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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1. Otonomi Daerah 

Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat besar setelah 

runtuhnya  masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998. Setelah 

runtuhnya masa orde baru  maka muncullah reformasi sebagai bentuk perubahan 

dari sistem pemerintahan sentralistik menuju kearah sistem pemerintahan yang 

desentralistik. Adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia akan memberi 

peluang kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara luas dan 

bertanggung jawab, yang dikenal dengan otonomi daerah. Pemberian otonomi 

yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. 

Otonomi daerah sebagai implementasi permberlakuan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu adanya hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan jawaban atas tuntutan 

masyarakat yaitu sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam 

penyeenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

Pemerintahan daerah dapat melaksanakan fungsinya untuk mengatur dan 

mengurus kewenangan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah. 
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 Agar pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik, maka pemerintah daerah membutuhkan organisasi perangkat daerah 

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif dan efisien. Organisasi 

perangkat daerah ataupun SKPD yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan 

pemeliharaan saluran drainase yaitu Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta 

Karya Kota Pekanbaru melalui kebijkan yng dibuat oleh pihak terkait dan dengan 

adanya program pendukung untuk mewujudkan visi dan misi dari Dinas 

Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru. 

1.2 Pengertian Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan bentuk konsepsional dimaksud sebagai 

rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki bangunan yang 

mengalami penurunan fungsi. Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 12 Tahun 2014 pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana. 

Menurut H. Subagya M.S (1990:87) dalam buku manajemen logistik 

pemeliharaan adalah suatu usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan 

kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi atau fasilitas kerja dengan jalan 

merawat, memperbaiki, merehabilitasi dan menyempurnakan. Fungsi 

pemeliharaan mempunyai kaitan sangat erat dengan fungsi penyimpanan dan 

penyaluran, bukan saja secara fisik tetapi juga proseduril. Dalam rumusan 

pengertian yang lebih luas, pemeliharaan adalah segala usaha atau kegiatan yang 

dilakukan, baik bersifat prefentif atau represif untuk mempertahankan atau 

menjaga kondisi barang dengan cara merawat, memperbaiki, merenovasi, 
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merehabilitasi dan menyempurnakan agar dapat memperpanjang umur pemakaian 

yang layak dan manfaat ekonomis yang lebih optimal, serta senantiasa dalam 

keadaan baikdan siap pakai atau layak untuk digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 

Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja 

terhadap suatu fasilitas dengan menganut suatu sistematika tertentu dengan tujuan  

agar fasilitas tersebut dapat berfungsi, beroperasi dengan lancer, aman, efektif dan 

efisien. Pemeliharaan merupakan suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang 

dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi 

yang bisa diterima. 

Pemeliharaan yang baik merupakan suatu usaha kearah peningkatan 

tingkat penggunaan peralatan sepanjang umurnya yang pada dasarnya merupakan 

kegiatan-kegiatan  menambahkan umur peralatan, peningkatan efisiensi pada 

umumnya dan penghematan anggaran khususnya. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam tahapan pemeliharaan menurut H. Subagya (1990:88-90) 

dalam buku manajemen logistik adalah sebagai berikut : 

1. Tahap perencanaan yang mencakup  

a. Desain system pemeliharaan yang sederhana dan praktis tetapi dapat 

memberikan pengawasan dan pengendalian (overzicht) yang akurat 

(teliti). 

b. Evaluasi tekno-ekonomis terhadap barang-barang dan peralatan 

seperti diuraikan dalam fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan 
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baik masalah komposisi peralatan, analisis pergantian suku cadang 

maupun perkembangan teknologi. 

c. Mengikuti perkembangan industri dan suplai, baik industri suplai luar 

negeri maupun dalam negeri. 

