
Air Hujan 

 Hujan turun ke lingkungan binaan manusia yang 

di penuhi oleh gedung, jalan, tempat parkir, 

taman dan mencari jalan ketujuannya secara 

alami, sebagian lagi mengalir di permukaan 

mencari daerah yang lebih rendah, ke sungai, 

danau, ke laut atau menggenangi daerah dataran 

rendah. 



Siklus hidrologi  

Dengan demikian, masalah 

utama dari air  hujan adalah : 

• Mengalirkan air hujan yang 

tidak di inginkan yaitu air 

hujan di atap, air permukaan 

dan air dalam tanah agar 

menjauh dari bangunan. 

• Mengalirkan air permukaan 

dan air dalam tanah keluar 

dair tapak, ke pembuangan 

umum agar tidak terjadi 

genangan atau banjir. 

• Mengendalikan aliran air 

hujan agar tidak terjadi erosi 

atau perubahan permukaan 

tanah. 



Pengendalian Air Hujan di 
bangunan 

 Pada atap datar air di kumpulkan ke 
beberapa titik pembuangan dengan 
membuat kemiringan atap paling tidak 
1%. Pada titik pembuangan / turun di 
pasangkan saringan (roof drain) agar 
kotoran tidak masuk ke talang vertikal 
(leader) yang dapat di letakaan di luar 
atau di dalam bangunan. Air hujan 
yang masuk ke balkon juga di saring 
(floor drain) terlebih dahulu dan di 
alirkan ke pipa pembuangan utama 
atau bak penampung air hujan di 
bawah lantai, kemudian di buang ke 
saluran air hujan umum. 



Bila kapasitas air hujan yang di resapkan kecil, upaya yang 
di lakukan untuk menjauhkan dan meresapkan air hujan 
adalah : 

 Dengan membuat rabat di sekeliling bangunan air hujan 
mengalir menjauh dari bangunan. Namun cara ini harus 
di dukung dengan pengolahan kemiringan tanah di 
sekitar  bangunan (grading) agar tidak terjadi genangan 
di sekitar rabat. 

 Membuat sumur resapan langsung di bawaqh talang 
tegak. Cara ini hanya berhasil bila kemampuan resap 
tanah (faktor perkolasi) tinggi. 

 Membuang air hujan  melaui pipa-pipa ke sumur 
resapan. 



Komponen untuk meresapkan dan 
menjauhkan aliran  
air hujan dari bangunan. 



Pembuangan Air Hujan dari 
Atap 

 Membuang air hujan dari atap secepat mungkin ke 
saluran pembuangan kota atau ke tanah (bila daya 
resap tanah memungkinkan) 

 Pipa talang horisontal maupun vertikal harus cukup 
besar agar dapat menyalurkan dan sesuai kapasitas 
air dan luas dari atap  dengan cepat. Penggunaan 
gutter untuk atap miring, di samping harus cukup 
kapasitasnya, sebab makin besar sudut atapnya 
maka makin cepat pula alairan airnya. 

 Pipa-pipa pembuangan tidak mudah tersumbat. 
Untuk itu perlu di pasangakan saringan-saringan 
(roff drain, floor drain) agar kootran ltidak masuk ke 
dalam pipa. 

 Pipa air hujan horisontal di dalam bagunan harus 
mudah di bersihkanm, karena itu di pasangkan 
clean out  

 Aliran dalam pipa pembuangan tidak boleh 
terhambat, karena itu di hindari sebanyak mungkin 
pembelokan pipa, bahkan penggunaan sambungan 
pipa  



Drainase tapak  

    Setiap pembangunan di tapak biasanya 
mengubah pola drainase asal yang ada dan 
menambah jumlah aliran air hujan akibat 
tertutupnya tanah yang poreus oleh bangunan 
atau perkerasan. Dalam perancangan tapak, 
arsitek harus memperhatikan pola drainase 
ekisting yang ada di tapak dan memperhitungkan 
bertambahnya jumlah aliran air hujan (run off) 
yang tak dapat meresap dalam tanah dan 
menciptakan drainase positip; yaitu 
mengarahkan aliran air hujan menjauhi 
bangunan atau daerah-daerah kegiatan (parkir, 
jalan) agar tidak terjadi banjir , erosi atau 
genangan air.  



1. Drainase permukaan  

 Drainase permukaan meliputi 

sheet flow,pembuatan saluran-

saluran terbuka untuk jalan dan 

tempat parkir; pembuatan 

alur/lekuk tanah dan bukit kecil 

yang merupakan bagian 

rancangan lanskap tapak. 



