muka air tidak 
jauh beda dengan MSL. Adapun sirkulasi arus yang 
dibangkitkannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saat menuju surut (flood to ebb), seperti pada 
Gambar 8(A), terdapat puncak muka laut di grid 
sekitar (75,20) dan lembah berada di sepanjang 
batas terbuka selatan, sehingga arus yang 
berasal dari timur akan dibelokkan ke berbagai 
arah oleh puncak tersebut, di mana arus yang 
menuju barat dari puncak akan dibelokkan di 
sekitar grid (30,0) ketika bertemu dengan arus 
yang datang dari barat. Arus terlihat kuat ketika 
menyusur slope batimetri yang ada. 

2. Saat surut (ebb), pada Gambar 8(B). Puncak 
muka laut di grid sekitar (75,20) masih terlihat, 
tetapi posisi lembah berpindah posisi di 
baratdaya dari area model. Sehingga arus yang 
berasal dari timur akan dibelokkan ke berbagai 
arah oleh puncak tersebut, di mana arus yang 
menuju selatan dari puncak akan dibelokkan ke 
arah lembah tersebut dan juga ke arah selatan 
yaitu ke sekitar grid (30,0). Sedangkan arus 
yang datang dari selatan ada yang menuju ke 
arah lembah dan ada yang bertemu dengan arus 
dari timur dan dari puncak, membelok ke selatan 
di sekitar grid (30,0). Arus terlihat kuat ketika 
menyusur slope batimetri yang ada.

3. Saat menuju pasang (ebb to flood), pada Gambar 
8(C). Kekuatan arus lebih rendah daripada saat 
pasang dengan kisaran hampir sama / tidak jauh 
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Verifikasi elevasi muka laut hasil simulasi model 3DD versus hasil akuisisi Tide Gauge di 
koordinat posisi 117,335º BT dan 0,985º LS selama 7 hari (16 – 23 Oktober 2005) menunjukkan 
kesesuaian hasil pemodelan dengan kondisi sebenarnya di Muara Pegah. 

Gambar 5.  



Sirkulasi Arus Permukaan Pasang Surut di Muara Pegah...Kalimantan Timur (Pranowo, W.S. et al.)

59

S
irk

ul
as

i a
ru

s 
pe

rm
uk

aa
n 

te
rh

ad
ap

 k
ed

al
am

an
 d

i P
er

ai
ra

n 
M

ua
ra

 P
eg

ah
 p

ad
a 

sa
at

 P
ur

na
m

a 
(S

pr
in

g 
Ti

de
) 1

9 
O

kt
ob

er
 2

00
5 

sa
at

: 
(A

) M
en

je
la

ng
 s

ur
ut

 0
7:

00
 W

IB
, (

B
) S

ur
ut

 1
0:

00
 W

IB
, (

C
) M

en
je

la
ng

 p
as

an
g 

14
:0

0 
W

IB
, (

D
) P

as
an

g 
17

:0
0 

W
IB

.
G

am
ba

r 6
.  

( A
 )

( B
)

( C
)

( D
 )



J. Segara Vol. 8 No. 1 Agustus 2012: 53-63

60

( A
 )

( B
)

( C
)

( D
 )

S
irk

ul
as

i a
ru

s 
pe

rm
uk

aa
n 

te
rh

ad
ap

 e
le

va
si

 m
uk

a 
la

ut
 d

i P
er

ai
ra

n 
M

ua
ra

 P
eg

ah
 p

ad
a 

sa
at

 P
ur

na
m

a 
(S

pr
in

g 
Ti

de
) 1

9 
O

kt
ob

er
 2

00
5 

sa
at

:
 (A

) M
en

je
la

ng
 s

ur
ut

 0
7:

00
 W

IB
, (

B
) S

ur
ut

 1
0:

00
 W

IB
, (

C
) M

en
je

la
ng

 p
as

an
g 

14
:0

0 
W

IB
, (

D
) P

as
an

g 
17

:0
0 

W
IB

.
G

am
ba

r 7
.  



Sirkulasi Arus Permukaan Pasang Surut di Muara Pegah...Kalimantan Timur (Pranowo, W.S. et al.)

