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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Seiring  berkembangnya suatu kota, tentu memerlukan berbagai sarana dan 

prasarana perkotaan yang memadai dalam perkembangannya ke depan. Dengan 

bertambahnya penduduk diperlukan juga pembangunan permukiman serta 

penataan lingkungan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam 

pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman dalam upaya penciptaan 

lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat. Peningkatan pembangunan 

perumahan dan pemukiman secara terarah dan terpadu dengan jalan pemenuhan 

kebutuhan prasarana atau menata kembali berbagai infrastruktur yang telah ada. 

Keadaan prasarana lingkungan pemukiman di Kota Purwodadi masih 

kurang memenuhi persyaratan kualitas maupun kuantitas. Pada musim hujan Kota 

Purwodadi sering mengalami banjir. Banjir di Kota Purwodadi diakibatkan karena 

saluran drainase kota yang tidak berfungsi dengan baik. Naiknya elevasi Sungai 

Lusi yang merupakan sungai utama untuk mengalirkan air hujan di Kota 

Purwodadi, mengakibatkan air hujan di Kota Purwodadi tertahan dan 

menimbulkan banjir.  

Untuk menanggulangi masalah banjir di Kota Purwodadi, maka 

direncanakan kolam penampungan sementara (Retarding Pond). Retarding Pond 

berfungsi menampung sementara debit air hujan yang meluap di saluran drainase 

utama karena naiknya elevasi Sungai Lusi. 

Lokasi perencanaan Retarding Pond direncanakan di daerah perbatasan 

antara Kelurahan Kuripan dan Kelurahan Purwodadi di Kota Purwodadi. Kota 

Purwodadi berada di wilayah administrasi Kabupaten Grobogan. Untuk Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1. dan 1.2. di bawah ini.  
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Gambar 1.1. Peta Kota Purwodadi 

(Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan) 
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Gambar 1.2. Lokasi Perencanaan Retarding Pond 

(Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan) 
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1.2. Gambaran Umum Wilayah Studi 

 

1.2.1. Wilayah Kabupaten Grobogan 

 

1.2.1.1.  Letak Geografis 

 

Dilihat dari peta Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan terletak di 

antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, berada 

di bagian timur dan berbatasan dengan : 

• Sebelah Barat       : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak 

• Sebelah Utara       : Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Blora 

• Sebelah Timur      : Kabupaten Blora 

• Sebelah Selatan : Kab. Ngawi, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, dan Kab. 

Semarang 

Ditinjau dari letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di 

antara 1100  151 BT – 1110  251 BT dan 70  LS – 70 301 LS. 

 

1.2.1.2.  Luas Wilayah 

 

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) tahun 1983 

Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 km2 dan merupakan kabupaten 

terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Jarak dari utara ke 

selatan ± 37 km dan jarak dari barat ke timur ± 83 km.  

Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 

280 desa/ kelurahan dengan ibukota berada di Purwodadi, yang selanjutnya dibagi 

dalam 1.451 dusun, 1.729 RW dan 8.763 wilayah RT yang dapat dilihat pada 

tabel 1.1. sebagai berikut : 
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 Tabel 1.1. Nama Kecamatan, Jumlah Desa, Dusun RT dan RW Tahun 2010 

No. Kecamatan 
Nama Ibukota 

Kecamatan 

Banyaknya 

Desa Dusun RT RW 

1 Kedungjati Kedungjati 12 76 313 82 

2 Karangrayung Sumberejosari 19 100 575 107 

3 Penawangan Penawangan 20 71 450 87 

4 Toroh Sindurejo 16 118 851 152 

5 Geyer Geyer 13 102 499 101 

6 Pulokulon Panunggalan 13 112 662 123 

7 Kradenan Kalisari 14 79 538 91 

8 Gabus Tlogotirto 14 87 519 100 

9 Ngaringan Ngaringan 12 78 389 89 

10 Wirosari Wirosari 14 86 479 84 

11 Tawangharjo Tawangharjo 10 58 334 78 

12 Grobogan Grobogan 12 52 418 79 

13 Purwodadi Purwodadi 17 104 851 153 

14 Brati Kronggen 9 51 273 57 

15 Klambu Klambu 9 44 184 47 

16 Godong Godong 28 86 489 100 

17 Gubug Gubug 21 62 443 101 

18 Tegowanu Tegowanu 18 54 236 55 

19 Tanggungharjo Tanggungharjo 9 31 260 43 

 Jumlah  280 1451 8763 1729 

Sumber : Grobogan Dalam Angka 2010 

 

