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KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1. Kesimpulan Limpasan air hujan merupakan proses pergerakan air hujan di atas permukaan tanah pada saat aliran air tersebut menuju atau meluap dari badan basah aliran (sungai). Besarnya limpasan air hujan sangat erat kaitannya dengan peralihan fungsi lahan yang semula lahan terbuka (lolos air) menjadi lahan terbangun yang kedap air. Peningkatan limpasan air hujan dan aliran permukaan apabila tidak dikendalikan dalam jangka panjang akan menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Peralihan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun merupakan salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya (kebutuhan akan tempat tinggal), oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk meminimalisasi dampak dari peralihan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun.  Di dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai dampak dari peralihan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun di bagian hulu DAS Banjir Kanal Timur. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 1. Pada hulu DAS Banjir Kanal Timur yang terdiri dari sub-DAS Sambiroto dan sub-DAS Durenan terjadi peningkatan aliran permukaan tiap tahunnya dikarenakan opeh peralihan fungsi lahan. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, dalam kurun waktu 10 tahun, peningkatan aliran permukaan di hulu DAS Banjir Kanal Timur sebesar 2,860 m3/dt yang masuk ke dalam dua buah anak sungai, yaitu Sungai Durenan dan Sungai Sambiroto. Debit sebesar 1,604 m3/s masuk ke dalam Sungai Durenan dan 1,256 m3/s masuk ke dalam Sungai Sambiroto.  2. Salah satu kawasan yang menyumbangkan peningkatan aliran permukaan adalah Kawasan The Hill Tamansari Semarang. Dengan luas area sebesar 9 Ha, yang terbagi menjadi 2 subcatchment yaitu subcatchment durenan yang terletak di Blok A dan subcatchment sambiroto yang terletak di Blok D. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, upaya pembuatan kolam tampungan air di dalam Kawasan The Hill Tamansari sudah diperhitungkan oleh pihak pengembang untuk membatasi besarnya air yang akan dirilis keluar kawasan. Sehingga besarnya debit air yang dirilis keluar kawasan tidak mengalami peningkatan (membebani drainase perkotaan) jika dibandingkan dengan sebelum Kawasan Perumahan The Hill Tamansari dibangun. Namun, karena kondisi system drainase di dalam kawasan 



168 yang tidak mencukupi, maka terjadi genangan di dua lokasi di dalam Kawasan Perumahan The Hill Tamansari terjadi genangan di dua lokasi.  3. Penerapan Low Impact Development (LID) di dalam kawasan sudah dilakukan oleh pihak pengembang dengan cara membuatkan kolam tampungan air, memilih material permeable pavement sebagai perkerasan jalan, dan menyediakan RTH di sekitar kawasan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan informasi yang diperoleh dari warga, penerapan LID ini mampu mereduksi aliran permukaan air sebesar 235,35 L/s yang akan masuk ke Sungai Durenan dan 69,42 L/s yang akan masuk ke Sungai Sambiroto. Penggunaan kolam tampungan untuk menampung air hujan sementara sebelum diriliskan kembali ke sungai mampu mengontrol besarnya debit aliran air yang keluar dari kawasan, yaitu maksimum sebesar 383,21 L/s yang dirilis ke Sungai Durenan dan sebesar 158,04 L/s yang dirilis ke Sungai Sambiroto. Sebagai dampak pembatasan besaran debit air ke luar kawasan The Hill Tamansari, menyebabkan terjadi genangan di 2 (dua) titik lokasi, yaitu di sekitar kolam tampungan Blok A dan di akses jaan di Blok D07 (junction D07-1). Berdasarkan informasi yang diperoleh, tinggi genangan yang terjadi di lokasi tersebut setinggi ±5 cm. Genangan dengan tinggi 5 cm dapat dikatakan kecil apabila terletak di daerah yang memiliki kontur topografi landai dan cenderung datar. Di Kawasan The Hill Tamansari yang memiliki kontur curam, apabila terjadi genangan mencapai ketinggian 5 cm, menunjukkan terdapat kesalahan dalam system drainase yang diterapkan. 4. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi besarnya debit aliran permukaan salah satunya adalah dengan menggunakan bangunan resapan air. Bangunan resapan air digunakan untuk memberi waktu air untuk diresapkan kembali ke dalam tanah. Karena dimensi bangunan resapan air yang relative kecil (biopori diameter 10 cm, dan sumur resapan diameter 80 cm), maka dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Hasil kuesioner menyatakan 80% penghuni kawasan The Hill Tamansari bersedia membuat 1 bangunan resapan air, maka dipetakan 1 kavling dengan 1 sumur resapan untuk meminimalisasi aliran permukaan yang terjadi. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, dengan mengombinasikan bangunan resapan air (lubang resapan biopori dan sumur respan) dengan teknik LID yang sudah diterapkan oleh pengembang kawasan The Hill Tamansari (permeable pavement dan rain garden), genangan yang terjadi dapat tereduksi 100% atau dapat dikatakan tidak terjadi lagi genangan di dalam kawasan.  



