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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai

berikut :

1. Dengan hujan kala ulang 2-tahun hasil perhitungan menunjukkan bahwa Qpeak TGL

Eksisting sebesar 9,54 m3/s, Qpeak TGL Rencana+RTH non LID sebesar 14,49 m3/s,

Qpeak TGL Rencana+RTH dengan konsep LID sebesar 8,23 m3/s. Dengan hujan kala

ulang 10-tahun hasil perhitungan menunjukkan bahwa Qpeak TGL Eksisting sebesar

15,42 m3/s, Qpeak TGL Rencana+RTH non LID sebesar 23,35 m3/s, Qpeak TGL

Rencana+RTH dengan konsep LID sebesar 15,03 m3/s. Dengan demikian ruang

terbuka hijau dengan konsep LID lebih efektif dalam mengurangi limpasan

permukaan apabila dibandingkan dengan RTH non LID.

2. Mayoritas responden masyarakat “tidak tahu sama sekali” dan hanya “tahu” tentang

BMPs LID. Mayoritas responden masyarakat menyatakan minat mereka pada BMPs

LID dalam berbagai tingkatan mulai dari “agak tertarik”, “biasa saja”, “tertarik” dan

“sangat tertarik”. Responden yang menyatakan “sama sekali tidak setuju” terhadap

penerapan jenis-jenis BMPs LID hanya berkisar antara 9% sampai dengan 13%,

“agak setuju” 24% sampai dengan 27%, “biasa saja” 14% sampai dengan 22%,

“setuju” berkisar antara 30% sampai dengan 39%. Responden yang menyatakan

“sangat setuju” berkisar antara 10% sampai dengan 14%. Dengan demikian tingkat

dukungan masyarakat untuk penerapan LID cukup tinggi. Responden pemerintah

daerah juga memberikan respon positif terhadap penerapan mayoritas jenis-jenis

BMPs LID.

3. Biaya untuk menerapkan RTH dengan konsep LID pada lokasi studi lebih mahal

antara 190% sampai dengan 268% daripada RTH non LID .

5.2 Saran

Ada kesempatan untuk mengembangkan LID di wilayah Kebondalem oleh karena

keterbukaan masyarakatnya dalam menerima konsep baru. Sosialisasi lebih lanjut

diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air

hujan yang ramah lingkungan. Disarankan untuk melakukan Pilot Project penerapan RTH

dengan konsep LID di lapangan sebagai bahan untuk evaluasi dan monitoring guna

menguji efektifitas penerapannya secara nyata.
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Studi lebih lanjut akan diperlukan untuk menganalisis aspek teknis dan biaya lebih

detail jika daerah studi hendak dibangun dengan konsep LID dengan memasukkan analisis

kebutuhan infrastruktur drainase/pengelolaan air hujan lainnya. Untuk perumahan dan

pemukiman lain yang terletak di dataran yang lebih tinggi, diperlukan studi lebih lanjut

karena karakteristik geografis yang berbeda akan memerlukan perlakuan spesifik lain.

Jadi, ini merupakan keuntungan jika hasil penelitian ini akan diikuti dengan

pelaksanaan fisik di lapangan untuk program pencegahan bencana akibat air berbasis

komunitas. Dalam tahun-tahun berikutnya ini bisa menjadi kesempatan untuk

mengembangkan replikasi program besar-besaran di komunitas lainnya.


