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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Permasalahan banjir merupakan isu penting yang berkaitan dengan kondisi 

drainase. Banjir akan terjadi ketika kondisi drainase suatu daerah tidak baik, 

ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Kota Bogor yang memiliki curah hujan 

cukup tinggi tiap tahunnya berkisar 3.500-4.000 mm dengan luas 4.992,30 Ha, 

antara 4.000-4.500 mm dengan luas 6.424,65 Ha, dan antara 4.500-5.000 mm 

dengan luas 433,05 Ha, per tahun menjadikan Kota Bogor sebagai kota hujan. Kota 

Bogor dilewati oleh dua buah sungai yaitu Sungai Ciliwung di sebelah Timur dan 

Sungai Cisadane di sebelah Barat yang bersumber dari dataran tinggi kawasan 

pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Barat dan bermuara di Laut Jawa 

(Bappeda Kota Bogor, 2018).  

 

Permasalahan banjir dan genangan air dikawasan perkotaan tidak terlepas dari 

permasalahan buruknya saluran drainase. Berdasarkan Master Plan Drainase Kota 

Bogor (2018), terdapat beberapa lokasi di Kota Bogor yang memiliki saluran 

drainase yang mulanya merupakan saluran irigasi, mengingat sebagian besar lokasi 

di Kota Bogor dulunya adalah persawahan, beralih fungsi menjadi saluran drainase. 

Saluran irigasi yang semakin menyempit menuju hilir berbanding terbalik dengan 

saluran drainase yang seharusnya semakin meluas menuju hilir menjadikan 

terciptanya titik-titik genangan hingga banjir di Kota Bogor, tidak terkecuali di 

Kecamatan Bogor Barat. 

 

Kecamatan Bogor Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota 

Bogor, Jawa Barat yang memiliki titik-titik genangan di Kota Bogor. Berdasarkan 

Master Plan Drainase Kota Bogor (2018), di Kecamatan Bogor Barat terdapat 6 

titik genangan sebagai titik prioritas yang tersebar di 3 kelurahan, yaitu Margajaya, 

Bubulak, dan Loji.  
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Saluran drainase yang tidak tersedia, serta berkurangnya kapasitas saluran drainase 

akibat penumpukan sampah dan sedimen memperparah kondisi saluran drainase di 

Kecamatan Bogor Barat. Terdapat satu lokasi yang berada di Kelurahan Loji yang 

belum memiliki saluran drainase, sehinggan ketika hujan tiba lokasi tersebut rentan 

terjadi genangan.  

 

Sesuai fungsinya, saluran drainase kota merupakan jaringan pembuangan yang 

digunakan untuk mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan 

daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal, maupun sungai yang melintas 

di dalam kota (Suripin, 2004). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak lanjut 

dari permasalahan tersebut perlu adanya evaluasi sistem pengendalian banjir dan 

genangan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor untuk mengetahui cara 

penanganan yang tepat sehingga permasalahan dapat teratasi mengingat banjir dan 

genangan yang terjadi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan kota, mulai 

dari resiko terhadap kesehatan, kerugian ekonomi, dan gangguan terhadap 

infrastruktur kota.  

 

Pada evaluasi saluran drainase di Kecamatan Bogor Barat, akan direncanakan 

saluran drainase yang berwawasan lingkungan atau eko-drainase. Dua puluh tahun 

terakhir, telah terjadi perubahan konsep pengelolaan saluran drainase perkotaan, 

yang bermula dari konsep konvensional menjadi konsep ekodrainase yang artinya 

mengalirkan dan/atau membuang air hujan yang berlebih ke badan air penerima, 

menjadi mengelola air hujan dan limpasannya supaya dapat meresap sebanyak-

banyaknya kedalam tanah untuk meningkatkan daya guna air (Ardiyana, 

Mohammad dan Sumiadi, 2016). Ekodrainase yang akan diterapkan dalam 

pengendalian banjir dan genangan di Kecamatan Bogor Barat yaitu sumur resapan 

yang  telah ditentukan dalam Master Plan Drainase Kota Bogor Tahun 2018.  
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1.2. Maksud dan Tujuan  

1.2.1. Maksud  

Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah melakukan evaluasi serta 

perhitungan sistem drainase dan memberikan solusi alternatif sistem drainase yang 

dapat mengendalikan permasalahan banjir dan genangan di Kecamatan Bogor 

Barat, Kota Bogor.  

