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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye kebijakan pemerintah adalah “is whaterver 

governments choose to do or not to do” adalah apa pun juga yang dipilih 

pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dia 

mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus 

ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, 

jadibukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

pemerintah saja (Syafei, 2007: 86).Kemudian Chandler dan Plano mendefenisikan 

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya 

yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Harbani Pasolong, 

2010: 39) 

Adapun defenisi kebijakan publik menurut David Easton adalah 

alokasinilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah 

yangdapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya 

yangdipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah 

hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (Miftah Thoha, 2003: 62). 

Sedangkan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengatakan bahwa 

kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, 

perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah 
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ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah (Irfan Islamy, 2003: 18). 

William Dunn mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian 

pilihanyang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) 

yangdibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah (Hessel Nogi 

STangkilisan, 2004: 6) 

Selanjutnya Carl Friedrich juga mengungkapkan defenisi Kebijakanadalah 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan(kesempatan-kesempatan) 

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino,2012:7) 

Definisi kebijakan publik menurut James Anderson yaitu serangkaian 

kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti 

dandilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan 

dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan 

ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 

diusulkan atau dimaksud (Leo Agustino, 2012: 7-8) Sedangkan Chaizi Nasucha 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam 

pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum 

(Harbani Pasolong, 2010: 39) 

Sedangkan menurut Udaji dalam Wahab (2008:5) mendefinisikan 

kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “An sanctioned course of action 
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addressed to particular problem or group of related problems that affect society 

at large” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau 

sekolompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar 

masyarakat).  

Selanjutnya Laswell dan Kaplan dalam Islamy (2003:16) mengatakan 

bahwa kebijakan publik sebagai “a projected program of goals, values and 

practices” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang 

terarah) Amara Raksasataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa 

“kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk 

mencapai suatu tujuan”. 

Definisi lain dikemukakan oleh Anderson “Public policy are those policies 

devoleped by governmental bodies and officials” (Islamy, 2003:19). Implikasi dari 

definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah: pertama, bahwa 

kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang 

berorientasi pada tujuan. Kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan 

atau pola-pola tindakan pejabat- pejabat pemerintah. Ketiga, bahwa kebijakan itu 

adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat, bahwa 

kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk 

tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam 

arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.Kelima, 

bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-

undangan yang bersifat memaksa. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah (1) kebijakanpublik 

dibentuk untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata bukan hanya sekedardinyatakan, 

(2) kebijakan publik adalah tindakan alternatif untuk dilaksanakanatau tidak 

dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri. 

2.2 Pemerintah Daerah 

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang- undang 

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah 

daerah. Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang- Undang tersebut 

antara lain: 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014. 

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. 

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asar otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 



 

 

20 

 

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Azam 

Awang, 2011). 

2.3 Peraturan Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

PemerintahanDaerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentukbersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 

persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, 

peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri 

khas masing-masing daerah. 

Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan, wewenang, 

kewajiban dan tanggung jawabnya serta kuasa peraturan perundang-

undanganyang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan 

antara lain dalam peraturan daerah dan ketentuan lainnya. Peraturan daerah tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (HAW. Widjaja, 2005: 144). 
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2.4 Sumber Daya Air Dan Sumur Air Resapan 

Sumber air adalah tempat atau wadah air  alami dan/atau buatan yang 

terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sumur  resapan adalah  

sumur  atau  lubang di  dalam tanah yang  dibuat  untuk menampung dan 

meresapkan kembali air kedalam tanah, telah di sahkan peraturan daerah kota 

pekanbaru Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan 

Sumur ResapanDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pada pasal 1 

di jelasan: 

1 Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru. 

2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. 

3 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. 

4 Walikota adalah Walikota Pekanbaru. 

5 Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di 

dalamnya. 

6 Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 

permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, 

air hujan, dan air sungai. 

7 Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. 

8 Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. 

9 Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 

terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 
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10 Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat 

untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam tanah. 

11 Kolam resapan adalah kolam yang dibuat untuk menampung dan 

meresapkan kembali airke dalam tanah. 

12 Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya 

air, pendayagunaan sumber dayaair, dan pengendalian daya rusak air. 

13 Pola  pengelolaan  sumber  daya  air  adalah  kerangka  dasar  dalam  

merencanakan, melaksanakan,  memantau,  dan  mengevaluasi  kegiatan 

konservasi  sumber  daya  air, 

14 pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, Hak 

guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. 

