
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang dapat menimbulkan kerugian 

yang besar bagi manusia.  Banjir dapat terjadi karena luapan air sungai, waduk, 

danau, laut, atau badan air lainnya yang menggenangi dataran rendah dan 

cekungan yang awalnya tidak tergenang.  Selain itu banjir juga dapat terjadi 

apabila air hujan terperangkap dalam suatu cekungan dan menjadi genangan.  

Banjir dapat terjadi pada setiap kejadian hujan, musim hujan, atau beberapa 

kali musim hujan.  Bencana banjir tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor 

alam melainkan disebabkan oleh perilaku manusia. 

 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan di daerah perkotaan 

meningkat pesat.  Kebutuhan akan pemukiman penduduk juga semakin 

meningkat.  Hal ini menimbulkan perubahan tata guna lahan yang berdampak 

pada berkurangnya daerah resapan air hujan.  Air hujan yang tidak teresap akan 

melimpas di permukaan.  Hal ini akan menyebabkan bertambahnya limpasan 

permukaan yang akan menyebabkan banjir baik frekuensi maupun besarannya. 

 

Upaya untuk mengatasi masalah banjir telah dilakukan.  Namun seiring dengan 

pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, ketersediaan 

fasilitas pengendalian banjir yang ada menjadi tidak mencukupi.  Selain itu 
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upaya pengendalian banjir yang dilakukan umumnya masih secara 

konvensional, yaitu memperbesar dan memperbaiki saluran drainase yang ada 

sehingga air hujan dapat segera tersalurkan.  Padahal konsep drainase 

konvensional memiliki kekurangan yaitu tidak memberikan kesempatan untuk 

air meresap ke dalam tanah. 

Selama ini konsep drainase konvensional menimbulkan masalah lain yaitu 

berkurangnya pasokan air tanah karena ir tidak diresapkan ke tanah. Di daerah 

perkotaan seperti di Bandar Lampung, keadaan ini menyebabkan sumur-sumur 

penduduk mengalami kekeringan saat musim kemarau. Selain itu bila hal ini 

dibiarkan terus menerus, dapat terjadi intrusi air laut yaitu masuknya air laut ke 

pori-pori tanah yang dapat mencemari air tanah. 

Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian banjir yang berwawasan 

lingkungan untuk mengoptimalkan resapan.  Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan pembuatan kolam retensi. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana studi kolam retensi sebagai upaya pengendalian banjir 

Sungai Way Simpur Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 

 

C. Batasan Masalah 

 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Wilayah studi yang digunakan adalah Sungai Way Simpur Kelurahan 

Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 
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2. Lokasi rencana peletakan kolam retensi terletak di Jalan Duana Kelurahan 

Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat. 

3. Data curah hujan yang digunakan dalam perhitungan debit tidak termasuk 

limbah cair rumah tangga yang masuk ke Sungai Way Simpur. 

4. Kala ulang yang digunakan dalam perencanaan adalah kala ulang 5 tahun. 

5. Analisis yang dilakukan yaitu analisis hidrologi, analisis hidrolika, dan 

analisis geoteknik. 

6. Analisis ini hanya sampai merencanakan saja namun tidak sampai 

pelaksanaan. 

 
D. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan studi kolam retensi sebagai 

upaya pengendalian banjir Sungai Way Simpur Kelurahan Palapa Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi mengenai studi kolam retensi sebagai upaya 

pengendalian banjir kawasan perkotaan. 

2. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait pengelolaan sistem 

drainase perkotaan di Kota Bandar Lampung. 

 


