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Drainase Kota

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai system

guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam

perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Secara umum, drainase

didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi

dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan

dapat difungsikan secara optimal.

Rumusan Masalah

Banjir yang hampir menjadi langganan perkotaan di musim hujan ini menjadi

masalah serius yang tidak bisa dibiarkan begitu saja dan sangat perlu perhatian

pemerintah. Konsentrasi pemerintah kota yang cenderung terpaku pada

pengembangan kota berkenaan izin dari pengembangan perumahan. Maraknya

pembangunan yang terjadi, seperti pembangunan perumahan, gedung perkantoran,

hotel, pelebaran jalan, dan lain sebagainya cenderung malah mengorbankan

drainase dan terkadang kita temukan parit sebagai alat drainase tersebut disumbat

atau tersumbat. Adapun akibat dari Drainase yang tersumbat memang dapat

berdampak pada menurunnya mutu jalan. Alhasil dana lebih besar harus dirogoh

lagi untuk perbaikan jalan. Tidak hanya itu, dampak langsung yang diakibatkan

banjir untuk masyarakat adalah munculnya berbagai macam penyakit akibat wabah

banjir, biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan fasilitas yang rusak akibat

banjir, dan lain sebagainya. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan akibat banjir jelas

sangat merugikan masyarakat dan pemerintah kota itu sendiri

Penyebab Banjir

Sesungguhnya kejadian banjir adalah hasil interaksi manusia dan alam yang

keduanya saling memengaruhi dan dipengaruhi.Penyebabnya tidak hanya

melibatkan alam, tetapi juga manusia, juga lokal dan global. Dengan demikian

penyebabnya bukan hanya masalah teknis, tetapi juga nonteknis.



Permasalahan drainase

Permasalah drainase perkotaan bukanlah hal yang sederhana. Banyak faktor yang

mempengaruhi dan pertimbangan yang matang dalam perencanaan, antara lain :

1. Peningkatan debit

manajemen sampah yang kurang baik memberi kontribusi percepatan

pendangkalan /penyempitan saluran dan sungai. Kapasitas sungai dan

saluran drainase menjadi berkurang, sehingga tidak mampu menampung

debit yang terjadi, air meluap dan terjadilah genangan.

2. Peningkatan jumlah penduduk

meningkatnya jumlah penduduk perkotaan yang sangat cepat, akibat dari

pertumbuhan maupun urbanisasi. Peningkayan jumlah penduduk selalu

diikuti oleh penambahn infrastruktur perkotaan, disamping itu peningkatn

penduduk juga selalu diikuti oleh peningkatan limbah, baik limbah cair

maupun pada sampah.

3. Penyempitan dan pendangkalan saluran

4. Reklamasi

5. Limbah sampah dan pasang surut
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Inspeksi Dan Pemeliharaan Drainase Jalan

Prinsip

Pemeliharaan merupakan konsekuensi dari suatu pembangunan. Apa yang

sudah dibangun harus dipelihara sebaik-baiknya jika menginginkan umur dan

manfaat yang sesuai dengan perencanaan

Pengertian

 Inspeksi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung untuk

mengetahui secara visual kondisi saluran dan kondisi bangunan beserta

sarana pelengkapnya.

 Pemeliharaan ialah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja

saluran sesuai dengan desain rencana dimana besar kecilnya pekerjaan

didasarkan pada laporan hasil inspeksi
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Alat : Quickview
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Sample Pengamatan :

- Jl. RE Martadinata

- Jl. Soedirman

- Jl. Soekarno - Hatta

Sample Drainase :

- Drainase ada aliran air

- Drainase tidak ada aliran air

1. Jl. RE Martadinata

Kondisi drainase : Pembangunan baru Box Culvert

Keadaan drainase : Ada aliran air
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Gambar 1
C

Gambar 1
Gambar 1
 Gambar 1D



Catatan :

1. Masih ada kayu yang melintang bekas pekerjaan ( Alat bantu project ) yang

tidak di buang sehingga membuat aliran tersumbat – Gbr 1D

2. Masih ada box culvert yang tersumbat dengan asumsi – Gbr 1B & 1C :

- Pekerjaan belum seluruhnya terpasang box culvert

- Box culvert amblas ( pecah ), karena dari kanan dan kiri sudah

terpasang box culvert tetapi box culvert seperti tersekat.

2. JL. Soedirman

Kondisi drainase : Drainase lama

Keadaan drainase : Tidak ada aliran air

Catatan :

1. Pembangunan beton drainase tidak rata, seh

terlihat bertingkat – tingkat ( Gbr 2B )

2. Akibat drainase beton yang bertingkat-tingkat

sama. Maka ketika aliran sampah pada wak

perbedaan luas drainase beton.

3. Pembangunan drainase dengan beton tanpa

menjaga dimensi drainase tersebut tanpa

Inspeksion.
Gambar 2B
Gambar 2A
ingga dimensi drainase beton

, maka luas drainase akan tidak

tu hujan akan tersangkut pada

box culvert, tentunya akan sulit

pengawasan dengan CCTV



3. Jl. Soekarno – Hatta

Kondisi drainase : Drainase baru ( Bukan Box Culvert )

Keadaan drainase : ada aliran air

Catatan ;

1. Kond

sedik

2. Pemb

kayu

terham

akan

3C )
Gambar 3A
isi drainase beton terlihat baru dan berdimensi b

it sampah.

angunan drainase beton ( bukan box culvert ), me

dan triplek yang tidak di angkat kontraktor. Hal in

batnya aliran sampah plastik ketika musim peng

mengakibatkan drainase baru akan tersumbat oleh
Gambar 3B
Gambar 3C
esar, sehingga masih

nyisakan puing puing

i akan mengakibatkan

hujan. Dan pembiaran

sampah plastik ( Gbr



Kesimpulan ;

1. Drainase yang tidak ada aliran air mengalir, sudah terjadi pendangkalan

dikarenakan sedimen lumpur sudah menjadi tanah dan terjadi penumpukan

sampah.

2. Drainase baru, beton bukan box culvert. Pembangunan drainase terkendala

dengan pengawasan dimensi dan sisa-sisa kayu tidak terbuang.

3. Drainase baru box culvert. Adanya runtuhan yang perlu ditindaklanjuti dengan

kerjasama dengan kontraktor dalam pemberian informasi.

4. Kesimpulan ini hanya bersifat pengamatan berdasarkan CCT Inspection

untuk membuktikan fungsi alat.