15 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani 

pengembangan sumber daya air. 

16 Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta 

keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa 

tersedia dalam kuantitas dankualitas yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan makhluk hidup, baik pada watu  sekarang maupun yang akan 

datang. 

17 Pendaya gunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, 

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara 

optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 
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18 Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, 

menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang 

disebabkan oleh daya rusak air. 

19 Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. 

20 Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan  

yang akan  dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka 

mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. 

21 Operasi adalah kegiatan pengaturan,  pengalokasian, serta penyediaan air 

dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber 

daya air. 

22 Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana 

sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi 

sumber air dan prasarana sumber daya air. 

23 Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain 

yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air,baik langsung 

maupun tidak langsung. 

24 Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk 

melaksanakan pengelolaan sumber daya air. 

25 Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus 

menerus atau musiman akibat draenase alamiah yang terhambat serta 

mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi dan biologis. 
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26 Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran 

air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya 

serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 

Adapun Manfaat dari Sumur Air Resapan Adalah: 

a. Menahan dan mengurangi volume air larian (run-off)  

1. Mengurangi (mencegah) banjir dan genangan air di hilir 

2. Mengurangi kemungkinan tanah longsor  

b. Meresapkan air permukaan (run-off) ke dalam tanah 

1 Cadangan air tanah-mata air meningkat 

2 Menjaga aliran sungai diwaktu kemarau  

c. Menaikkan permukaan/volume air tanah secara cepat 

1 Muka air sumur gali/timba menjadi lebih dekat permukaan (mudah 

di timba) 

2 Mengatasi konflik antar pemakai air di musim kemarau  

d. Menjaga kualitas sumberdaya air tanah 

1 Penyaringan oleh tanah/batuan  

e. Melindungi lahan/tanah oleh erosi air permukaan (run-off) 

1 Tanah pucuk dan unsur hara/pupuk terjaga  

f. Melindungi kesuburan tanah  

1 Mengurangi penggunaan pupuk  

g. Menjaga keseimbangan cadangan air tanah di saat kemarau 

1 Debit mata air, sungai dan sumur gali penduduk meningkat konstan  

h. Mengurangi konsentrasi polutan air tanah 
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1 Mengurangi air kotor masuk kedalam tanah 

2 Terjadinya pengenceran sumber pencemar  

i. Menjaga kualitas air sungai dan sumberdaya air permukaan  

1 Menjaga  tingkat kekeruhan air sungai  

2 Mengurangi material sedimen di sungai, danau, laut, dll  

j. Menjaga habitat air dan biota air permukaan   

k. Menjaga habitat biota air sungai, laut, danau, dll 

l. Sumur resapan dapat menambah jumlah air yang masuk kedalam 

tanahsehingga dapat menjaga kesetimbangan hidrologi air tanah 

sehingga  dapat mencegah intrusi air laut.  

m. Sumur resapan dapat menambah jumlah air yang masuk kedalam 

tanahdan mengisi pori-pori tanah hal ini akan mencegah terjadinya 

penurunantanah. 

 
2.5 Pandangan Islam Tentang Kebijakan Pablik 

Islam adalah agama yang syumul yang mengandung peraturan hidup yang 

sangat lengkkap dan menyusun sebagai aspek kehidupan, baik aspek 

Ekonomo,Sosial, Politik dan sebaginya memajukan pembangunan merupakan 

salah satu seruan dalam islam atas semua umatnya supaya untuk mencapainya 

agar negara mencapai kemakmuaran dan kesejahteraan, maka pembangunan 

dalam bentuk segala fisik maupun non fisik selalu di definisikan dengan segala 

perubahan  terbesar maupun terkecil  sekalipun segala sesuatu yang mampu 

memperbaharui sesuatu dengan segala ketentuan dan persyaratannya , didalam 

islam megerjakan, pengarahan maupun suatu perubahan yang mengarah menjadi 
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lebih terdepan sebagaimana Firman Allah SWT didalam surat Al-Araf ayat 74 

sebagai berikut: 

                     

                     

 

Artinya :Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-

pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di 

bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat 

gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.(QS. AL-Araf 

74). 

