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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Banjir merupakan salah satu dari peristiwa alam yang dapat menimbulkan 

kerugian yang tidak sedikit baik kerugian harta benda maupun korban jiwa. Banjir 

juga dapat merusak bangunan prasarana, sarana dan lingkungan hidup serta merusak 

tata kehidupan masyarakat. Banjir disamping disebabkan oleh faktor alam terkadang 

juga disebabkan oleh campur tangan manusia. Perlakuan manusia terhadap 

lingkungan merupakan faktor non alamiah yang berpengaruh terhadap perilaku aliran 

permukaan dan perubahan fisik alur sungai.(Ir. Suyono Sosrodarsono, 1993) 

Bendung Kali alang adalah bendung tetap yang terletak di desa Kali Alang, 

namun dampak pembuatan bendung tersebut adalah terjadinya banjir di daerah hulu 

sungai. Hal ini disebabkan karena pembangunan bendung tetap yang dapat 

menaikkan muka air sungai, sehingga pada bagian hulu terjadi back water. Bagian 

hulu sungai tidak mampu menampung debit yang ada dan akhirnya air yang ada 

disungai kemudian meluap ke samping sungai dan menimbulkan genangan atau 

banjir. Banjir yang terjadi dapat merusak prasarana dan sarana yang terdapat di 

sekitar sungai seperti sawah, pemukiman penduduk dan lainnya.  

Banjir yang terjadi di hulu bendung Kali Alang sungai Gangsa Tegal perlu 

ditanggulangi secara menyeluruh agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat di 

tekan serendah mungkin. Masalah banjir yang terjadi di daerah tersebut sudah 

mendapat perhatian dari pemerintah khususnya pemerintah daerah Tegal dan 

pemerintah daerah Brebes, namun belum dapat teratasi sepenuhnya, hal ini 

disebabkan beberapa faktor salah satunya yaitu faktor manusia atau faktor sosial. 

Contoh beberapa tindakan manusia yaitu merusak/mengurangi lahan sebagai daerah 

resapan air dan perusakan hutan yang tidak terkendali. Faktor lain yang berpengaruh 

yaitu kurang terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan alur sungai, serta curah 

hujan yang melebihi normal.  
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Kegiatan penanggulangan yang sudah pernah dilaksanakan diantaranya 

dengan pembuatan tanggul, pembuatan pintu penguras pada bendung Kali alang, 

pembuatan parapet dan juga pembuatan pintu klep. Kegiatan penanggulangan banjir 

tersebut belum mampu mengatasi permasalahan banjir yang terjadi, karena  masih 

terjadi genangan di bagian hulu bendung. 

Masalah banjir menjadi semakin menonjol sejalan dengan laju pertambahan 

penduduk di sekitar daerah pengaliran sungai Gangsa. Hal ini dapat menyebabkan 

buruknya kondisi daerah pengaliran sungai seperti semakin berkurangnya 

kemampuan infiltrasi lahan, sehingga sebagian besar hujan yang turun akan menjadi 

aliran permukaan (run off). Kondisi demikian dapat berakibat buruk karena air dari 

sungai tersebut biasanya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, selain itu di sekitar 

sungai juga terdapat pemukiman penduduk. 

Untuk menghindari dampak-dampak negatif akibat banjir maka perlu 

adanya pengendalian banjir secara tepat. Pengendalian banjir secara umum 

memerlukan dana yang tidaklah sedikit untuk pembiayaan pekerjaan-pekerjaan yang 

berkaitan dengan penanganan banjir, karenanya penanggulangan banjir perlu 

dilakukan seoptimal mungkin. (Ir. Suyono Sosrodarsono, 1993)   

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Hal terpenting dalam usaha pengendalian banjir di hulu bendung Kali Alang 

Sungai Gangsa adalah pengidentifikasian masalah yang akan membantu dalam 

memberikan alternatif-alternatif solusi pemecahan masalah yang ada. Untuk dapat 

mengidentifikasikan masalah maka perlu diketahui terlebih dahulu maksud dan tujuan 

dari pengendalian banjir di hulu bendung Kali Alang. 

Maksud perencanaan pengendalian banjir yang akan dilaksanakan adalah 

untuk memperoleh suatu rencana atau desain pengendalian banjir untuk 

menghindarkan wilayah Tegal terutama di sekitar hulu bendung Kali Alang dari 

genangan air akibat hujan lokal yang dapat menyebabkan banjir. 
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Tujuan dari pengendalian banjir  di hulu bendung Kali Alang adalah :  

1. Mengetahui debit banjir dan debit andalan yang dapat digunakan untuk 

perencanaan penanggulangan banjir dan juga irigasi. 

2. Mengevaluasi bendung Kali Alang, perlu atau tidak diadakan rekonstruksi 

bendung. 

3. Merencanakan alternatif tipe konstruksi yang tepat untuk penanggulangan banjir 

di hulu bendung Kali Alang. 

4. Merencanakan   hidrolis dan stabilitas konstruksi bendung yang terpilih. 

5. Merencanakan bangunan pengambilan dan kantong lumpur untuk keperluan 

irigasi. 