1.2.1.3.  Keadaan Alam 

 

Kabupaten Grobogan yang memiliki relief daerah pegunungan kapur dan 

perbukitan serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi terbagi ke dalam 3 

kelompok yaitu: 
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1. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas 

permukaan air laut dengan kelerengan antara 0 – 8 % meliputi 6 kecamatan 

yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah 

selatan dan Wirosasi sebelah selatan. 

2. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas 

permukaan air laut dengan kelerengan 8 – 15 % meliputi 5 Kecamatan yaitu 

Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara. 

3. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100–500 meter di atas 

permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15% meliputi wilayah 

kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan. 

Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan 

merupakan kabupaten yang penyangga perekonomiannya berada pada sektor 

pertanian  dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air 

bersih. 

 

1.2.1.4.  Kependudukan 

 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 sebanyak 1.368.307 

jiwa terdiri dari 676.732 jiwa laki-laki dan 691.575 jiwa perempuan. 

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Purwodadi 

yaitu sebanyak 121,740 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan 

Klambu yaitu sebanyak 33.826 jiwa. 

 

b. Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 sebagian 

besar adalah tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 1.238.052 jiwa, 

sedangkan yang terkecil adalah tamat Perguruan Tinggi (PT) yaitu sebanyak 

18.940 jiwa.  
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c. Ketenagakerjaan 

Penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 sebagian besar  bekerja atau 

sebagai tenaga kerja di sektor Pertanian Tanaman Pangan yaitu sebanyak 

405.425 jiwa, sedangkan yang terkecil bekerja di sektor Perikanan yaitu 

sebanyak  451  jiwa.  

 

1.2.1.5.  Ekonomi 

 

Kekuatan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dari besarnya Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya PDRB Kabupaten Grobogan pada 

tahun 2010 menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut ini. 

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa sector atau lapangan usaha pertanian 

memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB kabupaten Grobogan yaitu sebesar 

Rp 1.510.375.740.000,00. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terkecil 

adalah  listrik, gas dan air minum  yaitu sebesar  Rp 44.326.940.000,00 

 

1.2.1.6.  Sarana Perhubungan 

 

a. Jalan Kabupaten 

Sarana perhubungan yang berupa jalan kabupaten di Kabupaten Grobogan 

sepanjang 883,10 km. Kecamatan yang memiliki jalan kabupaten terpanjang 

adalah Kecamatan Purwodadi yaitu sepanjang 104,86 km, sedangkan yang 

terpendek adalah Kecamatan Tanggungharjo 2,20 km. 

 

b. Jalan Provinsi 

Sarana perhubungan yang berupa jalan provinsi di Kabupaten Grobogan 

sepanjang 211,845 km.  
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1.2.1.7.  Iklim dan Curah Hujan 
 

Kabupaten Grobogan terletak di antara daerah pantai utara bagian timur 

dan daerah Bengawan Solo hulu, mempunyai iklim tipe D, yang bersifat 1 sampai 

6 bulan musim kering dan 1 sampai 6 bulan musim basah, dengan suhu minimum 

20°C. Sedang curah hujan yang terjadi, rata-rata hari hujan pada tahun 2010, 

selama 100 hari, dan rata-rata curah hujan tahun 2010, sebesar 1958 mm.  

 

1.2.2. Wilayah Kota Purwodadi  

 

1.2.2.1.  Letak Geografis 

 

 Secara geografis batas wilayah Kota Purwodadi terletak pada 110° 52‘ 40“ 

- 110° 55’ 54” Bujur Timur dan 07° 04’ 07” - 07° 06’ 37” Lintang Selatan. 

Sebelum pemekaran Kota Purwodadi terdiri dari 4 kelurahan, diantaranya Kel. 