61

( A
 )

( B
)

( C
)

( D
 )

S
irk

ul
as

i a
ru

s 
pe

rm
uk

aa
n 

te
rh

ad
ap

 b
es

ar
 k

ec
ep

at
an

 d
i P

er
ai

ra
n 

M
ua

ra
 P

eg
ah

 p
ad

a 
sa

at
 P

ur
na

m
a 

(S
pr

in
g 

Ti
de

) 1
9 

O
kt

ob
er

 2
00

5 
sa

at
: 

(A
) M

en
je

la
ng

 s
ur

ut
 0

7:
00

 W
IB

, (
B

) S
ur

ut
 1

0:
00

 W
IB

, (
C

) M
en

je
la

ng
 p

as
an

g 
14

:0
0 

W
IB

, (
D

) P
as

an
g 

17
:0

0 
W

IB
.

G
am

ba
r 8

.  



J. Segara Vol. 8 No. 1 Agustus 2012: 53-63

62

berbeda dengan pada saat menuju surut. Arus 
terkuat pada periode ini berada di bagian selatan 
dari area model atau pada batas terbuka selatan, 
kemudian kekuatannya menurun pada bagian 
pergerakannya yang ke arah utara. Kekuatan 
arus utamanya yang menuju ke arah timur dan 
barat menyusuri slope batimetri  bertemu dan 
membelok ke arah selatan di grid i=20 hingga 
i=40. Pertemuan arus tersebut juga akibat dari 
adanya 4 puncak muka laut di tengah area model, 
puncak pertama di grid (70,40), kedua di grid 
(25,28), ketiga di grid (45,30), dan keempat di 
grid (55,34). Puncak pertama tingginya ±1,0600 
meter, puncak kedua setinggi ±1,05955 meter, 
sedangkan puncak ketiga tingginya sama dengan 
puncak keempat yaitu ±1,05900 meter. Secara 
kuantitatif memang sedikit sekali perbedaan 
elevasi yang ada tetapi hal tersebut cukup 
memberikan pengaruh terhadap dinamika arus 
yang ada, di mana arus dominan yang berasal 
dari batas terbuka timur dan barat menuju ke arah 
puncak pertama dan kedua tersebut kemudian 
disebarkan ke segala arah.

4. Saat pasang (flood), pada Gambar 8(D). Kekuatan 
maksimum arus ada di sekitar area batas terbuka 
utara dan timur, sedangkan kekuatan minimum 
berada di sekitar grid i=20 hingga i=58 dan 
grid j=10 hingga j=35 yang membentuk lembah. 
Sehingga arus yang tercipta adalah menuju 
ke arah lembah tersebut yang berasal dari 
sekitarnya dengan muka laut yang lebih tinggi, 
tetapi dari terkumpulnya arus tersebut di lembah 
kemudian dibelokkan ke arah selatan dengan 
fokus pertemuan arus di sekitar grid (30,0).  

KESIMPULAN

Hasil pemodelan menunjukkan konsistensi 
(RMSE 3,64%) dan verifikasi model (RMSE 38,19%) 
yang dapat dinilai cukup karena menggunakan data 
dari stasiun observasi yang berjarak 19 km dari 
stasiun verifikasi didalam domain model. Secara 
umum arus permukaan adalah bergerak dominan 
dari timur yang berasal dari Selat Makassar menuju 
ke barat tetapi kemudian bertemu dengan arus dari 
barat dan dari utara yang menuju ke selatan, sehingga 
pertemuan arus tersebut menjadi menuju ke selatan. 
Kecepatan arus permukaan bervariasi di setiap 2 – 3 
jam. Elevasi muka laut pada kondisi pasang purnama 
(spring tide), terhadap MSL, saat menuju surut (flood 
to ebb) berkisar 1,052 - 1,070 meter menyebabkan 
arus berkecepatan 0,025 -2,7 m/detik, saat surut (ebb) 
-2 x 10-3 – 2,5 x 10-3 meter kecepatan arus menurun 
(0,01 - 1,2 m/detik), saat menuju pasang (ebb to flood) 
0,025 – 0,44 meter kecepatan arus sedikit meningkat 
(0,025 – 0,44 m/detik), dan saat pasang (flood) 2,30 – 
2,31 meter arus berkecepatan 0,1 – 1,7 m/detik. 

PERSANTUNAN

Data batimetri dan pasang surut untuk verifikasi 
merupakan hasil pengukuran oleh Tim Survei Pusat 
Penelitian Geoteknologi LIPI di Muara Pegah, Delta 
Mahakam, Kalimantan Timur yang didanai dengan 
APBN DIPA LIPI Tahun 2005 melalui Program 
Litbang IPTEK Riset Kompetitif. Pengolahan data 
dan pemodelan dilakukan di Laboratorium Data Laut 
dan Pesisir, Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP). Penerbitan 
artikel ini menggunakan dana APBN DIPA P3SDLP 
Tahun 2012, Badan Litbang Kelautan dan Perikanan. 
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