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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem

guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam

perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Sistem Drainase

Perkotaan merupakan salah satu komponen prasarana perkotaan yang sangat erat

kaitannya dengan penataan ruang. Bencana banjir yang sering melanda sebagian

besar wilayah dan kota di Indonesia disebabkan oleh kesemrawutan penataan

ruang (Suripin, 2004).

Keterpaduan pada komponen pengelolaan SDA Terpadu di wilayah

perkotaan mencakup antara lain yaitu kuantitas air dengan kualitas air, air hujan

dengan air permukaan dan air bawah tanah, penggunaan lahan (land use) dengan

pendayagunaan air (water use). Dalam implementasinya seiring dengan

perkembangan pembangunan di wilayah perkotaan, pada umumnya cenderung

akan mengurangi tingkat keterpaduan tersebut dimana kuantitas air sangat

fluktuatif antara musim kemarau dan musim hujan, kualitas air semakin menurun,

air hujan yang sebagian besar berubah menjadi air permukaan/limpasan dan

sedikit sekali yang terinfiltrasi ke dalam tanah, perubahan tataguna lahan yang

tidak terkontrol yang kesemuanya akan menyebabkan turunnya kualitas

lingkungan di daerah perkotaan.

Pengembang hampir tidak pernah melakukan kajian terhadap lahan resapan

yang digantikan oleh lahan pemukiman, sehingga menyebabkan besarnya

kapasitas saluran yang ada dalam mengakomodasi limpasan pada kawasan
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pemukiman terlalu kecil, dengan kata lain saluran drainase yang didesain pada

kawasan pemukiman tidak efektif.

Demikian halnya dengan kondisi yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru

dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami perkembangan seiring dengan

perkembangan dinamika masyarakatnya. Penyebab banjir di Kecamatan

Lowokwaru terutama pada kawasan jalan Soekarno-Hatta adalah berubahnya

tutupan lahan dari daerah persawahan menjadi daerah permukiman,sarana dan

prasarana lain seperti  jalan raya. Sehingga debit aliran permukaan (surface run

off) terjadi akibat penyerapan (infiltrasi) yang semakin kecil. Aliran permukaan

yang mempunyai debit yang tidak bisa ditampung oleh saluran drainase alam

maupun buatan maka akan terjadi luapan dari saluran dan terjadi banjir. Semua

hal yang menyangkut kelebihan air yang berada di kawasan kota sudah pasti dapat

menimbulkan masalah banjir.

Adapun kondisi-kondisi yang menimbulkan permasalahan lingkungan baik

pada lingkungan permukiman maupun ruas jalan Soekarno-Hatta adalah :

1. Berubahnya tata guna lahan akibat perkembangan pembangunan.

2. Berkurangnya daerah  resapan air.

3. Kondisi drainase lama kurang memadai baik di tinjau dari segi kuantitas

dan segi kualitas.

4. Terjadinya penyumbatan pada lubang tempat masuknya air ke inlet

saluran drainase.

5. Pemeliharaan jaringan drainase yang ada belum dilaksanakan secara

berkesinambungan sehingga kondisi jaringan kurang terpelihara.
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengevaluasi kemampuan

saluran drainase pada kawasan jalan Soekarno-Hatta untuk menampung debit

rencana kala ulang 5 tahun. Dari hasil evaluasi dapat direncanakan beberapa

segmen penampang saluran yang perlu direncanakan ulang dimensi salurannya

agar dapat mengendalikan banjir sesuai kala ulang yang telah direncanakan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam studi evaluasi dan perencanaan ulang sistem jaringan drainase pada

kawasan jalan Soekarno–Hatta,masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Berapakah debit banjir rancangan terbesar dengan kala ulang 5 tahun?

2. Apakah dimensi saluran yang sudah ada di daerah studi mampu

menampung debit banjir rancangan dengan kala ulang 5 tahun?

3. Berapa besar perubahan dimensi yang terjadi akibat tutupan lahan?

1.3 BATASAN MASALAH

Agar pembahasan masalah tidak meluas, dan menyebabkan ketidaksesuaian

dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah sebagai

berikut :

1. Daerah kajian studi yaitu pada kawasan jalan utama Soekarno-Hatta

bagian barat dengan luas area 76,017 ha.

2. Saluran yang di evaluasi adalah saluran pengumpul (collector drain) di

jalan Soekarno-Hatta.

3. Perhitungan debit banjir rancangan menggunakan kala ulang 5 tahun.
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4. Data curah hujan yang digunakan dari stasiun Blimbing ialah 10 tahun

dari tahun 2004-2013.

5. Pengamatan data dilapangan dianggap data terbaik.

6. Perhitungan hidrolika dan dimensi saluran.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui debit hujan rancangan terbesar dengan kala ulang 5

tahun.

2. Untuk mengetahui debit banjir rancangan terbesar dengan kala ulang 5

tahun.

3. Mengetahui kapasitas sistem jaringan drainase yang dapat menampung

aliran debit banjir.

4. Untuk mengevaluasi dan merencanakan ulang sistem jaringan drainase

yang ada saat ini.

5. Tersedianya panduan terkait dengan sistem drainase.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Dapat mengetahui cara meminimalisasi banjir beserta dampaknya dan cara

merencanakan  sistem jaringan drainase yang memadai.

2. Dapat memberi masukan tentang kajian evaluasi dan perencanaan ulang

sistem jaringan drainase.