Purwodadi, Kel. Kuripan, Kel. Danyang dan Kel. Kalongan. Dengan adanya 

pemekaran maka Kota Purwodadi menjadi 8 (delapan) Desa/ Kelurahan dengan 

tambahan 4 (empat) desa yaitu Desa Menduran (Kec. Brati), Desa Getas Rejo 

(Kec. Grobogan), Desa Karanganyar (Kec Purwodadi) dan Desa Ngraji (Kec. 

Purwodadi). 

Batas wilayah Kota Purwodadi yaitu batas sebelah utara, diawali dari barat 

daya menyusuri Jalan Lingkar Utara sampai persimpangan arah Kudus dan Blora 

dilanjutkan menyusuri jalan menuju ke arah Blora sampai pertigaan Dusun 

Perdikan. Batas sebelah timur, diawali dari timur laut menyusuri jalan pertigaan 

Dusun Perdikan Desa Getasrejo ke arah selatan menuju Sungai Lusi, selanjutnya 

menyusuri Kali Ampo ke arah selatan sampai Dusun Ngraji, sampai batas 

(administrasi) selatan Desa Ngraji. Batas Sebelah Selatan Berupa batas 

administrasi desa/ kelurahan yang sekaligus batas administrasi kecamatan antara 

Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh yang berbatasan dengan Kelurahan 

Kalongan dan Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi. 
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Sedang batas sebelah barat berupa batas administrasi desa/ kelurahan 

antara Desa Genuksuran, Desa Ngembak, Desa Cingrong dan Desa Putat yang 

berbatasan dengan Kelurahan Danyang dan Kelurahan Kuripan Kecamatan 

Purwodadi. Keadaan topografi di wilayah penelitian mempunyai kemiringan 

tanah relatif datar atau sebagian besar mempunyai lereng 0-2% yang 

dipergunakan oleh penduduk untuk pemukiman dan pusat perkotaan, sedangkan 

wilayah yang mempunyai lereng 2–15 % terletak di pinggir sungai, dipergunakan 

untuk pertanian dan penghijauan. Kendala yang dihadapi dengan keadaan 

topografi yang demikian ini adalah kurang lancarnya pembuangan air, baik air 

hujan maupun air limbah. Hal ini perlu penanganan secara terpadu antara 

pemerintah dan masyarakat supaya saluran pembuangan tetap bersih dan lancar 

sehingga tidak terjadi genangan. 

 

1.2.2.2.  Jumlah Penduduk  
 

Jumlah penduduk Kota Purwodadi sebanyak 7902 penduduk, dengan 

jumlah Rumah Tangga sebanyak 2326 KK, dengan jumlah rata-rata sebanyak 3 

jiwa per KK. Kota Purwodadi terbagi menjadi 8 (delapan) desa, dengan jumlah 

penduduk terbesar di Desa Purwodadi, sebanyak 24,866 jiwa dan jumlah 

penduduk terkecil di Desa Getasrejo sebanyak 4,197 jiwa.  
 

 

1.2.2.3. Jaringan Pengelolaan Sampah 
 

Penyediaan sistem persampahan Kota Purwodadi dikelola oleh Pemerintah 

Kabupaten (Dinas Kebersihan Pertamanan), masyarakat dan swasta. Masyarakat 

dan swasta mengelola prasarana pewadahan dan pengumpulan, sedangkan 

Pemerintah Kabupaten mengelola prasarana pemindahan, pengangkutan sampai 

ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Unsur-unsur pengelolaan persampahan non 

formal adalah sebagai berikut : 

• Tingkat wilayah pelayanan transfer ke depo. 
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• Pengelola tingkat kelurahan/ desa, pasar dan terminal. 

• Pengelolaan sampah perusahaan. 

• Penguyuban kebersihan di tingkat RT/ RW. 

Pewadahan sampah yang ada pada umumnya sudah banyak yang bersifat 

non permanen dan penyediaannya dilakukan oleh masyarakat atau instansi sediri. 

Adapun pelaksanaan pengumpulan sampah tersebut dilakukan dengan sistem 

langsung yaitu pengumpulan sampah yang dilakukan sendiri oleh mayarakat atau 

instansi sebagai sumber sampah tersebut tanpa perantara gerobak sampah dan 

becak sampah. 