2. Tahap pelaksanaan pemeliharaan antara lain : 

a. Pengamatan inventarisasi peralatan yang dipakai dan inventarisasi  

peralatan pemeliharaan yang harus diusahakan agar ada keseimbangan 

yang ekonomis dan praktis dalam pelaksanaan pemeliharaan. 

b. Jadwal pemeliharaan tiap barang/peralatan yang harus dilaksanakan 

secara konsekuen dan pengecekan mendadak untuk mengetahui 

kesiapsediaan bengkel-bengkel. 

c. Pengamatan tentang kemampuan dari setiap alat atau barang, seperti 

frekuensi, penggunaan bahan bakar  dan pelumas, penggunaan suku 

cadang, kekuatannya (kemampuan, kemudahannya dalam 

pemeliharaan dan lain-lain. 

3. Tahap pasca pelaksanaan pemeliharaan dalam hal ini perlu mendapat 

perhatian antara lain : 

a. Persiapan pengajuan anggaran hasil pengkajian dalam tahapan-

tahapan yang lalu, sejauh mungkin masuk dalam anggaranrutin. 

b. Pembuatan daftar kebutuhan akan suku cadang, bahan-bahan guna 

pemeliharaan dan hal-hal untuk penyempurnaan pemeliharaan yang 

efektif, efisien dan produktif. 
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c. Pengkajian dan peninjauan kembali akan sistem pemeliharaan, 

penyediaan tenaga, sistem anggaran dan para supplier dalam 

pelaksanaan pelayanan purna jual (after sales servis). 

Adapun pada pasal 22 pemeliharaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 adalah Pelaksanaan 

pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman. Kegiatan 

pemeliharaan adalah sebagai berikut : 

a. Pemeliharaan rutin, paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah 

manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan 

mechanical electrical. 

b. Pemeliharaan berkala, kegiatan yang dilakukan meliputi penggelontoran, 

pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong dan 

pemeliharaan mechanical electrical. 

c. Rehabilitasi, meliputi kegiatan penggantian atau perbaikan saluran, 

pompa/pintu air, perbaikan tanggul, perbaikan/ penggantian saringan 

sampah, dan perbaikan kolam tendon akibat penurunan fungsi maupun 

darurat (bencana alam). 

Tahap pemeliharaan sangat penting, karena merupakan salah satu sasaran 

utama pembangunan sistem drainase. Terpeliharanya suatu hasil pembangunan 

sistem drainase menjadi indikator kinerja bagi pelaksanaan pembangunan yang 

berkelanjutan. Sebagai dasar pengelolaan pemeliharaan yang efektif dan efisien 
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diperlukan proses perencanaan dan pemograman, pelaksanaan, pengawasan dan 

pengendalian serta evaluasi dan monitoring yang serupa dengan proses perencaan 

dan pelaksanaan pembangunan. Dan memperhatikan tuntutan yang berkembang di 

masyarakat dalam era reformasi ini maka kapabilitas SDM dan kelembagaan 

sangat menentukan. Kepuasan pengguna (masyarakat) harus menjadi salah satu 

prinsip dalam memberikan pelayanan. Pengelolaannya harus dilandasi prinsip-

prinsip akuntabilitas, keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum, 

pasrtisipatif, dan profesionalisme, agar dapat diwujudkan good government. Oleh 

karena itu perlu dikembangkan komitmen bersama seluruh stakeholders. 

Pemeliharaan adalah usaha-usaha untuk menjaga agar prasarana drainase 

selalu berfungsi dengan baik selama mungkin, selama jangka waktu pelayanan 

yang direncanakan. (Suripin, 2004 : 318) 

2.3 Pengertian Drainase 

Menurut Suripin (2004), drainase mempunyai arti mengalirkan, 

menguras, membuang atau mengalihkan air. Secara Umum, drainase dapat 

diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi 

dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan 

dapat difungsikan secara optimal. Sistem drainase perkotaan adalah prasarana 

yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi 

mengeringkan lahan perkotaan dari banjir/genangan akibat hujan dengan cara 

mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran- saluran 

tersebut. 



 19 

Drainase adalah lengkungan atau saluran air dipermukaan atau saluran air 

di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 

Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah 

atau gorong-gorong dibawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur 

suplai air demi pencegahan banjir. Drainase adalah prasarana yang berfungsi 

mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima darinase 

perkotaan, drainase diwilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air 

permukaan, sehingga tidak menganggu atau merugikan masyarakat. 

