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BAB IX 
PENUTUP 

 

9.1. KESIMPULAN 

Dari hasil perencanaan Sistem Drainase Kali Tnggang yang meliputi analisis 

data, usulan alternatif yang dapat dilakukan untuk penanggulangan rob, perhitungan 

konstruksi, serta analisis harga pekerjaan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Lokasi perencanaan drainase Kali Tenggang ini mencakup hampir seluruh areal 

Kawasan Semarang Timur, sebagai satu kesatuan sistem untuk mengatasi banjir 

dan rob.  

2. Dalam perencanaan sistem drainase Kali Tenggang ini, yang dijadikan usulan 

untuk mengatasi banjir dan rob daerah Kawasan Timur, masing-masing adalah; 

normalisasi saluran Kali Tenggang, pembuatan retarding pond yang disertai 

pompa. serta pembuatan tembok laut untuk mengantisipasi interusi air laut. 

3. Untuk perencanaan saluran Kali Tenggang sebelah hilir, karena merupakan daerah 

rawa, maka agar efisien dan efektif, konstruksi menggunakan urugan tanah. 

retarding pond yang juga terletak sebelah hilir, dibuat menggunakan pasangan batu 

kali sebagai konstruksi dinding kolam. Demikian juga tanggul laut dibuat dengan 

menggunakan pasangan batu kali dengan dimensi yang efisien. 

4. Catchment area untuk perencanaan normalisasi saluran Kali Tenggang sendiri, 

dihitung berdasar areal di Kawasan Semarang Timur yang masih dapat mengalir 

atau melimpas dan masuk dalam saluran. Sedangkan untuk areal yang tidak dapat 

mengalir dikarenakan perbedaan elevasi diberikan usulan alternatif dengan 

penggunaan retarding pond untuk mengatasi banjir. 

5. Perencanaan normalisasi saluran dibuat, dengan mempertimbangkan faktor; 

backwater sebagai akibat pasang surut air laut yang dapat mengakibatkan rob, debit 

banjir maksimum yang dapat terjadi dengan periode ulang rencana 10 (sepuluh) 

tahunan. 

6. Perhitungan debit maksimum menggunakan data curah hujan 20 (dua puluh) 

tahunan untuk mendapatkan hasil distribusi sebaran yang paling mendekati. 
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9.2. SARAN 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Sistem Drainase Kali 

Tenggang ini, antara lain : 

1. Untuk menghindari pendangkalan saluran yang dapat mengurangi fungsinya maka 

perlu dilakukan pengerukan secara berkala, sehingga didapat hasil yang optimal. 

2. Sebaiknya daerah bantaran sungai mendapat perhatian khusus untuk lebih 

ditertibkan, karena selain membahayakan penduduk yang menempati daerah 

tersebut juga agar lebih mudah dalam hal pemeliharaan dan perencanaan yang 

berkelanjutan ke depan. 

3. Untuk meningkatkan rasa memiliki pada masyarakat maka dianjurkan memakai 

material dan tenaga kerja setempat disamping supaya bisa menyediakan lapangan 

kerja. 

4. Perlu juga dibuat akses jalan masuk ke lokasi retarding pond dan saluran paling 

hilir, agar pemantauan dan pemeliharaan menjadi lebih mudah. 

5. Antisipasi daerah banjir dan rob dikawasan Semarang Timur khususnya dan 

Semarang bawah umumnya perlu diperhatikan secara periodik dan dilakukan 

berkala, mengingat turunnya elevasi tanah setiap tahunnya serta banjir dan rob yang 

melanda hampir merata secara keseluruhan di daerah Semarang bawah. 

 

 

 


