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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 
1.1 Latar Belakang 

Pekalongan dibagi menjadi dua wilayah administratif yaitu wilayah 

Kabupaten Pekalongan dan wilayah Kotamadya Pekalongan. Di Kabupaten 

Pekalongan mengalir beberapa sungai salah satunya adalah Sungai Sengkarang. 

Sungai Sengkarang memiliki panjang 51,5 km. Wilayah Sungai Sengkarang 

dimulai dari bagian hulu sungai yang berasal dari kaki pegunungan di sebelah 

Selatan Pekalongan mengalir ke Utara menuju Laut Jawa. Sungai Sengkarang 

memiliki dua anak sungai yaitu Sungai Bremi dan Sungai Meduri. Ketiga sungai 

ini bersatu  pada sekitar 1 km sebelum muara. Sungai Sengkarang merupakan 

salah satu sungai yang terletak dalam wilayah Sungai Pemali-Juana. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sengkarang memiliki luas kurang lebih 

308,23 km2. Bagian hulu DAS Sengkarang yang berbatasan dengan DAS Tulis 

merupakan daerah pegunungan, sedangkan bagian hilirnya ( + 10 km dari muara ) 

merupakan daerah yang datar dan rata dengan elevasi + 0,5 sampai dengan + 2,0 

m. Sungai Bremi dan Sungai Meduri terletak pada daerah hilir yang rata dan datar 

sekitar + 5 km dari muara sungai dengan elevasi antara + 0,5 sampai dengan + 2,0 

m.   

Sungai Bremi dan Sungai Meduri yang merupakan anak Sungai 

Sengkarang bertemu dengan Sungai Sengkarang di dekat Kotamadya Pekalongan. 

Mulai pertemuan ketiga sungai tersebut kondisi Sungai Sengkarang mengalami 

pendangkalan karena kemiringan dasar sungai yang landai, mengakibatkan mudah 

terjadi sedimentasi sehingga mengurangi kapasitas pengaliran. Kondisi yang 

demikian menyebabkan Sungai Sengkarang tidak mampu menampung debit 

ketiga sungai tersebut pada musim penghujan sehingga timbul luapan banjir yang 

menggenangi wilayah Kabupaten Pekalongan dan wilayah Kotamadya  

Pekalongan. Gambar Sungai Sengkarang dapat dilihat pada Gambar LG 1.1. 
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Beberapa kejadian banjir yang terjadi di Pekalongan antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada bulan Februari 2007, di Pekalongan , desa – desa yang berdekatan 

dengan Sungai Bremi, seperti Desa Pasirsari, Jeruksari, Pabean dan Kranding. 

Genangan setinggi 30 – 60 cm di jalan dan genangan  di sebagian besar rumah 

penduduk setinggi 20 – 40 cm. Areal persawahan juga terendam banjir, 

padahal sawah – sawah tersebut sedang ditanami padi. 

2. Pada bulan Januari  2006 terjadi banjir setinggi 50 – 100 cm di Wilayah 

Kotamadya Pekalongan. Ada 4 kecamatan dengan 28 kelurahan  yaitu 

Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan 

Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Selatan yang terkena dampak 

banjir tersebut. 

3. Pada bulan Desember 2003, banjir akibat luapan Sungai Sragi Lama dan 

Kalipodo menggenangi 5 desa di kecamatan Siwolan dan menggenangi 20 ha 

lahan pertanian. 

4. Pada bulan Februari 2002, terjadi banjir yang menggenangi 4 kecamatan, 32 

desa di Kotamadya Pekalongan. 

(Sumber : Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan) 

Lokasi daerah genangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Lokasi daerah genangan 

Keterangan : 
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Beberapa permasalahan pokok yang menyebabkan terjadinya banjir di 

daerah aliran Sungai Sengkarang ini secara garis besar disebabkan oleh : 

1. Curah hujan yang cukup tinggi. 

2. Pengaruh air balik (backwater) 

Pengaruh air balik yang tertinggi terjadi apabila banjir terjadi pada saat  

pasang laut dalam kondisi tinggi. Efek air balik dari laut mengakibatkan 

perambatan air banjir di Sungai Sengkarang. Kenaikan muka air di Sungai 

Sengkarang mengakibatkan pula hambatan terhadap aliran Sungai Meduri dan 

Sungai Bremi sehingga mengakibatkan kenaikan muka air di kedua sungai 

tersebut. Sungai Meduri dan Sungai Bremi pada dasarnya merupakan bagian 

dari saluran pembuang utama bagi sebagian Kabupaten Pekalongan maupun 

Kotamadya Pekalongan. Kenaikan muka air di kedua sungai itu 

mengakibatkan saluran – saluran pembuangan yang ada tidak dapat 

membuang air buangan ke dalam alur kedua sungai tersebut. 