Sedangkan, pengertian tentang drainase kota pada dasarnya telah diatur 

dalam SK menteri PU No. 233 tahun 1987. Menurut SK tersebut, yang dimaksud 

drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan 

bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik 

dari hujan local maupun luapan sungai melintas didalam kota.    

2.3.1 Fungsi Drainase Perkotaan 

1. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya lebih 

rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan  dampak negatif 

berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik 

masyarakat.  

2. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat 

secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang 

dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur 

perkotaan.  
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3. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat 

dimanfaatkan untuk persediaan air.  

4. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.   

2.3.2 Jenis-Jenis Drainase  

Jenis-jenis drainase dapat dibedakan berdasarkan sejarah terbentuknya, 

letak bangunan dan berdasarkan fungsi (Gunadarma, 1997). 

Jenis drainase berdasarkan sejarah terbentuknya:  

a. Drainase alamiah (natural drainage) 

Drainase alamiah adalah sistem drainase yang terbentuk secara alami 

dan tidak ada unsur campur tangan manusia. 

b. Drainase buatan (artificial drainage) 

Drainase buatan adalah sistem drainase yang dibentuk berdasarkan 

analisis ilmu drainase, untuk menentukan debit akibat hujan, dan dimensi 

saluran.  

Jenis drainase berdasarkan letak bangunan: 

a. Drainase permukaan tanah (surface drainage) 

Drainase permukaan berfungsi untuk membuang air dari permukaan 

perkerasan dan area pembebasannya. Drainase air permukaan harus dapat 

mengalirkan air hujan dan membuangnya ke saluran pembuang. Pada 

prinsipnya, drainase jalan harus mampu mengalirkan air permukaan ke 
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dalam sistem saluran yang telah ada, sehingga perkerasan dapat terhindar 

dari akibat buruk dari problem  yang ditimbulkan oleh air. 

b. Drainase bawah permukaan tanah (subsurface drainage). 

Drainase bawah permukaan adalah drainase yang diletakkan dibawah 

permukaan struktur jalan. Drainase bawah ini digunakan untuk 

menampung dan mengalirkan air yang merembes ke struktur perkerasan 

dan tanah disekitarnya. Sistem drainase bawah permukaan berfungsi untuk 

mengumpulkan dan membuang air dari sumber-sumber air tersebut. (Hary 

Christady Hardiyatmo ; 2009 ; 272-273)   

Jenis drainase berdasarkan fungsi;  

a. Single purpose  

Single purpose adalah saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air 

buangan saja. 

b. Multi purpose 

Multy purpose adalah saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa 

jenis buangan, baik secara bercampur maupun bergantian. 

Jenis drainase berdasarkan kontruksi 

a. Saluran terbuka 

Saluran terbuka adalah sistem saluran yang biasanya direncanakan 

hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan (sistem terpisah), namun 

kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran. Pada 

pinggiran kota, saluran terbuka ini biasanya tidak diberi lining (lapisan 
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pelindung). Akan tetapi saluran terbuka didalam kota harus diberi lining dan 

beton, pasangan batu ataupun pasangan bata. 

b. Saluran tertutup 

Saluran tertutup  adalah saluran untuk air kotor yang mengganggu 

kesehatan lingkungan. Sistem ini  cukup  bagus  digunakan didaerah 

perkotaan terutama dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti 

kota Metropolitan dan kota-kota besar lainnya. 

2.3.3 Sistem Drainase Perkotaan 

Sistem Jaringan Drainase Perkotaan Dalam Materi Bidang Drainase pada 

Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP Ditjen Cipta Karya (2011) 

dijelaskan bahwa berdasarkan fungsi layanannya, sistem jaringan drainase 

perkotaan dibagi atas:  

a.  sistem drainase lokal (minor urban drainage)  

b. sistem drainase utama (major urban drainage                                

c. pengendalian banjir (Flood Control.  

