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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang 

 

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat vital bagi semua manusia 

dan setiap mahluk hidup. Tanpa air, maka tidak akan ada suatu kehidupan di muka 

bumi ini. Selama ini air seperti halnya udara telah dianggap oleh manusia sebagai 

barang yang wajar, selalu ada, dan tersedia setiap saat.  Namun, pendapat tersebut 

pada  saat ini mulai dipertanyakan kebenarannya. Kenyataannya, manusia baru 

menyadari betapa pentingnya peranan air pada saat kemarau panjang atau banjir. 

Kesadaran tersebut mendorong manusia untuk berusaha untuk mengendalikan 

ketersediaannya.  

Dalam konteks inilah, negara kemudian dituntut untuk mampu 

memainkan peran strategis. Penegasannya dapat dijumpai di dalam Pasal 33 Ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa 

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan 

amanat konstitusi tersebut, negara diberi wewenang untuk melakukan penguasaan 

sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.   Di bidang sumber daya air, 

penguasaan negara tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya air. 
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Indonesia memasuki era desentralisasi sejak ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian disempurnakan menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

pemerintah daerah diberikan kewenanggan untuk mengelola daerahnya sendiri 

baik itu dalam hal manajemen pemerintahannya maupun dalam pengelolaan 

lingkungan. Hal ini menjadikan peluang bagi daerah  untuk menyelesaikan 

masalah lokal secara lebih akuntabel, sekaligus membuka tantangan baru bagi 

pemerintah daerah.  

Undang-undang tersebut kemudian memberikan pandangan baru dalam 

pembangunan bangsa menuju era otonomi, yaitu dengan memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk memajukan potensi sesuai karakteristik 

daerahnya masing-masing. pemerintah daerah diberikan kewenanggan untuk 

mengelola daerahnya sendiri baik itu dalam hal manajemen pemerintahannya 

maupun dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini menjadikan peluang bagi daerah  

untuk menyelesaikan masalah lokal secara lebih akuntabel, sekaligus membuka 

tantangan baru bagi pemerintah daerah.  

Pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan penyerahan kewenangan 

yang disebut sebagai desentralisasi. Desentralisasi dapat dilihat dari sudut 

pandang kebijakan dan administrasi merupakan transfer perencanaan, 

pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada 

organisasinya di lapangan yakni pemerintah daerah. Pembagian kewenangan 
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dalam desentralisasi di Indonesia secara lengkap dan jelas tertuang di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki 

wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan baik mengenai politik 

kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan maupun mengenai segi-segi 

pembiayaannya di daerah. Nasib sumber daya alam dan lingkungan, kini 

tergantung pada kepemimpinan lokal, kapasitas lembaga lokal dan kemauan untuk 

memenuhi standar dan peraturan nasional. Salah satu pengelolaan lingkungan 

yang menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah adalah pengelolaan sumber daya 

air, karena semua mahluk hidup membutuhkan air untuk keberlangsungan 

hidupnya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) 

dijelaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah meliputi: pendidikan; 

kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan 

pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; 

koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; 

ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan 

informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi 

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 

kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; 
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kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan.  Sejalan dengan pemberian 

kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah, secara tidak langsung 

tanggung jawab pemerintah daerah akan pelayanan terhadap masyarakat juga 

semakin besar. Dengan tanggung jawab yang semakin besar pemerintah daerah 

diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,  Termasuk 

membangun infrastruktur.  Nasib sumber daya alam dan lingkungan, kini 

tergantung pada kepemimpinan lokal, kapasitas lembaga lokal dan kemauan untuk 

memenuhi standar dan peraturan nasional. Salah satu pengelolaan lingkungan 

yang menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah adalah pengelolaan sumber daya 

air dan beserta pembangunan infrastruktur fisik. 

Infrastruktur sebagai fasilitas fisik suatu kota atau negara mencakup 

bangunan, fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang 

dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan 

kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.  Infrastruktur merupakan aset fisik yang 

dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat.  Menurut Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah, 

infrastruktur merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk 

mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang 

yang terbatas. Agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak 

dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat 

dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya.   

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, infrastruktur merupakan 

pengeluaran pembangunan terbesar di samping pendidikan dan kesehatan.  Secara 
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umum, infrasturktur berperan penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu 

proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik.  Apabila infrastruktur 

tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai 

hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Hal inilah yang menyebabkan 

pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, 

dan bertanggung jawab. 
1
 

Salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi pengelolaan sumber 

daya air di kawasan perkotaan adalah drainase.  Sistem drainase merupakan salah 

satu infrastruktur yang penting dalam pengembangan wilayah perkotaan, agar 

kota dapat terlihat lebih indah, bersih, tertata dan bebas dari genangan banjir. 

