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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A.  Tinjauan Manajemen 

 

Menajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya 

tujuan organisasi atau lembaga. Ini dikatakan bahwa manajemen dan pengelolaan 

merupakan istilah yang memiliki tujuan yang sama. Menurut Terry manajemen 

adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran  yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen 

merupakan suatu bentuk kegiatan, atau disebut ”managing”, sedangkan 

pelaksananya disebut dengan ”manager” atau pengelola. Manajemen juga adalah 

suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana 

mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang 

diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan manajemen.
1
 

Dinas pekerjaan umum merupakan suatu unit organisasi yang berada di 

bawah pemerintah daerah/kota dalam hal ini walikota. dalam melaksanakan tugas 

                                                 
1
  Hasibuan,Malayu S.P.2011. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi 

Aksara. Hal 2 
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pokok dan fungsi yang diembannya sudah barang tentu menggunakan fungsi-

fungsi manajemen. Manajemen diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 

Manajemen dipraktekkan dalam bisnis, rumah sakit, universitas, badan 

pemerintah dan tipe aktivitas lain yang terorganisasi. 

Menurut Massie istilah manajemen secara umum diartikan sebagai 

kelompok khusus orang-orang yang tugasnya mengarahkan daya upaya dan 

aktivitas orang lain pada sasaran yang sama. Secara singkat, manajemen yaitu 

menjalankan sesuatu melalui orang lain. Manajemen juga diartikan sebagai proses 

yang mengarahkan langkah-langkah kelompok menuju tujuan yang sama.
2
 

Menurut G.R Terry bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan 

mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya.
3
 Menurut Tead manajemen adalah proses dan perangkat yang 

mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4
 Lain halnya menurut Siagian 

mendefinisikan manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk 

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain.
5
 

                                                 
2
  Massie, L.J. 1985. Dasar-dasar Manajemen Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta. Hal 4 

3
  Hasibuan, S.P.M. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. CV. Haji Masagung, 

Jakarta hal 4 
4
  Lubis, Ibrahim. 1986. Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen. Erlangga, 

Jakarta. Hal 23 
5
  Siagian, Sondang, P. 2008. Filsafat Administrasi. Bina Aksara, Jakarta Hal 5 
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Ada persamaan-persamaan yang dapat disimpulkan dalam berbagai 

definisi manajemen di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Lubis sebagai beriku: 

(1) Manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok 

manusia dan tidak terhadap suatu usaha satu orang tertentu. (2) Dalam pengertian 

manajemen selalu terkandung adanya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh 

kelompok yang bersangkutan.
6
 Dari pengertian-pengertian tentang manajemen di 

atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses, suatu kegiatan, 

suatu usaha, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu melalui kerja sama dengan orang lain. 

Dalam proses pelaksanaannya, menurut Hasibuan, manajemen mempunyai 

tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus tersebut biasa 

disebut fungsi-fungsi manajemen. untuk mengatasi permasalahan  pengelolaan 

Drainase di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan fungsi-fungsi 

manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry yaitu POAC (Planning, 

Organizing, Actuating,dan Controlling). Pengertian Fungsi-fungsi Manajemen 

yang dikemukakan oleh George R Terry sebagai berikut: 

 

1. Planning (perencanaan) 

Menurut Siagian, planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses 

pemikiaran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di 

masa yang akan datang, yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, 

dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditentukan.
7
 Sedangkan menurut G.R 

Terry, planning merupakan pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta 

                                                 
6
  Lubis, Ibrahim. 1986. Op.Cit. Hal 25 

7
 Sutardi. Andry dan Engkoem Damini. 1988. Pokok-Pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen. 

Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta. 57 



15 

 

pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan/asumsi-asumsi untuk masa yang 

akan datang dengan jalan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
8
 

Menurut hasibuan planning adalah proses penentuan tujuan dan pedoman 

pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.
9
  

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa planning adalah proses 

pengambilan keputusan pendahuluan atau yang di rencanakan pada masa 

mendatang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar lampung 

yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam perencanaan drainase. Dengan 

adanya perencanaan yang matang dalam mengelola drainase, maka permasalahan 

mengennai genangan atau banjir dapat teratasi. 