Berdasarkan fisiknya, jaringan sistem drainase terdiri atas:  

a.  sistem saluran primer 

b.  sistem saluran sekunder. 

c.  sistem saluran tersier. 
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2.3.4 Pemeliharaan Drainase 

Drainase untuk masalah perkerasan jalan harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

a. Saluran drainase harus dapat mengalirkan atau membuang air dengan 

cepat ke sungai atau saluran drainase alam atau buatan manusia. 

b. Saluran drainase harus dapat membuang air hujan atau air dan sumber lain 

yang berasal dari area jalan. 

c. Saluran drainase harus dapat mengeliminasi dan mengendalikan air bawah 

tanah yang dapat melunakkan timbunan, melemahkan kapasitas dukung 

tanah-dasar, dan dapat mengakibatkan erosi atau kelongsoran timbunan 

dan galian. 

Evaluasi dari faktor-faktor yang terkait dengan sistem drainase permukaan 

dan drainase bawah tanah dari suatu perkerasan meliputi : 

a. Perancangan kapasitasnya. 

b. Pembetulan kerusakan drainase yang menyokong kerusakan struktur 

perkerasan. 

c.  Perubahan-perubahan lingkungan  dan struktural dari sistem perkerasan 

yang lama yang mempengaruhi integritas sistem drainasenya. 

d. Kenaikan beban lalu lintas. 

Area perkerasan yang luas, atau area perumahan didekat jalan raya dapat 

menyebabkan adanya limpasan air hujan yang berlebihan pada sistem drainase 

jalan yang dipasang. Hal ini dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah-dasar, 
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sehingga potensi kerusakan perkerasan menjadi besar. Jadi dalam melakukan 

perbaikan perkerasan, diperlukan evaluasi drainase yang baik yang menjadi 

bagian dari perancangan. 

Perbaikan drainase dapat dilakukan dengan memasang drainase samping 

dibawah elevasi perkerasan atau dengan membersihkan  drainase yang telah ada. 

Namun, bila kondisinya sedemikian parah, sehingga rekontruksi jalan diperlukan, 

atau bila perbaikan dilakukan untuk maksud pelebaran bahu atau penambahan 

jalur lalu-lintas, maka perubahan pola drainase mungkin harus dilakukan. Dalam 

masalah ini, pembangunan drainase melintang  mungkin harus dilakukan. (Hary 

Christady Hardiyatmo ; 2009 ; 264-265) 

2.3.5  Masalah Umum dalam Drainase jalan 

Drainase yang terkait dengan masalah tanah dasar harus dipertimbangkan 

dalam rehabilitasi perkerasan. Hal ini kadang-kadang muncul disepanjang area 

drainase yang luas, namun kadang-kadang hanya lokal saja. Hal yang paling 

sering timbul dalam masalah drainase jalan raya, meliputi : 

a. Pendangkalan parit samping. 

b. Pintu masuk dan keluar air dari gorong-gorong tersumbat. 

c. Gorong-gorong rusak atau pecah. 

d. Bahu jalan dan median mudah meloloskan air. 

e. Lapisan-lapisan agregat pondasi (base). (Hary Christady Hardiyatmo ; 

2009 ; 276) 
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2.3.6 Hal-hal yang perlu diperhatikan 

 Drainase sangat penting diperhatikan dalam menjaga agar kinerja perkerasan 

jalan seperti yang diharapkan. Drainase perkerasan dan tanah-dasar yang buruk 

sering menyebabkan kerusakan jalan. Diagnose kerusakan jalan yang terkait 

dengan drainase sangat penting dilakukan sebelum melakukan perbaikan 

perkerasan, semacam pemberian lapisan tambahan (overlay). Umumnya, drainase 

diperbaiki  dengan memasang drainase samping jalan dibawah perkerasan, atau 

dengan membersihkan drainase yang telah ada. Tetapi, jika kondisinya 

sedemikian parah, sehingga perbaikan total diperlukan, maka  dapat diharapkan 

terjadi perubahan pola drainase dan tambahan fasilitas drainase, seperti drainase 

lateral, mungkin dibutuhkan. 