Drainase didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan, baik secara gravitasi 

maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, 

menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat 

dihindarkan. Saat ini, hanya 52,83% rumah tangga yang mempunyai akses ke 

saluran drainase, 14,49% mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang 

air atau alirannya lambat dengan kapasitas aliran yang kurang memadai, dan 

32,68% tidak mempunyai saluran drainase.  Sistem drainase perkotaan yang tidak 

baik akan merugikan kota dan masyarakat, karena mengganggu lingkungan, 

menghambat transportasi, mengganggu kesehatan dan memberikan dampak buruk 

bagi sosial dan ekonomi.
2
 Dalam kontek inilah drainase perkotaan diperlukan 

untuk mengendalikan kelebihan air permukaan berupa air hujan, air limbah 

domestik maupun air limbah industri agar tidak merugikan masyarakat dan dapat 

                                                 
1
 Suripin, 2004, Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan,Andi.Yogyakarta.Hal 8 

2
 Lapiran PERPRES RI No. 5 tahun 2010  
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memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan 

drainase perkotaan harus terpadu dengan pembangunan prasarana sanitasi, 

prasarana sampah, dan pengendali banjir kota lainnya. 

Pada daerah perkotaan, pertumbuhan kota dan perkembangan industri 

menimbulkan dampak yang cukup besar pada siklus hidrologi sehingga 

berpengaruh cukup besar terhadap sistem drainase perkotaan.  Pertumbuhan kota 

dewasa ini ditandai dengan peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk yang 

tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang ada. Pengurangan jumlah areal 

terbuka sebagai areal resapan air akan mengakibatkan air hujan yang jatuh di 

daerah tersebut tidak dapat terinfiltrasi, sehingga menyebabkan peningkatan 

jumlah air limpasan (runoff). Di tengah kondisi di mana kemampuan saluran 

drainase sebagai penampung air limpasan sangat terbatas, hal ini memacu 

terjadinya banjir yang semakin parah.  Banjir di Indonesia menimbulkan 

kerusakan sebesar dua pertiga dari bencana alam yang pernah terjadi.
3
 Oleh sebab 

itu setiap perkembangan kota harus diikuti dengan perbaikan sistem drainase, 

tidak cukup hanya pada lokasi yang dikembangkan, melainkan harus meliputi 

daerah sekitarnya juga. 

Salah satu daerah yang sedang menghadapi permasalah drainase adalah 

Kota Bandar Lampung.  Kota Bandar Lampung memiliki topografi sangat 

beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, 

dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m. Daerah dengan topografi 

perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan 

puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta 

                                                 
3
  Robert J. Kodoatie dkk. 2002. Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Otonomi Daerah. 

Yogyakarta; Andi.Hal 65 
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perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, 

Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling 

tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada 

ketinggian maksimum 700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sedangkan 

Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian 

masing-masing hanya sekitar 2–5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling 

rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung.
4
 

Dengan ketinggian tersebut, dapat dipastikan bahwa kawasan-kawasan di 

Kota Bandar Lampung seharusnya tidak mengalami genangan air atau banjir 

meskipun curah hujan tinggi.  Namun fakta empirik yang terjadi justru sebaliknya, 

kawasan-kawasan di Kota Bandar Lampung mengalami genangan air atau banjir 

pada saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Bahkan selama ini 

genangan atau banjir  tersebut justru terjadi di daerah yang berada di dataran  

tinggi. Fakta ini diperkuat oleh laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Bandar Lampung yang  memetakan adanya 52 titik rawan banjir 

yang tersebar di sejumlah kecamatan dan kelurahan. 

Tabel 1.1 

Daerah Rawan Banjir Kota Bandar Lampung 

 

No Kecamatan Kelurahan 
1 Kecamatan Telukbetung Barat Negeriolok Gading, Kuripan, dan 

Kelurahan Bakung 

2 Telukbetung Timur  Sukamaju, Kotakarang Raya, dan 

Kelurahan Perwata. 
3 Tanjungkarang Pusat Kelapatiga, Kaliawi, Palapa, dan 

Kelurahan Tanjungkarang 

4 Rajabasa Gedongmeneng, Rajabasa, Rajabasa 

Raya 

                                                 
4
  http://BandarLampungKota.go.id, diakses rabu, 6 Februari 2013, pukul 15.15 
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5 Sukabumi Sukabumi, Sukabumi Indah, Campang 

Raya. Sedangkan untuk di Kecamatan 

Way Halim, yang rawan banjir ada di 

Kelurahan Jagabaya II dan Jagabaya III 

Sumber: BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Bandar Lampung 2013 

 

 

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, sudah 

sepantasnya menjadi barometer dan tolak ukur pembangunan bagi wilayah-

wilayah lain di Provinsi Lampung.  Namun, banjir dan genangan air di beberapa 

kawasan Kota Bandar Lampung hingga kini merupakan suatu permasalahan rutin 

yang tak kunjung terselesaikan.  Berkurangnya daerah resapan, pendangkalan 

sungai, dan  penumpukan sampah pada saluran adalah beberapa hal yang paling 

sering dituding sebagai sumber permasalahan tersebut, di samping adanya 

kebijakan pemerintah kota mengenai masalah drainase yang dinilai tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang.  Oleh sebab itu, pembenahan infrastruktur drainase 

sangat mendesak dilakukan guna mendukung dinamika dan pola pembangunan di 

wilayah ini. 

