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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan kota jasa Bandar Udara Sultan Syarif 

Kasim II, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelabuhan Pelita Pantai dan 

Pelabuhan Sungai Duku, merupakan pintu gerbang kota Pekanbaru. Letaknya 

yang sangat strategis tersebut menjadikan Kota Pekanbaru menjadi sentral 

perdagangan di Provinsi Riau.  

Sebagai Pusat Perdagangan di Provinsi Riau, Kota pekanbaru terus 

mengalami pertumbuhan, baik pertumbuhan penduduk maupun infrastruktur 

terus mengalami peningkatan. Sehingga sekarang pekanbaru menjadi Kota 

Metropolitan yang madani. 

Pertumbuhan yang di alami Kota Pekanbaru yang terus meningkat dari 

waktu ke waktu, tentulah tidak tanpa masalahan, sehingga menjadi pekerjaan 

rumah bagi pemerintah agar mampu menyelesaikan persoalan itu semua. 

Pertumbuhan penduduk sampai pembangunan infrastuktur menjadi persoalan 

yang sedang dialami pemerintah kota pekanbaru karena membuat lahan – lahan 

untuk meresapkan air kembali kedalam tanah terhalang oleh semenasi tanah dari 

pembangunan perumahan dan infrastruktur.  
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Pertumbuhan Infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah 

penduduk, membuat wilayah kosong yang terdapat di pekanbaru semakin 

berkurang disebabkan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan berupa 

pelayanan umum untuk masyarakat ataupun pembangunan untuk pemukiman 

warga. Beralih fungsinya daerah kosong yang sekarang dijadikan daerah 

pemukiman masyarakat mengakibatkan semakin berkurangnya daerah resapan 

air. Sehingga dengan berdirinya bangunan mengakibatkan daerah resapan air 

berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan, yang berdampak terhadap 

terjadinya genangan air bila hujan turun dalam beberapa jam karena air tidak 

langsung bisa diserap oleh permukaan tanah yang telah ditutup. Bagi sebagian 

orang yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir, datangnya air hujan 

merupakan sebuah bencana. Air hujan yang tidak dapat tersalurkan dengan baik 

inilah yang menyebabkan banjir. (Ari Rahadini: 2010: 35). Oleh sebab itu harus 

dilakukan penata ruangan yang mana salah satu dasar pemikiran penataan ruang 

adalah untuk mewujudkan ruang (sebagai wadah) yang aman, nyaman, produktif, 

dan berkelanjutan, serta untuk mitigasi bencana, terutama bencana alam, sebagai 

upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan 

manusia.(Yunus Wahid: 2014: 15) 

Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan 

terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi 

perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, 
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berimbas pada pertumbuhan bangunan – bangunan di  kawasan perumahan dan 

pemukiman. 

Demi mengatasi hal tersebut dengan semakin berkurangnya daerah 

resapan, pemerintah kota pekanbaru mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan 

Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu 

dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik 

kesediaannya, kesimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber 

daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan 

sumur resapan. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dalam pasal 

1 ayat 10 disebutkan bahwa “Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam 

tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam 

tanah”.  

Pembuatan sumur resapan ini memiliki berbagai fungsi, yang pertama 

untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah dan guna untuk 

mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim 

penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap 

kawasan  permukiman serta bangunan lainnya. Fungsi kedua mencegah 

penurunan tanah, tanah yang tidak memiliki kadar air yang tidak memadai 

mengakibatkan tanah menjadi tandus yang mana itu membuat terjadinya 

penurunan tanah. Sehingga dengan adanya sumur resapan kadar air yang ada 

ditanah mendapatkan supply air yang cukup sehingga dapat mencegah penurunan 
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tanah. Mencegah erosi, erosi terjadi karena derasnya aliran air di atas tanah. Jika 

air di atas tanah tidak dapat terserap dengan cepat kedalam tanah maka air akan 

mengalir ke area yang lebih rendah. Kecepatan laju aliran air ini dapat 

menyebabkan erosi. Dengan adanya sumur resapan maka aliran air ini menjadi 

berkurang sehingga potensi erosi juga berkurang. Fungsi keempatnya adalah 

mengurangi beban yang ditampung oleh sungai, dengan adanya sumur resapan 

membuat beban yang dtampung oleh sungai menjadi berkurang, sehingga sungai 

tidak lagi kelebihan muatan dalam menampung aliran air sehingga pemukiman 

didaerah bibir sungai tidak mengalami genangan akibat muatan yang terlalu 

besar.  

Dengan adanya sumur resapan tersebut sehingga akan menurunkan aliran 

air dipermukaan tanah yang mengakibatkan erosi dan menurunkan volume air 

sungai dalam mencegah banjir yang terjadi di daerah pemukiman pinggiran 

sungai. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber 

Daya Air dan Sumur Resapan yang mengatur mengenai kewajiban setiap 

bangunan untuk membuat sumur resapan yang diatur dalam Pasal 18 ayat  yang 

menyatakan bahwa kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan 

badan hukum ditujukan kepada: 

a. setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;  

b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;  

c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau 

memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;  
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d. setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah. 