Area dengan permukaan yang diperkeras yang sangat luas, seperti 

dikomplek perumahan real estate, menyebabkan jalan raya menerima limpasan air 

hujan yang berlebihan, sehingga menyebabkan drainase jalan menjadi kurang 

mencukupi. Dalam kondisi demikian, bila tanah-dasar mengalami penjenuhan, 

maka dapat berakibat kerusakan perkerasan. Jadi, untuk keperluan perbaikan, 

selain misalnya melakukan lapis tambahan, juga diperlukan evaluasi drainase 

sebagai bagian dari perancangan keseluruhan dari perbaikan perkerasan. Menurut 

Aspalt Institute MS-15 dalam evaluasi drainase permukaan dan drainase bawah 

tanah jalan, diperlukan : 

1. Cek perancangan asli apakah sudah memperhitungkan drainase jalan lama 

yang telah ada dengan baik. 
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2. Perubahan perancangan macam apa yang dibutuhkan untuk meyakinkan 

bahwa drainase tidak cukup (yang mengakibatkan kerusakan struktur 

perkerasan), sehingga perlu diperbaiki. 

3. Jika sistem drainase asli cukup baik, apakah telah terjadi perubahan 

lingkungan atau struktur sejak perkerasan tersebut dibangun, sehingga 

diperlukan pembangunan ulang sistem drainasenya. 

4. Apakah akibat ddari adanya proyek-proyek pembukaan lahan disekitarnya, 

mengindikasikan adanya perubahan pola drainase yang mungkin dapat 

menyebabkan fasilitas drainase yang ada  menjadi tidak cukup. 

5. Akankah perbaikan jalan mengakibatkan kenaikan volume lalu lintas, 

sehingga membuat sistem drainase asli menjadi tidak mampu lagi 

menanggulangi kerusakan dini yang terjadi pada perkerasan yang telah 

direhabilitasi tersebut. 

Program pemeliharaan drainase yang terencana sangat dibutuhkan, 

walaupun sistem drainase telah dirancang untuk meminimumkan pemeliharaan. 

Seluruh fasilitas drainase harus ditandai dengan jelas dan dipetakan untuk 

meyakinkan bahwa bangunan tersebut tidak hilang, ketika dilakukan pemeriksaan. 

(Hary Christady Hardiyatmo ; 2009 ; 282-283) 

2.4 Pandangan Islam dalam Pemeliharaan 

Dalam pandangan islam, pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki 

apa yang perlu diperbaiki agar bisa berfungsi secara efektif dan efisien. 

Pemeliharaan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan 
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keimanan kepada Allah SWT, terdapat dalam surat Al A’raf ayat 56-58 tentang 

Peduli Lingkungan yang artinya “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka 

bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin 

sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga 

apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah 

yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan 

sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami 

membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil 

pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, 

dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 

Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami)bagi orang-orang 

yang bersyukur.” (QS Al A’raf : 56-58) 

Dan dalam QS. Al-Baqarah [2] yang berbunyi : 

 

فِى ٱْْلَْرِض قَالُٓى۟ا إِوََّما وَْحُه ُمْصلُِحىنَ َوإَِذا قِيَل لَهُْم ََل تُْفِسُدو۟ا   
 

Artinya :Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang 

yang mengadakan perbaikan". 

Kemudian  dalam QS. Al-'A`raf [7] yang berbunyi : 
 

 ِ ِحهَا َوٱْدُعىيُ َخْىفًا َوطََمًعا ۚ إِنَّ َرْحَمَت ٱَّللَّ َوََل تُْفِسُدو۟ا فِى ٱْْلَْرِض بَْعَد إِْصلََٰ

َه ٱْلُمْحِسىِيهَ   قَِريٌب مِّ
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Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik”. 

