


Untuk menjaga keseimbangan prasarana dan sarana drainase perkotaan yang telah

ada maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting

untuk dilakukan, agar prasarana dan sarana drainase dapat terus berfungsi untuk

mengalirkan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak

negatif.

Operasi (operation) adalah menjalankan atau memfungsikan prasarana dan sarana

drainase perkotaan sesuai dengan mak

Pemeliharaan (maintenance

prasarana dan sarana drainase bekerja sesuai dengan rencana

Saluran drainase dalam jenisnya terbagi ke dalam

 Saluran primer yang me

 Saluran sekunder berupa selokan besar yang mengarah ke saluran primer.

 Saluran yang berasal dari perumahan disebut dengan saluran tersier.

Pemeliharaan Sistem Drainase

Sistem Drainase

Untuk menjaga keseimbangan prasarana dan sarana drainase perkotaan yang telah

ada maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting

prasarana dan sarana drainase dapat terus berfungsi untuk

mengalirkan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak

) adalah menjalankan atau memfungsikan prasarana dan sarana

drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sedangkan

maintenance) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi

prasarana dan sarana drainase bekerja sesuai dengan rencana

jenisnya terbagi ke dalam tipe besaran.

aluran primer yang mengarah langsung ke sungai,

berupa selokan besar yang mengarah ke saluran primer.

aluran yang berasal dari perumahan disebut dengan saluran tersier.

Pemeliharaan Sistem Drainase dengan Teknologi

Untuk menjaga keseimbangan prasarana dan sarana drainase perkotaan yang telah

ada maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting

prasarana dan sarana drainase dapat terus berfungsi untuk

mengalirkan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak

) adalah menjalankan atau memfungsikan prasarana dan sarana

sud dan tujuannya. Sedangkan

) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi

berupa selokan besar yang mengarah ke saluran primer.

aluran yang berasal dari perumahan disebut dengan saluran tersier.
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CCTV

Inspeksi merupakan hal yang penting dilakukan dan merupakan bagian dari

pemeliharaan, karena pada dasarnya kegiatan pemeliharaan merupakan

pelaksanaan dari kegiatan inspeksi.

Aliran air dalam saluran drainase terhambat akibat sampah yang terbawa oleh

limpasan air hujan, dan endapan yang berasal dari material organik dan anorganik,

mengakibatkan semakin kecilnya luas penampang basah saluran. Faktor tersebut

mengakibatkan saluran drainase tidak mampu menampung volume air sehingga

melimpas ke badan jalan.

CCTV sangat diperlukan untuk melakukan survey awal dan akhir pada drainase

tertutup, dimana dengan alat ini kita mampu membuat pemetaan dengan skala

prioritas terhadap penanganan/pembersihan drainase.

 Survey awal untuk melihat sumbatan drainase ( sampah, lumpur dan

kerusakan drainase )

 Survey akhir untuk melihat hasil dari penanganan pembersihan yang telah

dilakukan baik dengan penanganan teknologi maupun manual ( Tenaga

manusia )

Dengan teknologi CCTV ini di harapkan pemeriksaan drainase dapat dilakuakan

secara berkala, untuk menghindari sumbatan drainase yang membuat drainase itu

tidak berfungsi.

Sebuah tim inspeksi drainase akan membuat survey dari drainase secara

keseluruhan untuk dilakukan penanggulangan baik dengan manual ( tenaga manual

) maupun dengan teknologi.



WATER JETTING

Pembersihan drainase dengan drainase tertutup dan berdimensi kecil sangat sulit

dilakukan oleh pekerjaan manual ( Tenaga manusia ).

Altenatif yang dapat dipergunakan adalah dengan mengggunakan teknologi :

 Water Jetting : Alat ini membersihkan

drainase dengan media air yang di

semprotkan dengan bertekanan tinggi.

 Semprotan air dengan tekananan tinggi

akan di arahkan dengan nozle dengan

berbagai arah dengan tujuan mendorong

sumbatan.

 Arah semprotan berfungsi sebagai

penghancur sumbatan dan mendorong

kotoran ( sampah dan lumpur )

Nozle

e

e

Nozl
 Air untuk penghancur sumbatan
Air untuk mendorong kotoran

( sampah dan lumpur )
Hos



ILUSTRASI KERJA NOZLE

 Arah dorongan kotoran ( A ) berlawan arah dengan arah Nozzle ( B ),

dengan tujuan kotoran dapat di dorong ke mainhole start tempat hose

dimasukan untuk mempermudah pengambiran kotoran ( sampah dan

lumpur ) di mainhole start.

 Hose di arahkan disarankan berlawanan dengan arah aliran air dalam

drainase yang bertujuan untuk mempermudah terbawanya kotoran

 Pekerjaan di lakukan dari mainhole ke mainhole selanjutnya ( per-segmen )

 Pada mainhole start upayakan di pasang Sealing Bags untuk menahan

kotoran agar kotoran mudah tertampung untuk di angkat dan tidak

mengotori segmen drainase yang sudah dibersihkan.
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SEALING BAGS

Fungsi Sealing Bags adalah sebagai alat bantu untuk penyumbat drainase.

Dimana untuk pekerjaan segmentasi mainhole ke mainhole

 Sebagai sumbatan untuk menampung kotoran agar mudah di angkat.

 Menahan kotoran tidak mengalir ke drainse yang sudah dibersihkan.

 Menyumbat aliran air, dalam perbaikan drainase yang rusak.



PEMEBERSIHAN DRINASE MENGGUNKAN JETTING
Memelihara drainase dengan teknologi,

biaya yang dikeluarkan lebih murah di

dandrainasebanding memperbaiki

jugaberdampakyangbanjirbencana

pada kualitas jalan