 

2. Organizing (pengorganisasian) 

Fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perrencanaan, 

karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Menurut Siagian, 

pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewengan sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
10

 Sedangkan menurut G.R Terry, 

organizing merupakan kegiatan penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan 

macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan 

orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor physik 

yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang 

dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap 

                                                 
8
  Sukarna, Drs. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju Hal 10 

9
  Hasibuan, S.P.M. 2011 Op.Cit Hal 40 

10
 Sutardi. Andry dan Engkoem Damini. 1988.Op.Cit. Hal 68 
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kegiatan yang diiharapkan.
11

  Menurut Hasibuan pengorganisasian adalah suatu 

proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas 

ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara 

relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-

aktifitas tersebut.
12

  Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

pengorganisasian adalah suatu proses pembagian wewenang dan tanggung jawab 

kepada setiap anggota yang terlibat dalam melaksanakan program kerjanya, agar 

dapat berjalan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Bandar Lampung. Dengan pengorganisasian yang maksimal maka 

dalam mengelola Drainase dapat berjalan dengan maksimal. 

 

3. Actuating (penggerakan) 

Actuating menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses 

kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja 

kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan 

ikhlas demi tercapainya tujuan.
13

 Sedangkan menurut G.R Terry dalam bukunya 

Principles of Management memberi definisi actuating ialah membangkitkan dan 

mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha 

dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
14

 Menurut 

Hasibuan actuating adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau berkerja sama 

                                                 
11

 Sukarna, Drs. 2011.Op.Cit.Hal 38 
12

 Hasibuan, S.P.M. 2011 Op.Cit Hal 40 
13

 Siagian, Sondang, P. 2008.Op.Cit.Hal 106 
14

 Sukarna, Drs. 2011.Op.Cit.Hal 82 
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dan berkerja efektif untuk mencapai tujuan.
15

  Dari uraian di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa actuating adalah suatu proses dimana kepala Pekerjaan 

Umum Kota Bandar Lampung dituntut agar anggota Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandar Lampung dapat berperan aktif dalam mengelola Drainase secara Optimal. 

 

4. Controlling (pengawasan) 

Menurut Siagian controlling (pengawasan) ialah proses pengamatan 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 

yang sedang dilakukan atau sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya.
16

 Sedangkan menurut G.R Terry dalam buku 

Principles of Management mengemukakan Controlling  dapat dirumuskan sebagai 

proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan 

yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan 

perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras 

dengan standar.
17

 Menurut Harold Koontz controlling adalah pengukuran dan 

perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah 

dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.
18

 

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa controlling adalah 

proses seorang manajener melakukan penilaian terhadap apa yang telah 

dilaksanakan oleh pegawainya. Fungsi controlling bukan hanya untuk mencari 

kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mencari kebenaran dari pelaksanaan tugas atau 

kebenaran dari hasil suatu rencana dan berusaha untuk menghindarkan terjadinya 

                                                 
15

 Hasibuan, S.P.M. 2011 Op.Cit Hal 41 
16

 Sutardi. Andry dan Engkoem Damini. 1988 Op.Cit. Hal 78 
17

 Sukarna, Drs. 2011.Op.Cit.Hal 110 
18

 Hasibuan, S.P.M. 2011 Op.Cit Hal 41 
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penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengandari rencana 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengawasan dapat dilakukan secara internal 

atau dari dalam organisasi, eksternal atau pengawasan dari luar organisasi, 

ataupun pengawasan represif yaitu pengawasan setelah adanya pelaksanaan 

pekerjaan. 

Manajemen diungkapkan lebih kepada penekanan prosesnya manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan yang berarti 

bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. 

Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metode, rencana atau 

logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat. Pengorganisasian berarti 

bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber-sumber daya manusia dan 

material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk 

menyusun berbagai sumberdayanya dalam mencapai tujuan. Semakin 

terkoordinasi dan semakin terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengkordinasian merupakan bagian vital 

pekerjaan manajer. Selanjutnya, pengarahan berarti bahwa para manajer 

mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak 

melakukan pekerjaan tersebut dengan sendiri tetapi melakukan menyelesaikan 

pekerjaan dengan melalui orang lain. Mereka tidak hanya memberi perintah tetapi 

juga menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan 

dengan baik.  Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa 

organisasi bergerak ke arah tujuannya. Bila ada beberapa bagian organisasi pada 
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jalur yang salah, maka manajer harus membetulkannya. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan drainase. 

 

B. Pengelolaan Sumber Daya Air 

Paradigma Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia bergeser dari 

semula sentralisasi menjadi desentralisasi.  Pergeseran itu ditandai dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang   disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah.  Berdasarkan Undamg-undang tersebut ditegaskan 

bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  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 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. Dalam desentralisasi di Indonesia 

pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-
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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.
19

 

Salah satu pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus pemerintah pusat 

dan daerah adalah pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pengelolaan air adalah upaya 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan 

konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian 

daya rusak air.  Menurut Grigg
20

  Pengelolaan sumber daya air didefinisikan 

sebagai aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan 

sistem sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan atau manfaat 

manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.Tindakan-tindakan struktural (structural 

measures) untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangung (constructed 

facilities) yang digunakan untuk mengendalikan aliran air baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas. Tindakan-tindakan non struktural untuk pengelolaan air adalah 

program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-

fasilitas terbangun.  

Pengelolaan air dan sumber daya air pada dasarnya mencakup upaya serta 

kegiatan pengembangan dan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air  berupa 

menyalurkan air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, dan komponen 

mutu dan komponen volume pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan 

pokok kehidupan mahluk hidup.  Dengan demikian pengelolaan air dan sumber 

                                                 
19

 Wasistiono, Sadu. 2010. Desentralisasi dan Revitalisasi Lokal.Hal 57 
20

  Kodoatie dan Sjarief. 2010. Tata Ruang Air. Yogyakarta: Andi. Hal 351 
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air yang berkelanjutan merupakan suatu sistem agar alam atau lingkungan hidup 

dapat menjadi akrab serta menyenangkan. Pembangunan pengairan dituntut 

menunjang beberapa sektor perekonomian yang pesat dan air sebagai sumber daya 

harus dikelola lebih profesionaldan bersungguh-sungguh baik dalam 

pemanfaatannya maupun dalam pelestarian fungsi dan keberadaannya.  Menurut 

Kodoatie dan Sjarief
21

 ada 3 aspek utama dan 2 aspek pendukung dalam 

pengelolaan sumber daya air : (1)  Aspek utama yang meliputi (a)  Konservasi 

sumber daya air, (b)  Pendayagunaan sumber daya air, (c)  Pengendalian daya 

rusak air; dan (2) aspek pendukung yang meliputi (a)  Sistem informasi sumber 

daya air, (b)  Pemberdayaan masyarakat. 

Pengelolaan sumber daya air terpadu memerlukan kerangka konsepsional 

karena: (1) Semua pihak menyadari bahwa masalah sumber daya air adalah 

kompleks, (2) Wilayah sumber daya air dapat berupa bagian dari pengembangan 

wilayah baik perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) serta dapat juga merupakan 

bagian regional administrative (pusat, provinsi, kabupaten atau kota), (3) Adanya 

relasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan pola pengelolaan 

sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air, (4) Pembagian sumber 

daya air menjadi aliran permukaan tanah dan air tanah untuk aliran permukaan 

pembagian bisa dilihat dari daerah aliran sungai (batas hidrologi) dan bisa dilihat 

dari batas administrasi (provinsi, kabupaten atau kota), demikian pula dengan air 

tanah walaupun penentuan wilayahnya lebih sulit dibandingkan dengan aliran 

permukaan, (5) Pengelolaan sumber daya air dapat dibagi dengan melihat alam 

(natural) atau buatan manusia (man made), (6) Sistem sumber daya air dapat 

                                                 
21

 Kodoatie dan Sjarief. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Andi.Hal 314 
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dilihat sebagai bagian dari infrastruktur khususnya infrastuktur keairan, dimana 

pengelolaannya bisa dilihat dari fungsinya: irigasi, drainase, sumber air, (7) 