Saat ini di Kota Purwodadi sudah memilki 9 buah Tempat Penampungan 

sementara (TPS) dengan volume masing-masing 1-6 m3. Selain TPS tersebut di 

Kota Purwodadi juga sudah memiliki 3 depo yag terdapat di Kelurahan 

Purwodadi, Kuripan dan Danyang. Adapun untuk Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) terdapat di Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi. 

 

1.2.2.4.  Jaringan Air Buangan Limbah (Sanitasi) 

 

Di wilayah perencanaan sumber air limbah pada umumnya berasal dari 

rumah tangga. Limbah lokal umumnya berasal dari air bekas dapur, kamar mandi, 

kamar cuci, WC dan lain-lain. Air bekas ini dapat menimbulkan bau busuk akibat 

terjadinya penguraian benda-benda organik dari air bekas tersebut. 

Sistem pengelolaan air limbah yang ada saat ini adalah sistem setempat 

(onsite sanitation). Pengelolaan dengan sistem ini ada dua cara yaitu cara 

individual dan komunal. Cara individual pelayanan dengan sarana jamban 

keluarga untuk black water dan dengan sarana saluran pembuangan air limbah 

(SPAL) untuk grey water. 

Cara komunal pelayanannya dengan menggunakan sarana jamban keluarga 

dan MCK. Sistem air limbah saat ini dikelola oleh masyarakat dan pemerintah 

(Dinas Kesehatan Kabupaten). Jangkauan pelayanan yang ada saat ini sudah 
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mencakup seluruh kelurahan yang ada di Kota Purwodadi. Akan tetapi belum 

seluruh penduduk memiliki jamban dan SPAL. Dengan demikian belum semua 

penduduk terlayani oleh sarana air limbah. 

Sistem pembuangan air buangan/ limbah pada umumnya dapat dibedakan 

ke dalam dua cara penanganan, sangat tergantung dari lokasi daerah sumber air 

buangan tersebut. Bagi daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau oleh sistem 

saluran perkotaan dapat diterapkan sitem pembuangan air secara individual. 

Sedangkan untuk daerah yang dapat dijangkau langsung dapat memakai sistem 

perkotaan. Dari saluran perkotaan kemudian dialirkan melalui saluran sungai. 

Pembuangan air kotor di Kota Purwodadi sampai saat ini masih mengandalkan 

dua sungai yaitu Sungai Lusi dan Sungai Glugu. 

 

1.2.2.5.  Jaringan Air Hujan 
 

Sistem saluran yang ada saat ini sudah memakai saluran tertutup, tetapi 

sebagian masih ada yang menggunakan saluran terbuka. Untuk pengelolaan air 

hujan tidak begitu sulit dilakukan, walaupun masih ada kendala yang dihadapi 

oleh Kota Purwodadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan 

lingkungan. 

 Keadaan topografi Purwodadi memiliki kemiringan ke arah pinggiran 

kota, dengan kemiringan tanah berkisar 0-2 % dan mempunyai kecenderungan 

semakin tajam kearah alur/ badan sungai. Topografi yang demikian ini membawa 

dampak relatif kecil adanya longsoran tanah namun ada kecenderungan terjadinya 

endapan/ sedimentasi dan genangan air. 

Sistem drainase Kota Purwodadi terbentuk atas sistem drainase air hujan 

dengan jaringan saluran yang mengarah ke sungai-sungai yang ada di sekitar kota. 

Kondisi fisik saluran yang ada sebagian sudah berkonstruksi pasangan batu. 

Sebagaimana dengan keadaan topografi Kota Purwodadi yang 

menimbulkan kecenderungan terjadinya sedimentasi dan potensial terjadinya 

genangan, maka saluran-saluran drainase yang melewati daerah dengan 

kemiringan landai sangat perlu mendapatkan penanganan secara khusus. 
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Pada daerah-daerah yang mendapat prioritas, perlu didukung pula dengan 

perencanaan/ pengadaan rehab atau bahkan pembangunan baru prasarana drainase 

secara sistematis, integral dengan pengadaan prasarana infrastruktur wilayah.  