Sheet flow dan alat 
perlengkapannya  

 Sheet flow, dimaksudkan sebagai 
drainase yang terjadi karena 
adanya kemiringan permukaan 
tanah, perkerasan atau taman. 
Aliran air semacam ini biasanya 
diarahkan dan ditampung oleh 
saluran terbuka atau bak 
penampung; kemudian diteruskan 
ke saluran air hujan lingkungan 
atau tempat pembuangan lainnya 
(sungai, danau, kolam buatan 
dsb). 



3 bentuk alat pengumpul 
air hujan  

a. Area drain, yang berfungsi seperti corong, 
menangkap air dari suatu daerah berukuran tertentu 
dan sekedar mengarahkan air dari permukaan 
langsung kedalam pipa. Kelemahannya, adalah 
dalam jangka waktu yang panjang sering kali pipa 
tersumbat oleh kotoran atau tanah yang terbawa 
oleh aliran air hujan. Kelemahan lainnya adalah 
bahwa elevasi dari area drain tidak fleksibel, harus 
merupakan titik terendah dari semua  bidang miring 
aliran. 

b.     Bak pengumpul; fungsinya serupa dengan area 
drain, menangkap air permukaan suatu daerah 
tertentu. Tetapi, dikembangkan lebih lanjut dengan 
fungsi tambahan, yaitu fungsi penangkap tanah dan 
kotoran. Karena adanya fungsi ganda inilah, maka 
bak pengumpul ini menjadi sangat disukai dan 
digunakan. 

c.      Pipa pengumpul, atau pengumpul berbentuk linier. 
Bentuk ini mempunyai kelebihan, yaitu elevasinya 
yang fleksibel sehingga mudah mengikuti berbagai 
ketinggian tanah, jalan, atau tempat parkir. 

 

 





Bak pengumpul air hujan 
berukuran besar  

sangat diperlukan pada lanskap 

yang memakai perkerasan 

dalam ukuran yang luas ( mis. 

plaza). Sebab permukaan 

perkerasan yang luas disamping 

memerlukan pengeringan yang 

cepat, juga mempunyai koefisien 

aliran air yang tinggi sehingga 

seringkali bak kontrol biasa atau 

saluran-saluran terbuka kurang 

mampu menampungnya.Pada 

contoh aplikasi pada suatu 

perkerasan berukuran 100ft x 

200 ft, dengan menerapkan 

satu, dua dan empat buah bak 

penampung untuk luas yang 

sama,  



Bak kontrol air  

ditempatkan pada :  

a. perubahan saluran pipa 

b. perubahan ukuran pipa 

saluran 

c. perubahan kerniringan pipa 

saluran 

d. pertemuan dua atau lebih 

pipa saluran 

e. jarak /interval antar bak 

kontrol berkisar antara 100 

sampai 150 m 



2 Drainase bawah tanah 

 Tujuan drainase bawah tanah adalah : 
 Mengumpulkan dan membuang air hujan 

yang jatuh di atap, jalan, ruang terbuka 
kedalam pipa bawah tanah yang 
berfungsi sebagai drainase utama 
lingkungan. 

 Melindungi tanah di 'kaki' bangunan 
dengan pengadaan footing drain , 
menurunkan permukaan air tanah dan 
mengurangi tekanan hidrostatik pa0a 
dinding-dinding dibawah.tanah 
(basement- kolam. renang dsb.) 

 Pembuangan aliran air permukaan yang 
dengan sengaja tidak dialirkan di 
permukaan ( mis. lapangan golf, sepak 
bola, tenis dsb) dengan pipa resapan. 



a.  Drainase lingkungan  

Sistim pembuangan air bujan dari lingkungan 

a) saluran tepi jalan b) saluran dari rumah-rumah c) saluran dari 

perkerasan lingkungan d) pembuangan ke sungai/danau buatan e) 

pagar pengaman (terhadap anak-anak, pembuangan sampah). 



b. Foolting Drain 

 Pencegahan erosi pada pondasi (footing 
drain) 

a) posisi bangunan b)talang turun dari atap c) pipa 
pencegah erosi footing drain d) pipa 
pembuangan e) peresapan melalui saringan 
kerikil dan head wall.  



Axonometri dari footing drain  



Drainase untuk dinding penahan 
tanah.  



Contoh aplikasi drainase 
tapak 
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 Drainase bawah tanah  