Pengelolaannya harus dipandang sebagai sesuatu yang integrated, comprehensive, 

and interdependency.
22

 

Sumberdaya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan 

berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air 

yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.  

Menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, 

pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem 

wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, 

pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.  Terpadu merupakan pengelolaan 

yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan 

antarwilayah administrasi.  Berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan 

yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.  

Berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya air yang tidak hanya ditujukan 

untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan 

generasi yang akan datang.
23

 

Global Water Partnership (GWP) menawarkan suatu kerangka konsep 

keterpaduan yang menarik untuk Pengelolaan Sumber Air Terpadu dengan 

memperhatikan tiga elemen utamanya yaitu: (1) Lingkungan yang mendukung 

(The enabling environment) adalah kerangka umum dari kebijakan nasional, 

legislasi, regulasi, financial dan informasi untuk pengelolaan sumber daya air oleh 

stakeholder yang berfungsi merangkai dan membuat peraturan serta kebijakan, 

                                                 
22

 Kodoatie dan Sjarief. 2010.Op.Cit.Hal 352  
23

 Ibid. Hal 349  
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sehingga dapat disebut rules of the games. (2) Peran-peran institusi (institusional 

roles) merupakan fungsi dari berbagai tingkatan administrasi dan stakeholder. 

Perannya mendefinisikan para pelaku. (3) Alat-alat manajemen (management 

instruments) merupakan instrument operasional untuk regulasi yang efektif, 

monitoring dan penegakan hukum yang memungkinkan pengambilan keputusan 

untuk membuat pilihan yang informative di antara aksi-aksi alternatif. 

Berdasarkan kebijakan yang telah disetujui, sumberdaya yang bersedia, dampak 

lingkungan dan kosekuensi sosial dan budaya.
24

 

Dari beberapa pendapat dapat di simpulkan pengelolaan sumber daya air 

merupakan kegiatan secara keseluruhan yang berkaitan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan pengevaluasiaan keberlangsungan sumberdaya air demi 

kebutuhan mahluk hidup di dunia ini.  Menurut Grigg
25

 salah satu pendukung 

dasar untuk suksesnya pengelolaan sumberdaya air adalah infrastruktur yang 

memadai.  Infrastruktur merujuk pada pembangunan fisik yang menyediakan 

transportasi, pengairan, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik.  Hal ini 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan 

ekonomi.  Oleh sebab itu, dibutuhkan infrastruktur keairan agar pengelolaan 

sumberdaya air dapat di kelola dengan baik.   

 

C. Penyediaan Infrastruktur Keairan 

Sejalan dengan proses pembaharuan di berbagai bidang pembangunan, 

telah dilaksanakan perubahan mendasar dalam hal pola dan pengembangan 

infrastruktur. Beberapa peraturan perundang-undangan telah dilakukan reformasi 

                                                 
24

  Ibid .Hal 352  
25

  Kodotie dan Sugiyanto. 2002. Banjir (Beberapa penyebab danmetode pengendaliannya dalam 

perspektif lingkungan). Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal 7 
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yang menyeluruh dalam penyediaan infrastruktur, baik pada tatanan sektoral 

maupun lintas sektor. Upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain: pertama, 

perubahan peran pemerintah menjadi fasilitator atau enabler, melalui pemberian 

bimbingan teknis dan nonteknis secara terus-menerus kepada masyarakat untuk 

dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri infrasturktur. Kedua, 

penekanan pada keberlanjutan (sustainability) pelayanan melalui investasi 

infrasturuktur yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat dan 

pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, penerapan pendekatan tanggap kebutuhan 