 

1.2.2.6.  Kondisi Geologi 

 

   Keadaan kesuburan tanah, di wilayah penelitian sebagian besar tanah 

pertanian kondisinya subur, namun kurang air sehingga kurang produktif tetapi 

dengan telah dibangunnya saluran-saluran irigasi kondisinya sudah ada yang baik 

sehingga bisa panen padi 1 tahun 2 kali. Dengan program intensifikasi pertanian 

yang relative berhasil  dengan jumlah lahan pertanian irigasi teknis seluas 268.30 

Ha sehingga potensi sawah lestari di wilayah Kota Purwodadi baik untuk 

dipertahankan dan dibudidayakan secara optimal. Keadaan tanah yang subur 

dengan lahan pertanian irigasi teknis seluas 268.30 Ha tersebut dalam struktur tata 

ruang Kota Purwodadi perlu di pertahankan keberadaannya. Dengan 

mempertimbangkan atas hal ini, maka sudah barang tentu perlu ditentukan lahan 

yang lain (baru) terkait kebutuhan pemukiman penduduk di masa yang akan 

datang. Keberadaan lahan sawah lestari yang merupakan lahan pertanian irigasi 

teknis di wilayah Kota Purwodadi ini dalam struktur Kota Purwodadi dapat 

dipergunakan sebagai paru-paru kota  yang akan tentu lebih medukung citra Kota 

Purwodadi. 

 

1.2.2.7.  Pola Penggunaan Tanah 
 

Pola pengunaan tanah menggambarkan keadaan penggunaan lahan dan 

atau tata guna lahan bagi penggunaan atau untuk fasilitas perkantoran, baik untuk 

kepentingan jasa (yang terdiri kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, tempat 

pelayanan medis), untuk perusahaan (pasar, toko dan warung), industri 

(pembuatan makanan dan minuman, alat rumah tangga dan bengkel) serta 

pemukiman penduduk (perumahan, kuburan dan lapangan olahraga). 
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1.2.2.8.  Kondisi Fasilitas Kota dan Jaringan Transportasi 

 

a. Fasilitas Listrik 

 

Dalam wilayah penelitian telah terjangkau dan terlayani dengan cukup 

memadai atas kebutuhan jaringan listrik sebagai sumber energi bagi masyarakat 

Kota Purwodadi pada umumnya. 

 

b. Fasilitas Air Bersih 

 

Fasilitas air bersih juga sudah menjangkau sebagian besar wilayah 

penelitian dan bahkan selalu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya 

sehingga semua wilayah bisa terjangkau. 

 

c. Fasilitas Komunikasi 

Jaringan telepon di wilayah penelitian sudah cukup baik terbukti bahwa 

kualitasnya selalu ditingkatkan, jaringan yang ada sekarang sudah menggunakan 

system otomatis dan di tempat-tempat yang dipandang strategis telah dipasang 

telepon umum sehingga pemakai jasa ini tidak mengalami kesulitan. Masyarakat 

Kota Purwodadi pada umumnya telah menikmati jasa dari telekomunikasi secara 

memadai dan bahkan berkembang relatif baik. 

 

d. Fasilitas Drainase 

 

Kondisi fasilitas ini sudah relatif baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya, terbukti di dalam pusat kota keadaannya sudah permanen baik yang 

tertutup maupun yang terbuka, sedangkan yang ada di pinggir kota kualitasnya 

belum permanen hal ini perlu perhatian pemakaiannya, agar air limbah selalu 

lancar. 
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e. Fasilitas Jaringan Jalan 

Di wilayah penelitian kondisi jalan telah ditingkatkan baik kualitas 

maupun kuantitasnya terbukti dengan terbangunnya jalan baru, jalan dilebarkan 

serta ditingkatkan kualitasnya serta bisa memperlancar arus lalu lintas serta 

membuka wilayah pinggiran kota. 

 

1.2.2.9. Sistem Drainase Eksisting 

 

A. Sistem Sungai dan Pembagian Sub Drainase 

 

Sistem pengendalian banjir di Kota Purwodadi bergantung pada 2 sungai 

yaitu Sungai Lusi (debit puncak Sungai Lusi 600 m3/dt), dengan lama perjalanan 

air selama 5 jam, dari Kota Purwodadi ke Bendung Klambu dan Kali Glugu 

sebagai saluran utama ordo dua. Sungai tersebut merupakan satu sistem sungai 

Serang Lusi yang merupakan bertemunya antara Sungai Serang dengan luas DAS 

937 km² dan Sungai Lusi dengan Luas DAS 2.507 Km² menjadi Sungai Wulan. 