 

2.5 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi 

kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-

batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Otonomi daerah yaitu sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi 

dalam penyeenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah. Pemerintahan daerah dapat melaksanakan fungsinya untuk 

mengatur dan mengurus kewenangan daerah berdasarkan kebutuhan 

masyarakat daerah. 

2. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjamin fungsi dari prasarana dan 

sarana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar bisa berfungsi 

secara efektif dan efisien.  

3. Drainase adalah bangunan atau saluran air dipermukaan atau dibawah 

tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Saluran 

drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan 

banjir. 
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2.6 Konsep Operasional 

  Konsep operasional adalah batasan yang diberikan kepada satu 

variabel dengan cara memberikan arti atau mempersiapkan suatu petunjuk 

operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel tertentu. 

Dari defenisi konsep operasional diatas bahwa pemeliharaan saluran 

drainase harus dilakukan karena banyaknya drainase yang tidak berfungsi yang 

mengakibatkan banjir dan air tergenang. 

Dalam penelitian ini indikator pemeliharaan saluran drainase perkotaan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel Penelitian Indikator Sub Indikator 

Analisis Pemeliharaan 

Saluran Drainase oleh 

Dinas Perumahan, 

Permukiman, dan Cipta 

Karya Kota Pekanbaru. 

a. Pemeliharaan 

rutin. 

a. Pembersihan. 

b. Memperbaiki 

saluran yang 

rusak. 

 b. Pemeliharaan 

berkala. 

a. Pengerukan 

sedimen saluran. 

 c. Rehabilitasi. a. Penggantian atau 

perbaikan saluran. 

b. Penggantian atau 

perbaikan 

saringan sampah. 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014. 

2.7 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai acuan agar 

bisa membantumendapatkan gambaran dalam kerangka, disamping untuk dapat 
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mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor 

penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat 

mengembangkan wawasan berfikir peneliti, dimana peneliti mengambil penelitian 

terdahulu yaitu pada Jurnal Achmad Erwin Nurhamidin (2015) yang berjudul 

Analisis Sistem Drainase Kota Tondano (Studi Kasus Kompleks Kantor Bupati 

Minahasa). 

Berdasarkan hasil analisis, dari 81 ruas saluran dan 32 gorong-gorong 

sistem drainase eksisting, 79 ruas memenuhi kapasitas, 2 ruas tidak memenuhi 

kapasitas sedangkan untuk gorong-gorong 31 memenuhi kapasitas dan 1 tidak 

memenuhi kapasitas. Genangan diatasi dengan mengalihkan sebagian pola aliran 

dari zona I (zona IA) ke zona II. Pada sistem drainase baru, 81 saluran eksisting 

tetap dipertahankan sedangkan 32 gorong-gorong eksisting memerluka 

penambahan 1 gorong- gorong baru, menjadi 33 gorong-gorong. Secara teknis, 

persoalan sampah dapat diatasi dengan membuat saringan sampah (trash rack) 

pada bagian inlet gorong-gorong dan secara non teknis diatasi dengan melibatkan 

peran serta masyarakat dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan. 

Kemudian Jurnal Ahmad Fawahid yang berjudul Manajemen Perkotaan  

(Studi Kasus Penataan Drainase Di Kota Pekanbaru)  Dengan hasil penelitian 

yaitu : 

a.   Perencanaan yang dilakukan oleh  Dinas Perumahan permukiman Dan Cipta 

Karya yang mana berpedoman kepada standar drainase lingkungan dengan 

memiliki tujuan untuk menata serta memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi 

pada kenyataannya dalam melaksanakan perencanaan itu sendiri masih 
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terdapatnya kendala-kendala yang ditemui dilapangan.  sedangkan kebijakan, 

prosedur dan program pada Master Plan secara keseluruhan belum ada yang 

mengatur tentang drainase di Kota Pekanbaru hanya saja Master Plan secara 

bertahap yang di laksanakan atau DED Drainase.  

b. Dalam penetapan tugas, fungsi telah dilakukan oleh Dinas Perumahan 

Permukiman Dan Cipta Karya sesuai dengan bidang dan keahliannya masing- 

masing tetapi dalam pembagian wewenang kepada bawahan dianggap sudah 

bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.  