(demand responsive approach) dengan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan sistem yang dibangun, pola 

pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya.  Pemerintah juga mendorong 

partisipasi swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pelayanan dan 

penyelenggaraan.
26

 

Pesatnya pembangunan serta tingginya laju pertumbuhan penduduk 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan 

perindustrian serta pembangunan infrastruktur.  Sejalan dengan semakin 

meningkatnya pembangunan pada berbagai bidang, maka kebutuhan untuk 

memanfaatkan sumber daya air juga meningkat, baik dalam kunatitas maupun 

dalam mutu kualitasnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 

pengelolaan sumber daya air dan prasarana keairan antara lain sebagai berikut: (1) 

Kerusakan lahan didaerah tangkapan yang disebabkan oleh tata cara pengelolaan 

lahan yang kurang benar, misalnya kerusakan lingkungan akibat perambahan 
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hutan, (2) Berkurangnya lahan yang dapat menyerap air akibat adanya 

pembangunan pemukiman penduduk maupun sarana dan prasarananya yang lain 

tanpa diimbangi dengan resapan imbuhan ke dalam rumah, (3) Semakin padatnya 

penduduk dan terbatasnya sara pengolahan limbah domestik mengakibatkan 

limbah yang dihasilkan dibuang begitu saja kesungai atau diresapkan dalam tanha 

dengan jumlah yang besar sehingga melampaui kemampuan sungai atau tanah, 

dan (4) Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga lingkungan, 

seperti membuang limbah kedalam sungai.  Hal ini harus diimbangi dengan 

pembangunan infrastruktur keairan yang memadai
27

. 

Menurut Collins infrastruktur sangat dibutuhkan bagi masyarakat, 

disebabkan karena infrastruktur merupakan pendukung fungsi-fungsi sistem sosial 

dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.  Infrastruktur juga dimanfaatkan 

sebagai fasilitas dasar yang dibangun dan dibutuhkan untuk sistem tatanan 

kehidupan sosial dan ekonommi.  Sedangkan Grigg mengatakan bahwa 

infrastruktur merupakan aset yang dirancang untuk memberikan pelayanan publik 

yang penting.
28

 Dapat disimpulkan infrastruktur merupakan aset yang dibangun 

dan dibutuhkan sistem sosial dan ekonomi untuk memberikan pelayanan publik 

yang penting.  Oleh karena itu dibutuhkan pembagunan prasarana keairan dalam 

upaya menanggulangi permasalah-permasalah tersebut antara lain: (1) 

Meningkatkan kemampuan prasarana keiran untuk menignkatkan persedian air  

guna memenuhi kebutuhan perkotaan yang berkembang sangat pesat, (2) 

Pengendalian kunatitas dan kualitas air, (3) mengembangkan kelembagaan keairan 
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untuk meningkatkan keterpaduan sumber daya air melalui koordinasi nyata serta 

meningkatkan peran swasta, (4) peningkatan peran serta masyarakat melalui 

penigkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memperlakuka 

prasarana keairan yang telah dibangun terutama yang menyangkut opersi dan 

pemeliharaan.
29

  Infrastruktur adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan 

dalam suatu proses kegiatan baik sebagai alat peralatan pembantu maupun alat 

peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak 

dicapai. Berdasarkan pengertian di atas, maka infrasturktur, menurut Moenir pada 

dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut : (1) Mempercepat proses 

pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, (2) Meningkatkan 

produktifitas, baik barang dan jasa, (3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin, 

(4) Lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak para pengguna atau pelaku, 

(5) Ketepatan sususan stabilitas pekerja lebih terjamin, (6) Menimbulkan rasa 

kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan, (7) Menimbulkan rasa puas 

pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.
30

 

Menurut American Public Works Association, infrastruktur keairan 

didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan 

oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pengelolaan 

sumberdaya air, tenaga listirk, dan pembuangan limbah, tranportasi dan 

pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan 

sosial.
31

  Infrastruktur fisik yang memadai merupakan salah satu pendukung dasar 

untuk suksesnya pembangunan.  Infrastruktur merujuk pada sistem yang 
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menyediakan transportasi, pengairan, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas 

publik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar manusia 

dalam lingkup sosial dan ekonomi. 