Sungai Serang sudah dibuat Waduk Kedung Ombo dengan kapasitas 710,10 Juta 

m³ (dapat mengurangi banjir di hilir sebesar 20 %). Sungai Lusi dengan luas DAS 

2.057 km² masih dapat mengirim dan menimbulkan banjir di daerah hilir karena 

rencana pembangunan Waduk Banjarejo, Sapen, Kedungwaru, Tirto, Ngemplak 

dan Bandungharjo tidak jadi dilaksanakan, dengan demikian masih dapat 

menimbulkan dan mengirim air banjir sebesar ± 1.050 m³/dt (Peil di jembatan 

Purwodadi Menduran ± 22.39) data kejadian banjir 15 Januari 1987 (Sumber balai 

PSDA Serang Lusi Juana). Sedimentasi dan pendangkalan akibat banjir erosi 

sungai–sungai di wilayah Serang Lusi Juana cukup tinggi. Misalnya Daerah 

Karanganyar sampai Wilalung (Sungai Serang) sebesar 40 mm/th, Daerah antara 

Wilalung Sampai Godong (Sungai Serang) sebesar 36 mm/th (kajian SMEC).    

Kondisi fisik Sungai Lusi berbentuk meander, dan kapasitas penampang 

sungai kecendurangan berkurang, dikarenakan adanya erosi dan sedimentasi lahan 

di bagian hulu sungai. Secara topografi Kota Purwodadi relatif rendah, 
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dibandingkan ketinggian muka air banjir Sungai Lusi saat banjir, maka pada debit 

puncak, air tersebut akan meluap sehingga akan menggenangi wilayah sekitarnya. 

Disamping itu  genangan akibat banjir lokal, tidak langsung mengalir ke Sungai 

Lusi, karena akan terjadi backwater. 

Berdasarkan hasil survey di lapangan, bahwa sistem  drainase Kota 

Purwodadi dibagi menjadi 5 sub sistem drainase yaitu : 

1) Sistem Drainase Sungai Lusi pada bagian blok A, terdiri dari 7 sub-sistem  

yaitu Sub Sistem Saluran Sekunder Drain Gebangan, Sub Sistem Saluran 

Sekunder Drain Pendem, Sub Sistem Saluran Sekunder  Drain Ngramut , Sub 

Sistem Saluran Primer Drain Soponyon, Sub Sistem Saluran Sekunder Drain 

MT. Haryono, Sub Sistem Saluran Sekunder Drain Krajan dan Sub Sistem 

Kali Glugu. 

2) Sistem Drainase Saluran Primer Soponyono pada Blok B , terdiri dari 8  sub-

sistem yaitu Sub Sistem Saluran Sekunder  Drain Merapi, Sub Sistem Saluran 

Sekunder  Drain  Gajah Mada, Sub Sistem Saluran  Sekunder Drain  

Soponyono VI, Sub Sistem Saluran Sekunder Drain Soponyono V, Sub 

Sistem Saluran Sekunder  Drain Soponyono II, Sub Sistem Saluran Sekunder  

Drain  A. Yani, Sub Sistem Saluran Sekunder  Drain  Kuripan dan Sub Sistem 

Saluran Primer Drain  Kuripan 

3) Sistem Drainase Saluran Primer Danyang pada Blok C , terdiri dari 2 sub-

sistem yaitu Sub Sistem Saluran Sekunder  Drain Majenang, dan Sub Sistem 

Saluran Sekunder  Drain Bupati Sunarto 

4) Sistem Drainase Kali Glugu, terdiri dari 8 sub-sistem: yaitu  Sub Sistem 

Saluran Sekunder Drain Sawahan, Sub Sistem Saluran Sekunder Drain Ngraji, 

Sub Sistem Saluran Sekunder Drain Sekaran, Sub Sistem Saluran Sekunder 

Drain Kalongan, Sub Sistem Saluran Sekunder Drain  Dr. Sutomo, Sub Sistem 

Saluran Sekunder Drain Cebok, Sub Sistem Saluran Sekunder Drain 

Karangannyar dan Sub Sistem Saluran Sekunder Drain Ngabean 
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5) Sistem Drainase Saluran Primer Drainase Kuripan Terdiri dari 2 Sub Sistem 

yaitu, Sub Sistem Saluran Sekunder Drainase Gajah mada dan Sub Sistem 

Saluran Sekunder Majenang. 