6. Menghitung rencana anggaran biaya konstruksi yang terpilih. 

7. Membuat jadwal pelaksanaan konstruksi yang terpilih. 

 

1.3 Kondisi Geografis 

Sungai Gangsa merupakan sungai yang terletak di perbatasan antara 

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. DAS sungai Gangsa secara geografis 

memiliki batas-batas daerah antara lain : 

Batas Wilayah Utara  : laut Jawa 

Batas Wilayah Timur : Kabupaten Tegal meliputi Kecamatan Margadana  

Batas Wilayah Selatan  : Kabupaten  Tegal meliputi Kecamatan Dukuhwaru 

Batas Wilayah Barat : Kabupaten Brebes meliputi Kecamatan Jatibarang dan          

Kecamatan Brebes   

    Sungai Gangsa memiliki panjang sungai 30 km, mencakup beberapa desa 

di kota Tegal dan Brebes. Stasiun pencatat hujan yang berada disekitar DAS Gangsa  

yaitu Notog, Margasari, dan Kandangserang. 
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Tabel 1.3.1 Karakteristik Daerah Aliran Sungai 

Nama Sungai 
Luas Daerah 

Aliran (Km2) 

Panjang 

(Km2) 

Lebar Rata-rata 

DAS (Km) 
Type DAS 

Bendung Kalialang 32,75 20,50 1,85 Cabang pohon 

Bendung Gangsa 27,50 16,68 1,95 Cabang pohon 

Sumber PSDA Jateng 

 

Cakupan wilayah kegiatan meliputi beberapa beberapa daerah yang berada 

disekitar hulu bendung Kali Alang sungai Gangsa yang sering mendapatkan pengaruh 

cukup besar dari genangan yang ditimbulkan saat musim penghujan yaitu desa 

Kalialang dan desa Kalipucang. 

 

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

Adapun ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir dengan judul                             

“ Penanggulangan Genangan di Hulu Bendung Kali Alang Sungai Gangsa Tegal 

Brebes “ ini adalah : 

1. Perencanaan debit banjir rencana pada lokasi pekerjaan menggunakan analisa 

hidrologi dan perhitungan debit andalan 

2. Pekajian bangunan bendung lama dan penentuan alternatif tipe bendung untuk 

penanggulangan banjir 

3. Perencanaan dan perhitungan bendung yang meliputi perhitungan dimensi 

bendung dan analisis back water 

4. Perhitungan stabilitas bendung 

5. Perhitungan bangunan pengambilan dan kantong lumpur untuk irigasi 

6. Pembuatan gambar desain bendung 

7. Rencana Kerja dan Syarat-syarat ( RKS ) 

8. Perencanaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

9. Pembuatan jadwal pelaksanaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci maka 

diperlukan suatu sistematika penulisan yang merupakan sajian ringkas tentang urutan-

urutan penulisan laporan Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan yang digunakan 

dalam laporan ini adalah : 

BAB I  :  Pendahuluan 

Berisi perumusan masalah yang mencakup latar belakang, maksud 

dan tujuan, kondisi geografis, perumusan masalah, ruang lingkup 

pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  Tinjauan Pustaka 

Menguraikan secara global teori-teori dan dasar-dasar perhitungan 

yang akan digunakan untuk pemecahan masalah yang ada baik untuk 

menganalisa faktor-faktor dan data-data pendukung maupun teknis 

perencanaan. 

BAB III  :  Metodologi 

Metodologi berupa uraian tentang tata cara penulisan Tugas Akhir, 

baik berupa metode pengumpulan data, pengolahan data sampai ke 

perencanaan. 

BAB IV :  Kompilasi Dan Analisis Data 

Berisi tentang analisa data-data hidrologi, topografi, morfologi 

sungai, tata guna lahan dan perhitungan debit yang dipakai untuk 

perencanaan dan analisa data lainnya. 

BAB V  :  Evaluasi Bendung Lama dan Pemilihan Tipe Konstruksi 

Menguraikan tentang kajian terhadap bangunan bendung tetap yang 

existing dan pemilihan tipe konstruksi yang sesuai dan lebih 

menguntungkan untuk pengendalian banjir. 

BAB VI  :  Perencanaan Penanggulangan Banjir 

Bab ini menguraikan tentang perencanaan penanggulangan banjir 

dengan menggunakan alternatif bendung yang terpilih untuk 

kemudian dianalisis dan dihitung. 
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BAB VII  :  Rencana Kerja dan Syarat-syarat 

Dalam bab ini membahas tentang Rencana Kerja dan Syarat (RKS) 

yang digunakan dalam perencanaan bendung untuk penanggulangan 

banjir. 

BAB VIII  :  Rencana Anggaran Biaya  

Berisi tentang perencanaan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam 

perencanaan bendung untuk penanggulangan banjir. 

BAB IX :  Jadwal Pelaksanaan 

Berisi tentang jadwal pelaksanaan dalam perencanaan bendung 

untuk penanggulangan banjir. 

BAB X :  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan 

perencanaan bendung pengendali banjir. 

 

 6



 
Gambar 1.3.1 Peta Sungai Gangsa 

                                                                                                PSDA Pemali – Comal 
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