 

1.2.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasi permasalahan di 6 titik lokasi genangan  di Kecamatan Bogor 

Barat, Kota Bogor;  

2. Memberikan evaluasi terhadap sistem drainase di 6 titik genangan  di Kecamatan 

Bogor Barat, Kota Bogor;   

3. Memberikan rancangan perbaikan sistem drainase di 6 titik lokasi genangan  di 

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; dan  

4. Membuat rekomendasi rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk proses 

perbaikan sistem drainase di 6 titik lokasi genangan di Kecamatan Bogor Barat, 

Kota Bogor.  

 

1.3. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup tugas akhir ini yaitu mengevaluasi secara detail mengenai sistem 

drainase yang ada di Kecamatan Bogor Barat, meliputi:   

1. Identifikasi kondisi wilayah genangan berdasarkan Master Plan Drainase Kota 

Bogor 2018 di Kecamatan Bogor Barat yaitu 6 titik genangan yang tersebar di 3 

kelurahan, yaitu Kelurahan Bubulak, Margajaya, dan Loji; 

2. Melakukan analisis hidrologi, meliputi:  

a. Penentuan stasiun utama  

b. Uji konsistensi  

c. Uji homogenitas  

d. Analisis frekuensi curah hujan harian maksimum dengan menggunakan 

Metode Gumbel, Metode Log Pearson III, dan Metode Distribusi Normal  
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e. Analisis intensitas hujan harian maksimum dengan menggunakan Metode 

Van Breen, Metode Bell-Tnimoto, dan Metode Hasper Der Weduwen, 

berdasarkan pendekatan Persamaan Talbot, Persamaan Sherman, dan 

Persamaan Ishiguro 

3. Mengevaluasi penyebab genangan di 6 titik genangan yang tersebar di 3 

kelurahan, yaitu Kelurahan Bubulak, Margajaya, dan Loji;  

4. Memberikan solusi perbaikan saluran drainase di 6 titik genangan yang tersebar 

di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Bubulak, Margajaya, dan Loji; dan   

5. Memeperkirakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan terkait 

evaluasi dan perhitungan sistem drainase di Kelurahan Bubulak, Margajaya, dan 

Loji.   

 

1.4. Sistematika Penyusunan Laporan  

Sistematika penyusunan laporan Tugas Akhir ini  yaitu:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, serta 

sistematika pelaporan dalam pengerjaan evaluasi dan perhitungan 

Sistem Drainase di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan teori-teori penunjang mengenai sistem drainase 

perkotaan berdasarkan literur.  

BAB III  METODOLOGI  

Bab ini menjelaskan metode pelaksanaan evaluasi dan perhitungan 

Sistem Drainase di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor . 

BAB IV  GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN  

Bab ini menggambarkan wilayah perncanaan meliputi kondisi fisik, 

kependudukan, serta struktur pemanfaatan ruang.  

BAB V  KONDISI EKSISTING SISTEM DRAINASE  

Bab ini memaparkan mengenai kondisi eksisting drainase serta 

permasalahan yang ada. 

BAB VI  ANALISIS HIDROLOGI  
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Bab ini memaparkan informasi data hidrologi di lokasi perencanaan, 

berupa curah hujan yang kemudian dilakukan tes statistika 

kemudian dipilih yang paling mendukung, analisis curah hujan 

harian maksimum, dan analisis intensitas curah hujan.  

BAB VII  EVALUASI DAN PERHITUNGAN SISTEM DRAINASE  

Bab ini menyajikan solusi sistem drainase di 6 titik lokasi genangan 

yang akan diterapkan meliputi dimensi saluran serta bangunan 

pelengkap.  

BAB VIII SPESIFIKASI TEKNIS DAN RENCANA ANGGARAN 

BIAYA 

Bab ini menyajikan spesifikasi teknis yang dilakukan serta rincian 

biaya yang dibutuhkan   

BAB IX  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini  memaparkan simpulan akhir dari perencanaan yang telah 

dilakukan dengan memberikan saran yang dibutuhkan pada titik 

lokasi genangan. 

 

 

 

 

 

 

 