 

B. Daerah Genangan 

 

Genangan di Kota  Purwodadi  dibedakan menjadi 2 yaitu genangan air 

yang disebabkan oleh banjir lokal dan genangan air akibat kiriman (limpasan). 

Banjir lokal terjadi sebagai akibat adanya curah hujan yang tinggi sehingga 

daerah-daerah yang biasa disebut “daerah bawah” Kota Purwodadi mengalami 

genangan-genangan yang cukup tinggi. Tinggi genangan tersebut  berkisar antara 

30 cm s/d 50 cm dengan lama genangan berkisar antara 1 jam sampai 3 jam. 

Lokasi banjir dan genangan air yang sering terjadi di Kota Purwodadi ditunjukkan 

dalam tabel di bawah ini : 

 

Tabel 1.2. Lokasi Banjir/ Genangan Air, Daerah Pengaruh Saluran, dan Luas Genangan 

No. DPS Lokasi 
Luas 

Genangan 

1. Saluran Drainase Utama  Jl. MH Thamrin, Simpang Lima, dan GOR 

 Jl. Gajah Mada 

 Jl. Soponyono VI dan Makam 

 Komp. Kantor Dinas P dan K 

 Jl. Soponyono II 

 Jl. Soponyono I 

 Jl. Mangga (masuk RSS Sambak) 

 Jl. Untung Suropati 

 Sekitar Jl. P. Tendean (Alun-alun dan Kantor 

Bupati) 

2 ha 

1 ha 

2 ha 

2 ha 

1 ha 

1 ha 

3 ha 

4 ha 

2 ha 

2. Saluran Drainase Jl. Gajah Mada  Persawahan dan Perum Petraco 5 ha 

3. Saluran Drainase Jl. Dr. Sutomo  Perumahan sekitar Jl. Dr. Sutomo 3 ha 

4. Saluran Drainase Jl. K. Busro  Jl. Ki Ageng Getas Pendowo 

 Jl. Kiai Busro  

2,5 ha 

2,5 ha 

5. Saluran Drainase Kali Kuripan   Persawahan dan belakang rumah penduduk 5 ha 

6. Saluran Drainase Jl. Sudirman  Jl. Sudirman dan sekitarnya 1 ha 

Sumber : Dinas Cipta Karya Kabupaten Grobogan 



16 
 

 

 
Gambar 1.3. Skema Sungai Serang, Lusi, dan Juana 

(Sumber : BPSDA SELUNA, 2008) 
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Gambar 1.4. Skema Saluran Pembuangan Utama  

(Sumber : BPSDA SELUNA, 2008) 
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1.3.  Perumusan Masalah 

 

Fenomena banjir yang terjadi di Kota Purwodadi dan sekitarnya pada 

dasarnya merupakan akibat dari permasalahan-permasalahan yang saling terkait 

dan kompleks. Sayangnya permasalahan-permasalahan tersebut cenderung 

diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait secara eksklusif, terkotak-kotak, serta 

tidak menyeluruh. Diantaranya adalah adanya otonomi daerah yang memberikan 

kewenangan tiap Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangga 

daerahnya masing-masing. Setiap daerah yang memiliki program pengendalian 

banjir yang tidak terkoordinasi dengan baik dengan daerah-daerah lain di 

sekitarnya. 