Infrastruktur keairan merupakan komponen bangunan sumber daya air 

yang dibuat oleh manusia untuk suatu tujuan tertentu.  Komponen-komponen itu 

antara lain meliputi: (1) Waduk: bangunan penyimpan air, (2) Embung: merupak 

waduk-waduk kecil, (3) Bendungan: berfungsi membendung lairan air sehingga 

ada perbedaan ketinggian dari hulu ke hilir, (4) Checkdam: bangunan pengendali 

sedimen, (5) Sistem drainase: berfungsi untuk membuang air, baik di perkotaan 

maupun di pedesaan, (6) Sistem irigasi: berfungsi untuk mengairi areal irigasi, (7) 

Jaringan air bersih, (8) Talang, (9) Siphon, (10), Tanggul pengendali banjir, (11) 

Saluran pintu ari, (12) Sistem pengendali banjir, dan (13) Sistem buangan l.imbah 

cair.
32

 

Pembangunan infrastruktur keairan membutuhkan peran pemegang kunci 

dari sejumlah pihak yaitu: (1) Pemerintah, (2) swasta, dan (3) masyarakat. Ketiga 

pihak tersebut dalam semua tingkatan dan sektor harus berpartisipasi, berbicara, 

berdialog, dan berkomunikasi satu sama lainnya untuk dapat: (1) Memusatkan 

koordinasi di level tertinggi sampai ke level yang terendah mulai dari pusa, 

provinsi, kabupaten/kota, (2) Membuat badan koordinasi di level wilayah teknis 

(wilayah sungai ataupun daerah aliran sungai), (3) Memindahkan tanggung jawab 

di tingkat lebih rendah, (4) Mengembangkan sember daya manusia dan kapasitas 

institusi.
33
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Selain itu  pembangunan infrastruktur keairan juga perlu didukung 

dengan upaya peningkatan swadaya masyarakat secara bertahap dengan pola 

kemitaraan yang akan mendorong semakin besarnya peran swadaya masyarakat 

dan mengurangi peran pemerintah dan akhirnya dapat dibiayai sepenuhnya oleh 

masyarakat sebagai pemanfaat, agar masyarakat mendapat tanggung jawab yang 

besar terhadap pengelolaannya. Peran serta masyarakat tidak hanya pada 

pengadaan infrastruktur saja, namun juga melalui efesiensi penggunaan air irigasi, 

pembuatan sumur-sumur resapan di setiap rumah, dan pembuatan penampungan 

air hujan.
34

 

Pemerintah dan para pihak lain dalam melakukan pengelolaan sumber 

daya air dan infrastruktur keairan di wilayahnya mempunyai kewajiban baik 

secara ekonomi, secara sosial maupun secara lingkungan. Secara ekonomi maka 

faktor keuntungan lebih dominan untuk dikaji sebagai pendapantan daerah.  

Namun secara sosial pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengelolan 

sistem infrastruktur terutama jika secara ekonomi tidak menguntungkan.  Begitu 

pula secara lingkungan pengelolaan harus dapat menjamin tidak adanya kerusakan 

lingkungan.
35

 

 

D. Pengelolaan Infrastruktur Drainase 

Pengalaman dalam pembangunan infrastruktur yang dikelola pemerintah 

membutuhkan pengelolaan yang sangat baik. Istilah pengelolaan sering diartikan 

oleh berbagi pihak sebagai manajemen. Hal ini dikarenakan, baik pengelolaan 
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maupun manejemen memiliki prinsip-prinsip yang hampir sama, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan evaluasi. Menurut 