Tabel 1.2 

Data Genangan air Kota Bandar Lampung 

 
No Lokasi Luas (Ha) Tinggi Genangan (cm) Lama (jam) 
1 Jl. Antasari 0,61 0,5 3 

2 Jl. Kartini 0,31 0,40 2 

  3 Kampung Baru, 

Kampung Kaarang 

Anyar, dan Kampung 

Suka Baru 
7,5 1 48 

4 Jalan Cut Nyak dien 0,65 0,30 2 

5 Jalan Z.A Pagaralam 2 1 4 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung 
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Sistem drainase Kota Bandar Lampung mengikuti pola sistem drainase 

alam, karena sistem drainase merupakan main drain dari zona drainase yang ada. 

Sedangkan pembagian wilayah pembebanan drainase disesuaikan dengan arah 

aliran drainase yang ada.  Seiring dengan berubahnya fungsi kawasan di Kota 

Bandar Lampung yang merupakan kawasan resapan air menjadi kawasan 

pemukiman dan kawasan bisnis, hal ini mengakibatkan sistem drainase menjadi 

tidak terawat,  mengalami penyempitan saluran, pendangkalan, dan penumpukan 

sampah, sehingga daya tampung drainase primer menjadi terlampaui.  Masalah ini 

mendesak untuk segera diatasi  mengingat drainase bukan hanya untuk 

mengalirkan debit air pada saluran drainase tersebut, akan tetapi juga 

mengendalikan kelebihan air permukaan agar tidak mengganggu aktivitas 

masyarakat dan dapat membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat.
5
 

Pembagian wilayah pembebanan drainase di kota Bandar Lampung dibuat 

sesuai dengan arah aliran drainase yang ada zona drainase dibagi atas : (1) Zona 

Tanjung Karang, meliputi draianse yang ada diwilayah Tanjung Karang yang 

mengalirkan airnya pada sungai Way Kuripan, Way Kupang, Way Kunyit dan 

Way Bakung. (2) Zona Teluk Betung, merupakan zona drainase terbesar di Kota 

Bandar Lampung yang meliputi beberapa drainase utama yang mengalirkan airnya 

ke sungai-sungai Way Kuala sebagai main drain, dan anak-anak sungainya yaitu : 

Way Kemiling, Way Pemanggilan, Way Langkapura, Way Kedaton, Way Balau, 

Way Halim, Way Durian Payung, Way Simpur, Way Awi, Way Penengahan, dan 

Way Kedamaian. (3) Zona Panjang, Meliputi drainase yang mengalirkan airnya 

pada sungai-sungai : Way Lunik, Way Kanan, Way Lunik Kiri, Way Pidada, Way 

                                                 
5
  Master Plan Drainase Kota Bandar Lampung Tahun 2011 
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Galih Panjang, dan Way Serengsem.  Merupakan zona drainase pada daerah datar 

pada bagian hilirnya sehingga menimbulkan banjir. (4) Zona Kandis, yang 

meliputi daerah-daerah di wilayah Kedaton dan sebagian Sukarame wilayah 

Barat, pada zona ini drainase utama akan membuang air pada sungai Way Kandis 

1, Way Kandis 2, dan Way Kandis 3.
6
 

Melihat kondisi yang telah diuraikan di atas, penting dilakukan penelitian  

mengenai pengelolaan drainase di Kota Bandar Lampung agar permasalahan 

genangan dan banjir yang sering terjadi pada saat musim hujan turun dapat 

teratasi.  Untuk itu penulis akan melakukan penelitian terhadap drainase dengan 

prioritas daerah atau kawasan yang pada musim hujan mengalami banjir yang 

merupakan suatu langkah yang diperlukan untuk pemecahan masalah genangan 

dan banjir dalam kaitannya terhadap sistem saluran drainase secara keseluruhan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pola tata kelola infrastruktur drainase Kota Bandar Lampung 

dalam menanggulangi masalah genangan air atau banjir ? 

2. Apasajakah problematika yang dihadapi dalam tata kelola infrastruktur 

drainase Kota Bandar Lampung ? 

 

 

 

 

                                                 
6
  Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mendeskripsikan pola tata kelola drainase dalam mengatasi 

permasalahan banjir dan genangan air di Kota Bandar Lampung. 

2. Dapat menjelaskan problematika dalam pengelolaan drainase kota Bandar 

Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya 

khasanah keilmuan Administrasi Negara terutama tentang kajian dalam 

bidang manajemen publik, khususnya tentang Manajemen pengelolaan 

infrasturktur drainase Kota Bandar Lampung. 

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau 

referensi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan Drainase 

2. Sebagai salah satu bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi 

pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema 

atau masalah serupa. 

 

 

 


