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BBAABB  11    

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  
 
 

 

1.1 TINJAUAN UMUM 

Bencana banjir merupakan salah satu fenomena alam yang menimbulkan 

kerugian yang sangat besar bagi manusia. Disamping disebabkan oleh faktor alam, 

seringkali disebabkan oleh adanya campur tangan manusia itu sendiri. 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri yang ada di 

daerah perkotaan memberikan dampak yang cukup besar pada siklus hidrologi, 

sehingga berpengaruh cukup besar terhadap sistem dan jaringan drainase di kota. Hal 

ini disebabkan bertambahnya urbanisasi besar- besaran dari desa ke kota, sehingga 

menyebabkan perubahan tata guna lahan yang ada. Oleh sebab itu setiap 

perkembangan kota harus diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana yang ada  

terutama sistem  drainasenya. 

Sistem drainase perkotaan melayani pembuangan kelebihan air pada suatu 

kota dengan cara mengalirkannya melalui permukaan tanah atau lewat dibawah 

permukaan tanah, untuk dibuang ke sungai, danau dan laut. Kelebihan air tersebut 

dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Oleh karena 

itu agar dapat mencegah terjadinya banjir pada daerah perkotaan, suatu sistem 

drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendalian banjir kota 

dan juga keadaan lingkungan daerah sekitar. 

Kota Semarang khususnya Kawasan Puri Anjasmoro merupakan daerah yang 

sering mengalami banjir. Penyebab utamanya adalah hujan lokal pada daerah itu 

sendiri maupun air hujan limpasan dari daerah perbukitan Semarang atas. Disamping 

itu juga terjadi genangan akibat air rob. Hal ini perlu penanganan lebih lanjut agar 

tidak lagi terjadi banjir yang menghambat aktifitas masyarakat perkotaan. 
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1.2 LATAR BELAKANG 

Kawasan Puri Anjasmoro merupakan wilayah pemukiman, jasa, industri dan 

tambak yang masuk ke Kecamatan Semarang Barat. Di Wilayah Semarang Barat 

merupakan daerah yang bertopografi rendah serta berbatasan langsung dengan laut 

Jawa. Keadaan ini  menyebabkan daerah tersebut akan sangat terpengaruh bila 

terjadi air pasang. Banyak dampak yang akan ditimbulkan oleh pasang surut air Laut, 

dan diantaranya yang sekarang dihadapi oleh pesisir Semarang adalah banjir yang 

disebabkan oleh air pasang. 

Banjir adalah permasalahan yang banyak terjadi di kota pesisir, hal ini 

disebabkan adanya fenomena alam dan perilaku manusia, keberadaannya semakin 

sulit dikendalikan khususnya yang terjadi di Kota Semarang Barat. Perkembangan 

industri, perdagangan, pertanian serta pertumbuhan penduduk yang sangat cepat 

menjadikan Semarang Barat sebagai pusat pertumbuhan utama dan terminal jasa 

industri. Selain itu banjir yang terjadi di wilayah Semarang Barat disebabkan juga 

karena kurang berfungsinya drainase, sedimentasi yang tinggi dan belum 

maksimalnya pengendalian banjir dengan menggunakan pompanisasi. Hal ini akan 

berdampak negatif terhadap pusat bisnis yang mayoritas terletak didaerah tersebut. 

Apabila tidak dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah banjir akan membawa 

dampak lebih buruk lagi, yaitu terhambatnya perkembangan perekonomian dan sosial 

budaya masyarakat.     

Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut –larut, sehingga memerlukan 

penanganan yang serius dari Pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk 

berpartisipasi dalam persoalan ini, untuk itu perlu ada langkah-langkah kongkrit baik 

secara teknis maupun non teknis. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

 
1.3.1 Maksud 

Maksud dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk pengembangan saluran 

drainase pada Kawasan Puri Anjasmoro yang akan mengalir menuju Sungai Siangker.  
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1.3.2 Tujuan 

  
Tujuan dari perencanaan  saluran drainase Kawasan Puri Anjasmoro ini adalah 

memberikan alternatif pengembangan saluran agar dapat mengalirkan debit banjir 

rencana sehingga dapat memperlancar jalannya aliran saluran drainase dan 

membebaskan genangan banjir pada kawasan tersebut. 