Endarmoko “pengelolaan merupakan sinonim dari manajemen dan dalam bahasa 

Inggris adalah management yang berarti seni memimpin (conducting), 

mengarahkan (directing), melaksanakan dan mengatur.”
36

 Menurut Hanafi 

pengelolaan atau manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan menggunakan sumber daya organisasi.
37

 Sedangkan menurut Hasibuan 

manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.
38

 

Manajemen bila dipahami dalam konteks manajemen publik merupakan 

barang dan jasa yang dihasilkan bukan dalam bentuk profit atau keuntungan 

melainkan dalam bentuk pelayanan publik. Berdasarkan berbagai definisi di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah berdasarkan 

beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengelolaan atau manajemen adalah seni dalam upaya menyelesaikan pekerjaan 

melalui orang lain serta mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki demi 

tercapainya tujuan, dengan memperhatikan beberapa prinsip mulai dari 

perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. 

Dalam pembangunan infrastruktur yang dikelola pemerintah, sering terjadi 

penilaian yang lain oleh masyarakat setelah kegiatan kontruksi dinyatakan selesai.  

Hasil yang dinyatakan baik oleh pemerintah ternyata oleh masyarakat dinyatakan 
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jelek dan tidak memenuhi keinginan masyarakat dan akhirnya ditolak oleh 

masyarakat. Untuk menghindari terjadinya pertentangan tujuan antara kehendak 

pemerintah dan kehendak mayarakat, sekaligus juga bertujuan untuk 

menghilangkan kesan bahwa infrasturktur yang dibangun semata-mata milik 

pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur perlu melibatkan publik pada 

setiap tahap kegiatan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, 

pelaksanaan, sampai operasi dan pemeliharaan. untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dalam  mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena 

itu, diperlukan  pengembangan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, 

jelas, nyata dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan berlangsung secara berkesinambungan, berdaya guna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). 

Salah satu pengelolaan infrastruktur yang harus dikelola oleh pemerintah 

adalah pengelolaan infrastruktur drainase. Pengelolaan infrastruktur drainase perlu 

dilakukan, karena drainase merupakan sebagai suatu tindakan teknis untuk 

mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun 

kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan 

tidak terganggu. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol 

kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase menyangkut 

tidak hanya air permukaan, tapi juga air tanah.  Menurut Muhjidin Mawardi 

drainase memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut: (1) Membebaskan 

suatu wilayah dari genangan air atau banjir, (2) Apabila air dapat dapat mengalir 

dengan lancar maka drainase juga berfungsi memperkecil resiko ksehatan 



31 

 

lingkungan bebas dari penyakit, (3) Drainase juga dipakai untuk pembuangan air 

rumah tangga.
39

 

Menurut Kodoatie dan Sjarief, drainase merupakan saluran yang 

dipergunakan sebagai aliran Air hujan yang jatuh di suatu kawasan tertentu 

kemudian dialirkan atau dibuang, caranya dengan pembuatan saluran yang dapat 

menampung air hujan yang mengalir di permukaan tanah tersebut. Sistem saluran 

di atas selanjutnya dialirkan ke sistem yang lebih besar. Sistem yang paling kecil 

juga dihubungkan denga saluran rumah tangga dan sistem saluran bangunan 

infrastruktur lainnya, sehingga apabila cukup banyak limbah cair yang berada 

dalam saluran tersebut perlu diolah ( treatment ).
40

 

Sedangkan menurut Suripin drainase digunakan sebagai pembuangan air 

permukaan, baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk 

mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air agar 

genangan air dapat dihindarkan. Drainase perkotaan berfungsi mengendalikan 

kelebihan air permukaan, sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kelebihan air tersebut dapat 

berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri.
41

 

Dari beberapa pendapat yang diatas dapat ditarik kesimpulan, sistem 

drainase merupakan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk 

mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga 

tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan 

manusia.  Menurut Suripin
42

 sistem drainase dibedakan menjadi dua macam: (1) 
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Sistem drainase utama yaitu sistem saluran yang menampung dan mengalirkan air 

dari suatu daerah tangkapan air hujan, biasanya sistem ini menampung aliran 

berskala besar dan luas, (2) Sistem drainase lokal yaitu sistem saluran dan 

bangunan drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan 

hujan dimana sebagian besar di wilayah kota. 