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Allah S.W.T telah 

menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk manfaat sekalian 

manusia.Islam menggalakkan manusia mencapai kesenangan dan kejayaan di 

dunia, namun Islam juga meletakkan garis panduan kepada manusia dalam usaha 

untuk mengejar kemajuan supaya tidak berlaku sembarangan agar tidak membuat 

kerusakan dan kemusnahan akibat manusia itu sendiri. 
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2.6     Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1. Budi 

Mulianto 

(2012) UIR 

Pekanbaru 

Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 10 tahun 

2006 Tentang Sumber 

Daya Air dan Sumur 

Resapan di Kecamatan 

Tampan Kota 

Pekanbaru 

Kebijakan Kota Pekanbaru 

tentang sumber air resapan 

dalam implementasinya tidak 

berjalan dengan maksimal. Di 

kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru masih belum ada 

bangunan yang mengikut 

sertakan keberadaan sumur 

resapan sebagai salah satu 

kewajiban yang harus di 

penuhi oleh pemilik bangunan 

untuk mencegah banjir dan 

mengkonservasi sumber daya 

air. Padahal Peraturan Daerah 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 

2006 telah mengintruksi kan 

bahwa mewajibkan  setiap 

bangunan memiliki sumber air 

resapan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis 

Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 

2006Tentang Sumber Daya 

Air dan Sumur Resapan di 

Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru. Peraturan Daerah 
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ini dibuat untuk menyelesaikan 

masalah pengelolaan sumber 

daya air. Fokus penelitian ini 

adalah menjelaskan fenomena 

yang terjadi mengapa 

implementasi peraturan daerah 

ini tidak berjalan dengan 

maksimal, Khususnya 

penerapan sumur resapan di 

kawasan pertokoan yang 

berbatasan dengan jalan 

utama. Sesuai dengan 

karakteristik peneitian yang 

dilkasanakan metode yang 

digunakan adalah metode 

penelitan kualitatif. 

2 Zaini Ali 

(2013) UIR 

Pekanbaru 

Evaluasi Kebijakan 

Publik Tentang Sumber 

Daya Air dan Sumur 

Resapan 

Kebijakan ini diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2006 yang mengatur 

tentang rekomendasipengusaha 

dan masyarakat yang ingin 

membangun. Adapun yang 

menjadi tujuan 

dalampenelitian ini adalah 

Untuk menilai hasil 

pelaksanaan Peraturan daerah 

kota PekanbaruNomor 10 

Tahun 2006 tentang Sumber 

Daya Air dan Sumur Resapan 

khususnya bangunantoko dan 
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bangunan tempat tinggal di 

Kecamatan Tampan kota 

Pekanbaru. Hasil 

penelitianmenunjukan bahwa 

pelaksanaan kewajiban 

pembuatan sumur resapan, 

pembuatan lokasi pengganti 

sumur resapan, pengecekan 

sumur resapan, dan kewajiban 

pembuatan sumur resapan 

susulan tidak berjalan dengan 

baik. Untuk itu, diperlukan 

perbaikan-perbaikan 

agarpelaksanaan kewajiban 

sumur resapan benar-benar 

bisa diterapkan di kehidupan 

masyarakatdalam mengatasi 

permasalahan banjir di kota 

Pekanbaru. 

 

 

2.7  Definisi Konsep 

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian Peraturan 

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

Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru adalah: 

a. Konservasi sumber daya air 
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1. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan 

keberadaan daya dukung, daya tamping, dan fungsi sumber day air. 

2. Konservasi sumber daya air sebagai mana dimaksud pada ayat 1, 

dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya 

air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air dengan 

mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan. 

3. Ketentuan tentang konservasi sumber daya air, sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2, salah satunya dilakukan dengan cara mewajibkan 

membangun sumur resapan dan meminimalisir kerusakan sumber air 

alami. 

b. Pencegahan genangan banjir 

1. Guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir 

pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat 

terutama terhadap kawasan pemukiman, serta bangunan lainnya, 

diperlukan pertimbangan dari instansi teknis terhadap suatu rencana 

lokasi yang dibangun. 

2. Bagi pemohon izin bangunan perorangan, atau badan usaha yang akan 

mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegaha 

banjir dari dinas teknis yang menangani sumber air. 

3. Rekomendasi pencegahan banjir/peil banjir seperti tersebut pada ayat 2 

diutamakan bagi pemohon yang akan membangun pada lahan dengan 

luas di atas 5.000 (lima ribu) meter persegi, atau berdasarkan 

pertimbangan/ ketentuan lainnya dari dinas instansi terkait. 
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4. Setelah proses pembangun sudah selesai dikerjakan, diperlukan 

pemeriksaan atau pengecekan apakah rekomendasi pencegahan banjir 

atau genangan seperti tersebut pada ayat 3, telah dilaksanakan seperti 

apa yang telah ditetapkan. 