169 5. Lubang resapan biopori akan memberikan nilai maksimal apabila digunakan dalam jumlah yang banyak. Namun karena rumitnya pemeliharaan (kegiatan memanen, dan mengisi serasah) agar lubang resapan biopori dapat berfungsi optimal, maka sebagian warga merasa keberatan untuk membuat lubang resapan biopori melainkan warga lebih bersedia membuat sumur resapan yang tidak membutuhkan perawatan rutin. 6. Cukup tingginya kesadaran warga di dalam kawasan akan pentingnya bangunan resapan air dalam rangka konservasi air perlu diaplikasikan sehingga tidak hanya menjadi keinginan, melainkan diterapkan dalam bentuk tindakan nyata. Sebaliknya, bagi warga di luar kawasan, kurang  
5.2. Saran Terjadinya peningkatan peralihan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun memberikan dampak yang perlu diperhatikan bersama. Peningkatan aliran permukaan sebagai salah satu dampak dari peralihan fungsi lahan merupakan masalah yang akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar di tahun-tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat sekitar, dan pengembang dalam rangka meminimalisasi peningkatan limpasan air hujan atau aliran permukaan sebagai salah satu dampak peralihan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang kedap air. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan : 1. Pihak pengembang kawasan hendaknya memperhatikan dan memperhitungkan besarnya limpasan air yang akan dirilis ke saluran drainase perkotaan supaya tidak membebani saluran drainase perkotaan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk membatasi besarnya aliran air yang dirilis ke system drainase perkotaan adalah dengan menerpakan system drainase kawasan berwawasan lingkungan dan konsep low impact development. Penerapan system drainase kawasan berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan membuat bangunan resapan air di dalam kawasan. 2. Warga yang tinggal di dalam kawasan perumahan baru juga perlu menerapkan konsep low impact development dengan meminimalisasi besarnya air keluaran dari dalam kavling rumahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan di tempat jatuhnya air hujan dari atap rumah. 3. Warga di luar kawasan perumahan juga dapat mengambil peran untuk meminimalisasi peningkatan aliran permukaan sebagai dampak dari peralihan 



170 fungsi lahan terbuka menjadi lahan kedap air. Salah satunya dengan meminimalisasi besarnya air keluaran dari dalam kavling rumahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan di tempat jatuhnya air hujan dari atap rumah. 4. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam rangka mengendalikan besarnya peningkatan aliran permukaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menertibkan perijinan mendirikan bangunan (IMB) dan dengan menambahkan ketentuan di dalam perijinan untuk mendirikan bangunan (IMB), yakni kewajiban bagi pemohon untuk membangun setidaknya 1 bangunan resapan air dengan diameter 80 cm tiap luas lahan terbangun sebesar 50 m2 terutama untuk pembangunan di daerah hulu sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Kesadaran masyarakat yang masih harus ditingkatkan       
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