3. Penyempitan alur Sungai Sengkarang, penyempitan alur sungai ini 

menyebabkan berkurangnya kapasitas penampang sungai untuk mengalirkan 

debit banjir. 

4. Pendangkalan alur sungai yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas 

penampang sungai untuk mengalirkan debit banjir. 

5. Penumpukan sampah dan gulma (enceng gondok) yang menyebabkan 

terhambatnya aliran air.  

Banyaknya enceng gondok dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 
Gambar 1.2 Tanaman Enceng Gondok Pada Sungai Sengkarang 

6. Pendangkalan di muara Sungai Sengkarang. 
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7. Tanggul yang dibuka untuk dijadikan jalan akses. Pada tanggul banjir Sungai 

Sengkarang terdapat 3 lokasi tanggul yang dibuka menjadi jalan ke jembatan 

gantung dan 1 lokasi tanggul yang dibuka menjadi jalan masuk ke TPI 

Jambean, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3. 

 
Gambar 1.3 Tanggul yang Dibuka Pada TPI Jambean 

8. Alih fungsi daerah genangan menjadi lahan pemukiman 

Hal ini menyebabkan berkurangnya daerah genangan yang dapat berfungsi 

sebagai daerah retarding basin, sehingga kemungkinan meluapnya air 

meningkat. Alih fungsi lahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4. 

 
Gambar 1.4 Alih fungsi Daerah Genangan Menjadi Lahan Pemukiman 

 

Dari analisa berbagai penyebab banjir diatas, bisa dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu penyebab yang akan mempengaruhi besarnya debit banjir, dan 

Pemukiman 
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penyebab yang akan mempengaruhi / merubah bentuk penampang. 

Pengelompokkan ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

No Penyebab Banjir Pengaruh Terhadap 
Debit Banjir 

Pengaruh Terhadap 
Penampang Sungai 

1. Curah Hujan yang 
Tinggi 1 0 

2. Penyempitan alur Sungai 0 1 

3. Pendangkalan alur 
sungai 0 1 

4. Penumpukan sampah 
dan gulma 0 1 

5. Pengaruh Air Pasang  1 0 

6. 
Kerusakan pada 
Bangunan Pengendali 
Banjir 

0 1 

7. Alih fungsi Lahan 1 0 

8. Pendangkalan di muara 
Sungai 0 1 

 Jumlah 3 5 
Tabel 1.1  Penilaian Penyebab Banjir dan Prioritasinya 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyebab yang mempengaruhi debit 

banjir ada 3, yaitu curah hujan yang tinggi , pengaruh air pasang , dan alih fungsi 

lahan. Sedangkan penyebab yang mempengaruhi bentuk penampang ada 5, yaitu 

penyempitan alur sungai, pendangkalan alur sungai, penumpukan sampah dan 

gulma, kerusakan pada bangunan pengendali banjir, dan pendangkalan di muara 

sungai. Dengan demikian penyebab banjir yang paling utama di Kabupaten 

Pekalongan diakibatkan oleh perubahan penampang yang tidak bisa menampung 

debit banjir yang terjadi. Untuk itu diperlukan penanganan terhadap kapasitas 

penampang. Alternatif penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan ini akan 

dijelaskan pada bab selanjutnya. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Hal terpenting pada usaha pengendalian banjir Sungai Sengkarang ini 

adalah pengidentifikasian masalah. Dengan pengidentifikasian masalah akan 

membantu dalam memberikan alternatif–alternatif solusi pemecahan yang ada. 
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Untuk dapat mengidentifikasi masalah yang ada maka perlu diketahui maksud dan 

tujuan dari pengendalian banjir Sungai Sengkarang ini. 

Maksud dari Pengendalian Banjir Sungai Sengkarang adalah untuk 

membuat suatu sistem pengendalian banjir pada Sungai Sengkarang salah satunya  

dengan normalisasi Sungai Sengkarang. 

Tujuannya adalah untuk mengurangi banjir yang terjadi di Kabupaten 

Pekalongan sehingga kerugian akibat  banjir dapat berkurang sampai pada tingkat 

yang serendah-rendahnya (minimum). 