Jika dilihat dari aspek ilmu teknik hidro, permasalahan banjir yang terjadi 

di Kota Purwodadi adalah salah satunya merupakan imbas/ akibat masalah yang 

terjadi di daerah hilir Sungai Lusi. Kondisi fisik sungai tersebut berbentuk  

meander, dan kapasitas penampang sungai kecendurangan berkurang, dikarenakan 

adanya erosi dan sedimentasi lahan di bagian hulu sungai. Secara topografi Kota 

Purwodadi relatif rendah, dibandingkan ketinggian muka air banjir Sungai Lusi 

saat banjir, maka pada debit puncak, air tersebut akan meluap sehingga akan 

menggenangi wilayah sekitarnya. Disamping itu genangan akibat banjir local 

tidak langsung mengalir ke Sungai Lusi, karena akan terjadi backwater. 

Untuk mengatasi masalah banjir di Kota Purwodadi dengan normalisasi 

(memperlebar) Sungai Lusi secara pelaksanaan dirasa sulit untuk dilakukan 

karena kondisi di lapangan terdapat jalan dan permukiman disisi kiri/ kanan 

Sungai Lusi.  Maka dari itu yang memungkinkan adalah peninggian tanggul serta 

pembuatan Kolam Tampungan (Retarding Pond). 

 

1.4.  Maksud dan Tujuan 

 

Maksud dari perencanaan Retarding Pond yaitu sebagai bangunan 

pengendali banjir di wilayah Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan  yang menjadi 

salah satu daerah genangan banjir. 
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Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengatasi banjir yang terjadi di Kota Purwodadi. 

2. Merehabilitasi saluran-saluran drainase yang sudah tidak mampu 

menampung debit air hujan sehingga meluap dan menimbulkan banjir. 

3. Mengetahui dimensi Retarding Pond, dimensi pintu air, serta kapasitas 

dan jumlah pompa yang dibutuhkan untuk pengendalian banjir. 

  

1.5.  Lingkup Perencanaan 

 

Tugas Akhir perencanaan Retarding Pond di wilayah Kota Purwodadi 

Kabupaten Grobogan mencakup hal – hal sebagai berikut :  

1. Pengumpulan data primer dan sekunder seperti data curah hujan, data 

tanah, data jaringan drainase, daerah genangan, peta topografi , data 

geometri sungai dll. 

2. Melakukan analisis hidrologi dari data curah hujan. 

3. Melakukan analisis hidrolika saluran berdasarkan debit banjir rencana. 

4. Melakukan analisis sistem pengendalian banjir dengan Retarding 

Pond yang meliputi operasi pompa (kapasitas dan waktu operasi 

pompa), perencanaan tanggul, dan pintu air. 

5. Gambar Perencanaan . 

6. Perhitungan RAB, Kurva S, NWP dan pembuatan RKS. 

 

1.6.  Sistematika Laporan 

 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, dengan pokok bahasan 

masing-masing bab adalah sebagai berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, gambaran umum wilayah studi, perumusan masalah, 

maksud dan tujuan, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan laporan. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan secara global teori dan dasar-dasar perhitungan yang akan 

digunakan untuk pemecahan permasalahan yang ada, baik untuk menganalisis 

faktor-faktor dan data pendukung maupun perhitungan teknis perencanaan 

Retarding Pond. 

 

BAB III   METODOLOGI 

Metodologi berupa uraian tentang alur pikir pengerjaan Tugas Akhir, 

metode pengumpulan data, pengolahan data, pemecahan masalah, hingga 

perencanaan. 

 

BAB IV  PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 

Menguraikan tentang pengolahan data serta analisis data-data hidrologi 

dan hidrolika yang telah diperoleh baik analisis data curah hujan, debit banjir 

yang terjadi, serta analisis data lainnya.  

 

BAB V  PERENCANAAN RETARDING POND 

Bab ini berisi tentang perencanaan teknis Retarding Pond dan bangunan-

bangunan pelengkapnya meliputi perencanaan Retarding Pond, pintu air, pompa 

yang digunakan dan stasiun pompa.  

 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dapat diambil berdasarkan 

hasil analisis. 

 

LAMPIRAN 

 Dalam laporan Tugas Akhir ini lampiran berisi sebagai berikut : 

• Lampiran A =  Surat-surat Tugas Akhir 

• Lampiran B =  Analisis data 

• Lampiran C =  RAB, kurva S, NWP dan RKS 

• Lampiran D =  Gambar-gambar perencanaan 