1.4 LOKASI PERENCANAAN 

Kawasan Puri anjasmoro terletak di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang,  

adapun  batas-batas wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara   :  Laut Jawa 

 Sebelah Selatan  :  Kecamatan Ngalian 

 Sebelah Timur  :  Kecamatan Semarang Utara 

 Sebelah Barat  :  Kawasan Bandara Ahmad Yani 

 

1.5 IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH 

1.5.1 Identifikasi masalah 

Masalah yang timbul pada daerah Kawasan Puri anjasmoro dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

a. Timbulnya banjir akibat kapasitas saluran existing tidak mampu menampung 

air buangan. Hal ini berkaitan dengan beban aliran yang harus dialirkan 

melebihi beban aliran pada perencanaan sebelumnya. 

b. Timbulnya sedimentasi pada dasar saluran mengurangi kapasitas saluran dan 

menaikkan muka air saluran. 

c. Adanya tumpukan sampah pada saluran akibat kurang sadarnya masyarakat 

dalam menjaga kebersihan saluran dapat mengganggu aliran air sehingga 

pada saat terjadi hujan, air pada saluran yang ada meluap. 
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d. Terjadi banjir yang disebabkan oleh genangan rob baik karena pengaruh 

penurunan tanah di daerah Semarang bawah maupun akibat reklamasi pantai 

yang dikerjakan oleh perusahaan PT. Indo Perkasa Usahatama ( IPU ). 

Penurunan muka tanah yang terjadi diperkirakan mencapai 5 – 10 cm/tahun ( 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Semarang, 2007 ). 

Penurunan ini terjadi karena besarnya konsolidasi akibat beban besar 

diatasnya, eksploitasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga muka 

air tanah semakin turun. 

e. Semakin berkurangnya daerah resapan air hujan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan kota dan perkembangan industri tanpa memperhatikan 

konservasi dan keseimbangan tata guna lahan dalam proses infiltrasi, sehingga 

presipitasi yang terjadi akan langsung menjadi aliran permukaan yang 

menambah beban aliran pada saluran – saluran daerah hilir. 

1.5.2 Pembatasan Masalah 

 
 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini permasalahan dibatasi pada : 

 Analisis kapasitas saluran drainase yang ada  

 Penyebab terjadinya banjir 

 Alternatif pemecahannya dengan memanfaatkan saluran dan fasilitas 

pompa yang ada. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penulisan laporan Tugas Akhir adalah : 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang tinjauan umum,  latar belakang, maksud dan tujuan, 

Identifikasi dan pembatasan masalah dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II DESKRIPSI DAERAH STUDI 

Memberikan gambaran secara umum keadaan Kota Semarang yang terdiri 

dari topografi, tata guna lahan, hidrologinya serta sistem drainase  yang 

ada sekarang di sekitar Kawasan Puri Anjasmoro Semarang. 
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BAB III STUDI PUSTAKA  

Menguraikan secara jelas teori-teori dan dasar-dasar perhitungan yang 

akan digunakan untuk memecahkan masalah banjir di sekitar Kawasan Puri 

Anjasmoro Semarang. 

BAB IV METODOLOGI  

Menguraikan urutan – urutan pekerjaan yang dilakukan untuk menyusun 

tugas akhir ini mulai dari pengumpulan data, pengolahan data sampai 

dengan siap ditenderkan.  

BAB V ANALISIS DATA  

Menganalisis data-data hidrologi dan data-data hidrolika, baik itu analisa 

data curah hujan, intensitas curah hujan, debit banjir rencana, dan flood 

routing untuk melakukan perencanaan pengendalian banjir.   

BAB VI PERENCANAAN TEKNIS  

Menguraikan perhitungan konstruksi bangunan yang dipilih untuk 

pengendalian banjir. 

BAB VII  SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI DAN TEKNIS 

Menguraikan syarat – syarat administrasi, syarat – syarat umum, dan 

syarat - syarat teknis, yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konstruksi.  

BAB VIII  RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Rencana Anggaran Biaya berisi perhitungan  harga satuan upah kerja,  

harga bahan bangunan, Analisa harga satuan pekerjaan, dan Rencana 

Anggaran Biaya serta Rekapitulasi Total Anggaran Biaya.  

BAB IX  RENCANA KERJA 

Rencana kerja berisi tentang jaringan kerja atau Network Planning, Time 

Schedule, dan diagram tenaga kerja yang menunjukkan jadwal 

pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir proyek. 

BAB X KESIMPULAN DAN SARAN  

Memberikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil 

perencanaan pengendalian banjir ini. 


