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BAB IX 

PENUTUP 
  
9.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pada analisa pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa banjir di wilayah Bandar Udara Ahmad Yani Semarang disebabkan 

antara lain : 

a. Hujan lokal. 

b. Pasang naik air laut di daerah hilir karena elevasi muka tanah lebih rendah 

dari elevasi muka air laut yang masuk melalui Sungai Siangker dan Sungai 

Silandak yang menjadi outlet dari sistem drainase Bandar Udara Ahmad Yani 

Semarang. 

c. Perubahan tata guna lahan akibat pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani 

menambah debit limpasan yang masuk ke saluran drainase, sehingga kapasitas 

saluran drainase sudah tidak mampu lagi untuk menampung debit yang ada. 

Dengan berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan permasalahan di lokasi, 

maka untuk mengatasi genangan banjir di wilayah Bandar Udara Ahmad Yani Semarang 

dapat dilakukan dengan cara : 

a. Perencanaan ulang sistem drainase Bandar Udara Ahmad Yani dengan 

menyesuaikan  master plan pengembangan areal Bandar Udara Ahmad Yani. 

b. Kapasitas saluran drainase yang direncanakan disesuaikan dengan debit banjir 

rencana yang ada. 

c. Mengingat elevasi tanah di wilayah Bandar Udara Ahmad Yani lebih rendah 

dari elevasi muka air laut, maka sistem drainase yang paling sesuai untuk 

kondisi seperti ini adalah sistem drainase pompa, sehingga memerlukan 

kolam penampungan sementara (Pond) untuk menampung air di lokasi 

Bandar Udara Ahmad Yani sebelum dilakukan pemompaan ke saluran 

pembuang menuju ke Sungai Siangker dan Sungai Silandak. 

d. Elevasi tanggul saluran pembuang direncanakan lebih tinggi dari ketinggian 

muka air maksimal yang dipengaruhi oleh pasang air laut maupun limpasan 

air hujan. 
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9.2 SARAN 

Berdasarkan pada Laporan Tugas Akhir “Perencanaan Sistem Drainase Bandar 

Udara Amad Yani Semarang” ini. Penyusun ingin memberikan beberapa saran kepada 

masyarakat dan instansi yang terkait dengan masalah tersebut. Adapun saran yang dapat 

kami berikan antara lain : 

a. Kebijakan pengendalian dan pencegahan banjir hendaknya menjadi tanggung 

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

b. Penataan tata guna lahan sehingga perubahan tata guna lahan yang 

menyebabkan bertambah besarnya limpasan dapat dihindari. 

c. Pembersihan secara berkala saluran drainase maupun kolam penampungan 

(Pond) dari sedimentasi yang mengendap di dasar saluran dan kolam 

penampungan yang bisa menyebabkan menurunnya kapasitas saluran serta 

kolam penampungan. 

d. Perawatan pompa harus selalu dilakukan secara periodik karena untuk 

menghindari kerusakan yang bisa menyebabkan proses pembuangan air tidak 

sesuai dengan debit rencana yang diinginkan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