Peraturan ini tidak hanya diwajibkan bagi pemilik bangunan yang dibangun 

sesudah peraturan dikeluarkan tetapi juga berlaku bagi bangunan-banguan yang  

dibangun sebelum peraturan ini keluarkan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) 

yang berbunyi: “Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur 

resapan wajib membuat sumur resapan susulan”. Jadi, dapat dipahami bahwa 

setiap bangunan yang berdiri, sebelum ataupun sesudah perda ini diberlakukan 

wajib dilengkapi sumur resapan. 

Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap penanggung jawab 

bangunan yang menutupi permukaan tanah, sebelum dan sesudah perda ini 

diberlakukan wajib melengkapi sumur resapan. Namun dalam pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air 

dan Sumur Resapan dalam implementasiannya dinilai belum maksimal, masih 

banyak dijumpai masyarakat yang belum mengetahui tentang arti penting 

pembuatan sumur resapan sehingga perlu adanya penyadaran dengan melakukan 

sosialisasi secara terprogram dan terencana secara terus menerus demi 

mengantisipasi terjadinya banjir. 

Tidak terprogramnya sosialisasi kemasyarakat menjadi salah satu faktor, 

masyarakat buta akan pentingnyanya sumur resapan tersebut. Sangat 

memprihatinkan melihat masyarakat seakan mengabaikan peraturan tersebut 
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padahal peraturan tersebut telah 11 tahun berjalan. Salah satu fenomena yang 

berkaitan dengan banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan 

adalah Kecamatan Sukajadi. Kecamatan Sukajadi adalah salah satu kecamatan 

terpadat penduduknya di kota Pekanbaru, Sukajadi terletak di tengah 

KotaPekanbaru, dimana tempat domisili Kantor Gubernur Riau, Kantor Wali 

Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, sehingga 

Kecamatan Sukajadi merupakan sentral masyarakat mendapat pelayanan. 

Sebagai sentral pelayanan masyarakat, sumur resapan sangat penting untuk 

mengantisipasi terjadinya bencana banjir ketika hujan.  Berikut adalah jumlah 

bangunan di Kecamatan Sukajadi yang memiliki dan tidak memiliki sumur 

resapan : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Bangunan Baru di Kecamatan Sukajadi Yang Memiliki Sumur 

Resapan Dan Tidak Memiliki Sumur Resapan 

No Kelurahan Jumlah Bangunan 

  2014 2015 2016 2017 2018 

  Ada 
Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 

1 Harjosari 27 28 8 13 11 6 14 9 9 7 

2 Jadirejo 26 18 11 7 8 13 8 13 7 9 

3 
Kampung 

Melayu 
28 11 16 18 12 11 22 11 5 14 

4 
Kampung 

Tengah 
30 16 21 22 14 17 23 16 3 10 

5 
Kedung 

Sari 
17 20 14 19 13 11 4 12 11 5 

6 
Pulau 

Karam 
23 14 10 9 12 9 5 8 8 5 

7 Sukajadi 13 26 16 17 12 14 14 7 6 12 

Jumlah 164 133 96 105 82 81 90 76 49 62 

Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru 

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada bangunan – bangunan 

baru di daerah Kecamatan di Sukajadi yang belum membangun sumur resapan di 

perkarangan bangunan mereka.  Bila ini terus berlanjut dapat mengakibatkan 

genangan air hingga berpotensi banjir, wilayah sukajadi sebagai sentral 

pelayanan masyarakat akan menjadi terhambat. Selain itu dalam Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 memiliki unsur pidana yang 

terdapat dalam Bab XIII pasal 29 ayat (1) berbunyi “Setiap orang, Badan Hukum 

dan Permohonan Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban 
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sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan 

paling lama  3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- 

(Lima Puluh Juta Rupiah). Namun tindak pidana kepada pemilik bangunan yang 

belum membuat sumur resapan belum dilaksanakan yang membuat tidak ada 

kesadaran masyarakat membangun sumur resapan. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi diatas 

dengan judul: “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 

Tahun 2006 Kota Pekanbaru Tentang Sumber Daya Air dan Sumur 

Resapan (Studi di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru) ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Beradasarkan uraian permasalahan yang telah di kemukakan di atas, 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 

2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ? 

2. Apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota  Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 2006  tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur 

Resapan 
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2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah 

Kota  Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006  tentang Sumber Daya Air dan Sumur 

Resapan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

tambahan kontribusi pemikiran konsep - konsep dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi  

2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan bisam menjadi 

tambahan pembelajaran dan pengalaman bagi mereka yang terlibat 

dalam penerapan analisis kasus. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian terbagi atas enam bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan topik seperti Kebijakan 

Publik, Implementasi Kebijakan Publik dan Teori – Teori lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menerangkan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, 

operasional variable penelitian, pengkukuran variable penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

pengujian hipotesis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan tempat penelitian  

Stuktur Organisasi, dan Uraian tugas– tugas sub bagian. 

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian berupa  

keseluruhan atau sebagian, baik yang  sesuai maupun yang tidak sesuai 

dengan harapan umum atau peneliti. Dalam bab ini juga dipapar kan 

alasan kesesuaian atau ketidak sesuaian hasil penelitian. Selain itu 

dalam bab ini dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh 

penelitian sebelumnya. 

    BAB VI PENUTUP 

Dalam BAB ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 