5. Pelasanaan pengecekan/ pemeriksaan seperti tersebut pada point 4, 

dilaksanakan oleh instansi pemeberi izin bangunan. 

c. Kewajiban pembuatan sumur resapan 

1. Kewajiban pembuatan sumur resapan perorangan dan badan hokum 

ditujukan kepada : 

a. setiap penganggungjawab bangunan yang menutup permukaan 

tanah; 

b. setiap pemohon dan pengguna sumur dalam; 

c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/ atau 

memanfaatkan air tanah kedalaman yang lebih dari 40M. 

d. Setiap usaha industri atau jasa yang mamanfaatkan air tanah. 

2. Selain kewajiban pembuatan sumur resapan, sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1, terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan 

lebih dari 5.000M2, di wajibkan menyiapkan 2% dari lahan yang akan 

digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur 

resapan. 

d. Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan 

1. Sumur resapan harus dibuat dalam area pembangunan yang 

bersangkutan 
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2. Saluran dreinase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran 

limbah 

3. Sumur resapan harusdibangun dilokasi pembuatan yang struktur 

tanahnya stabil dan atau tidak terjal 

4. Sumur resapan harusdibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas 

timbunan sampah, atau tanah yang mengandung bahan tercemar. 

e. Sosialisasi 

1. Dinas teknis yang menangani sumber daya air beserta instansi terkait 

melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang 

kewajiban membuat sumur respan kepada segenap lapisan masyarakat 

2. Dalam melakukan sosialisasi sebagai mana dimaksud pada ayat 1, dapat 

dilakukan kemitraan dengan asosiasi profesi dan LSM yang terkait. 

f. Ketentuan pidana 

1. Setiap orang, badan hokum dan pemohon izin bangunan yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

daerah ini,di ancam denda pidana kurungan paling lama 3 bulan atau 

denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- 

2.8 Konsep Operasional Variabel 

Untuk memudahkan arah penelitian yang terdiri dari satu variabel dan 

dengan enam indikator, maka dilakukan pendefenisian operasional variabel. 

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan 

Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut: 
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Table II.2. Konsep Operasional 

No Variabel Indikator Subindikator 

1 Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru 

Nomor 10 Tahun 

2006 Tentang 

sumber Daya Air 

Dan Sumur 

Resapan 

1. konservasi sumber 

daya air 

 

Pengetahuan tentang fungsi 

konservasi 

Pengelolaan konservasi 

Ketentuan tentang konservasi 

sumber daya air 

2. Pencegahan 

genangan banjir 

Pemberian rekomendasi 

Pelaksanaan pengecekan dan 

pemeriksaan 

Instansi pemberi izin bangunan 

3. Kewaiban 

pembuatan sumur 

resapan 

Tujuan 

Pengetahuan tentang kewajiban 

pembuatan sumur resapan 

Sikap para pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Sikap pemerintah 

4. Persyaratan 

pembuatan lokasi 

sumur resapan 

Pengaturan persyaratan secara 

teknis 

Bentuk kompensasi 

Ketetapan lain yang ditentukan 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Tata Ruang 

5. Sosialisasi  Secara terprogram dan 

Berkelanjutan 

Peranan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang 

Berintegrasi 

6. Ketentuan Pidana Partisipasi Masyarakat 

Ketentuan wajib melaksanakan 

Perda 

Masyarakat (Pemohon izin 

bangunan) dan badan hukum 
Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber 

Daya Air dan Sumur Resapan 
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2.9Kerangka Fikir 

Berdasarkan pada variabel penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan 

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

Sumur Resapan (Di Kelurahan Simpang Baru Panam) Kota Pekanbaru.Kemudian 

diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena 

yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.Dari penjelasan 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan yang dijadikan kerangka pikiran penelitian 

ini.Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator dapat digambarkan seperti 

berikut ini:    

Gambar II.1. Kerangka fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Modifikasi Penelitian, 2016 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang 

Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan 

Analisis Kebijakan 

1. konservasi sumber daya air 

2. Pencegahan genangan banjir 

3. Kewaiban pembuatan sumur resapan 

4. Persyaratan pembuatan lokasi sumur resapan 

5. Sosialisasi 

6. Ketentuan Pidana 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

No.10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air 

dan Sumur Resapan 

 