c.  Directing yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta Karya 

dalam memberikan saran dan pembinaan sering dilakukan setiap minggunya 

tetapi masih adanya terjadi miskomunikasi serta belum maksimalnya 

koordinasi antara dinas dengan pekerja lapangan tetapi dalam perintah atau 

instruksi telah dilakukan sesuai dengan prosesnya atau prosedurnya. 

d. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman Dan Cipta 

Karya terjun langsung kelapangan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaanya 

dan hasil nantinya, tetapi masih ada terjadinya penyimpangan atau kendala 

dilapangan maka dilakukan dan dicari solusi, tindakan serta penyelesaiannya. 

   Dan kemudian pada jurnal Pebriana Tahun 2015 yang berjudul 

Penataan Infrastruktur Drainase di Kota Pekanbaru, dengan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

a. Dalam manajemen penataan Drainase Dinas Pekerjaan Umum 

Perumahan, Permukiman, dan Cipta Karya terlebih dahulu membuat 
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kebijakan Master Plan, kemudian juga menuangkan dalam bentuk 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dari RPJM 

bertolak untuk tahunan. Jadi, pada RPJM menetapkan untuk RPJM 5 

tahunan (2012-2017) sesuai dengan Visi Misi Walikota, sama dengan 

masa Dinasnya Walikota Pekanbaru. Berdasarkan perencanaan 

mengenai rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, 

Permukiman dan Cipta Karya bahwa mereka menentukan rencana apa 

yang akan di laksanakan untuk kedepannya. Dan ini lah yang menjadi 

konsep atau acuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan 

Permukiman dan Cipta Karya. Namun yang menjadi masalah saat ini 

sehingga terjadinya banjir di Kota Pekanbaru pada titik titik tertentu 

adalah mengenai kebijakan Master Plan untuk keseluruhan Kota 

Pekanbaru belum ada. 

b. Dalam hal mengenai pembentukan organisasi manajemen 

pengorganisasian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman 

dan Cipta Karya Kota Pekanbaru pihak Dinas sudah mengacu kepada 

SOTK (Susunan Organisasi Tata Laksana) kepala Dinas, bidang 

Penyehatan Lingkungan Permukiman, Seksi Prasarana Lingkungan 

yang akan menangani drainase. Dari hasil di atas dapat disimpulakn 

bahwa organisasi yang menangani mengenai drainase sudah di atur 

sebelumnya dalam SOTK kepala Dinas, dan tidak membuat organisasi 

khusus lagi di luar itu. Mengenai tugas, fungsi dan tata kerja bidang 

Penyehatan Lingkungan Permukiman sudah di atur dalam Peraturan 



 33 

Walikota Pekanbaru Nomor 84 Tahun 2013 dalam hal tersebut sudah 

jelas di atur mengenai tugas bidang tersebut dalam penanganan 

drainase sudah diperdakan dan wajib untuk dilaksanakan dan ada 

sanksinya bila tidak terlaksana.  

c. Mengenai manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum 

Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya sejauh ini sudah tertata 

dengan baik. Kebijakan organisasi yang melakukan dan pengawasan 

yang seharusnya dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik oleh pihak 

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya, 

Namun karena beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan 

kerja Dinas Pekerjaan Umum yang membuat hasil kerja tidak terlihat 

sebaik mungkin. Artinya disini mengenai manajemen penataan 

Drainase sudah tersusun dengan baik.  

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang berjudul Analisis Pemeliharaan Saluran Drainase oleh Dinas Perumahan 

Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru lebih melihat bagaimana 

pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta 

Karya Kota Pekanbaru dalam memelihara saluran drainase yang ada dilingkungan 

permukiman masyarakat. 
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2.8 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 

tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan saluran drainase 

 

Pemeliharaan rutin Pemeliharaan 

berkala 

Rehabilitasi 

 

Mewujudkan sistem drainase perkotaan yang ramah lingkungan. 

 

Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas dari 

genangan air. 


