
BABII
 

TINJAUANPUSTAKA
 

Pada tempat-tempat dimana diletakkan krib teIjadi penyempitan alur, 

maka diadakan penggalian-penggalian alur, dengan lebar alur sesuai hasil 

perhitungan stabilitas saluran. (SINOTECH ENGINEERING CONSULTANT, 

LTD, 2000) 

Menurut SINOTEtH ENGINEElUNG CONSULTANT, LTD fungsi 

krib secara umum sebagai berikut: 

1.	 Sebagai tenaga pemecah arus, sehingga melindungi tebing dan atau 

tanggul dari serangan arus. 

2.	 Sebagai pengarah arus, sehingga arus dapat diarahkan menjauhi tebing dan 

atau tangguL 

3.	 Untuk: memajukan tebing alur yang terbentuk dari hasil endapan sedimen. 

Sedimen yang terangkut oleh aliran air setelah melewati krib diharapkan 

akan mengendap. 

Menurut hasil dari pengujian model oleh SINOTECH ENGINEERING 

CONSULTANT, LTD dalam laporannya beIjudul : Report ofHydraulic Model 

Test on Pekalongan Control Structure, Pekalongan City River Subproject 

NJFCSP, November 2000. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh secara garis 

besarsebagaiberikut: 
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1.	 Modifikasi lebar tampang pada bangunan kontrol sungai Pekalongan lebih 

efektif dibandingkan dengan memodifikasi elevasinya. Dengan 

perencanaan lebar minimum adalah 17,5 m ( 70 % dari lebar sungai asli 

yakni 25 m) sesuai dengan yang disyaratkan oleh perencana supaya mudah 

dalam realisasi pembuatan dilapangan. 

2.	 Untuk mengurangi debit sungai Pekalongan, elevasi dasar dari Ranger 

Canal hams dibawah elevasi dasar sungai Pekalongan yakni ± 0,00 m. 

Jika hanya dengan mengandalkan bangunan kontrol selebar 17,5 m di 

sungai Pekalongan, maka dengan limpahan debit banjir 50 tahunan (Q50) 

dari sungai Kupang sebesar 540 m ~t ' maka debit air pada sungai 

•Pekalongan sebesar 326 m 3 / 
/det 

3.	 Dengan menaikkan elevasi bangunan kontrol 1 m, maka debit sungal 

3Pekalongan untuk ()so adalah 299 111 // atau 27 III 3/ lehih rendah 
"-' / det / det 

dari sebclumnya. 

4.	 Dengan bangunan kontrol Pekalongan digeser 4 m ke kiri. Dan untuk 

memperlebar persimpangan ketiga sungai, sisi kanan sungai Kupang 

dilakukan penggalian pada PKL 16 dan menempatkan krib pada PKL 15. 

Hal ini akan mempengaruhi debit sungai Pekalongan sehingga mengalami 

penurunan sebesar 25 m ~t' Sehingga untuk Q50 debit sungai 

Pekalongan akan menjadi 274 m ~t dan debit saluran Banger akan 

menjadi 266 m 3/ . 
/det 
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5.	 Dengan menambahkan dua krib lagi dan membuat dasar saluran pada 

tengah-tengah dari bangunan kontrol, maka pengalihan debit rata-rata 

menjadi: 

Tabe12.1 Debit Hasil Uji Permodelan. 

Debit Banjir 
Sungai 
Kupang 

(m~t) 

Sungai 
Pekalongan 

(m~t) 

Saluran I Sungai 
Banger 

(m~t) 

Q50 540 257 283 

Q25 460 230 
- 

230 

QIO 380 198 182 

I 

Q5 300 165 135 

Q2 223 126 97 

6.	 Perlidungan pada sisi bagian dasar terhadap erosi sudah dipertimbangkan. 

7.	 Lokasi yang telah dilindungi oleh gabion antara lain adalah aliran terendah 

dan bangunan kontrol Pekalongan, aliran terendah dan bangunan kontrol 

Banger, antar krib (groyne), dan dinding sisi kiri sungai Banger dari 

pembagian sampai dengan aliran tertinggi pada bangunan kontrol Banger. 