 

1.3 Lokasi Wilayah Studi 

 

Lokasi studi yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini adalah 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sengkarang yang selalu mengalami genangan akibat 

banjir. DAS Sengkarang seluas 308,23 km2 secara keseluruhan terletak di 

Kabupaten Pekalongan. Secara geografis DAS ini terletak antara 7011’55”LS –

6050’15” LS dan 100934’58” BT – 109044’25” BT. DAS Sengkarang berbentuk 

pipih memanjang dengan banyak anak sungai. Bentuk DAS Sengkarang dapat 

dilihat pada Gambar 1.5. 

Batas dasskr.shp
Sungai utama.shp
Sungai.shp
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DAS Sengkarang

Keterangan
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DAS Sragi

DAS Kupang

DAS Tulis

 
Gambar 1.5 Bentuk DAS Sengkarang 
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Batas–batas lokasi DAS Sengkarang yang akan ditinjau adalah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Daerah Aliran Sungai Kupang 

Sebelah Selatan : Daerah Aliran Sungai Tulis 

Sebelah Barat  : Daerah Aliran Sungai Sragi 

Lokasi DAS Sengkarang dapat di lihat pada LG 1.1 

 

.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari sepuluh bab yang 

meliputi Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi, Analisis Hidrologi, Analisis 

Hidrolika, Stabilitas Alur, Stabilitas Lereng, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), 

Metode Pelaksanaan dan Penutup. 

Susunan Tugas Akhir ini secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang, lokasi wilayah studi, maksud 

dan tujuan, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II.  Kondisi Wilayah Studi berisi kondisi DAS Sengkarang yang 

meliputi  kondisi alam (topografi, cuaca, geologi), kondisi hidrologi, kondisi 

sosial ekonomi (kependudukan, ekonomi regional, infrastruktur), kondisi 

sungai, kondisi muara, hidro oseanografi, kondisi drainase, kondisi daerah 

irigasi, fasilitas pengendali banjir, kondisi geomorfologi sungai (agradasi, 

degradasi).  

3. Bab III. Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang relevan tentang pengertian 

banjir (definisi banjir, penyebab banjir, daerah genangan, kerugian akibat 

banjir, pengendalian banjir, penanggulangan banjir, aspek penanganan 

sungai (pengertian sungai, jenis penanganan sungai) dan aspek perencanaan 

(topografi, kondisi tanah, morfologi sungai, hidrologi, hidrolika, stabilitas 

alur terhadap erosi dan longsoran, sedimentasi, pasang surut ).  
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4. Bab IV. Metodologi berisi tentang metode pengambilan data yang akan 

dikumpulkan, metode pengolahan data dan diagram alir pelaksanaan 

pengendalian banjir Sungai Sengkarang. 

5. Bab V. Analisis Hidrologi berisi tentang pengolahan data curah hujan yang 

selanjutnya di analisis dengan beberapa metode guna mendapatkan besarnya 

debit banjir rencana dan penyebab-penyebab banjir sebagai dasar untuk 

menentukan alternatif pengendalian banjir. 

6. Bab VI. Analisis Hidrolika untuk mengetahui karakteristik aliran (profil 

muka air, dan debit) di Sungai Sengkarang dengan input dan kondisi batas 

yang telah ditentukan. 

7. Bab VII. Stabilitas Alur untuk mengetahui apakah terjadi erosi di dasar 

maupun di tebing akibat alur sungai yang dapat mengurangi kapasitas aliran 

pada Sungai Sengkarang. 

8. Bab VIII. Stabilitas Lereng berisi perhitungan stabilitas lereng bagian bawah 

dan lereng tanggul. 

9. Bab IX. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) berisi tentang instruksi kepada 

peserta lelang, syarat–syarat kontrak, syarat–syarat teknis (spesifikasi 

teknis), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta gambar perencanaan. 

10. Bab X. Metode Pelaksanaan berisi urutan pelaksanaan pekerjaan, Network 

Planning (NP), serta kurva S. 

11. Bab XI. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang berhubungan dengan 

hasil analisis dan pengendalian banjir Sungai Sengkarang  tersebut. 

12. Daftar Pustaka berisi kumpulan sumber literatur–literatur yang mendukung 

dalam penulisan Tugas Akhir. 

13. Daftar Tabel berisi tentang tabel-tabel yang berhubungan dengan laporan. 

14. Daftar Gambar berisi gambar-gambar yang terkait dengan laporan. 

15. Daftar Lampiran. 