 

Pelaksanaan pengelolaan drainase merupakan salah satu bentuk 

kewenangan pemerintah daerah.  Drainase harus dikelola secara berkelanjutan 

karena pengelolaan drainase merupakan upaya mengelola hubungan timbal balik 

antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Pengelolaan Drainase 

secara berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari 

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, penggerakan, operasi dan 

pemeliharaan.  Pengelolaan drainase dan segala aktivitasnya dimaksudkan untuk 

mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan 

kelestarian ekosistem lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan drainase memiliki tujuan untuk memanfaatkan sumberdaya 

alam secara berkelanjutan sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, 

regional, nasional bahkan global.  Menurut Suripin
43

 pengelolaan drainase 

mengalami beberapa masalah. Permasalahan yang paling menonjol dan 

menentukan keberhasilan pengelolaan drainase di Indonesia adalah sebagai 

berikut: (1) Kurangnya Pengawasan, (2) Kurangnya perbaikan, (3) Drainase 

biasanya kumuh, bukan tempat yang menarik sehingga perhatian (secara 

psikologis) jadi kurang, (4) Terbatasnya dana untuk pemeliharaan, (5) Kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara, (6) Tingginya limbah sampah. 
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Manusia dan semua mahluk hidup lainnya membutuhkan air. Air 

merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di muka bumi. Sehingga 

dibutuhkan suatu pengelolaan demi terjaganya pasokan akan air dibumi ini. 

Sumberdaya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, 

kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta 

transparansi dan akuntabilitas. Kualitas manajemen suatu kota dapat dilihat dari 

kualitas sistem drainase yang ada.  Drainase yang baik dapat membebaskan kota 

dari genangan air dan banjir.  masalah Genangan air dan banjir menyebabkan 

lingkunganmenjadi kotor dan jorok, menjadi sarang nyamuk, dan sumber penyakit 

lainnya, sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan, dan kesehatan 

masyarakat. 

 
E. Problematika Pengelolaan Infrastruktur Drainase 

Drainase merupakan salah satu komponen dari infrastruktur keairan yang 

dimiliki di wilayah perkotaan. Menurut Bledsoe, umumnya di kota-kota besar 

sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penduduk, maka kebutuhan 

infrastruktur terutama pemukiman meningkat, sehingga merubah sifat dan 

karakteristik tata guna lahan.  Untuk daerah perkotaan, kecenderungan kapasitas 

saluran drainase menurun akibat perubahan tata guna lahan dan juga kesadaran 

masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan.  Perubahan lahan yang 

menjadi pemukiman mengakibatkan keseimbangan sungai/drainase mulai 

terganggu.  Gangguan ini mengkontribusi kenaikan kuantitas debit aliran dan 

kuantitas sedimen pada sungai/drainse.  Dibutuhkan peran serta masyarakat yang 

ada, baik di pedesaan, perkotaan, di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun di 

hilir, kaya atau miskin, akademisi atau non akademisi, bahkan semua insan yang 
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mempunyai hubungan dengan air.
44

  Hal ini amat diperlukan, guna untuk 

memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan sehingga tidak 

membahayakan lingkungan lokal, regional, nasional bahkan global. 

Sampai saat ini daerah perkotaan masih menggunakan sistem drainase 

tercampur tanpa dilengkapi dengan fasilitas intalasi pengolahan air limbah.  Hal 

ini tentu sangat mengkhawatirkan untuk masa mendatang, mengingat air limbah 

yang dibuang ke sistem drainase makin meningkat volumenya namun tidak 

diimbangin dengan kualitas drainase yang semakin menurun.  Kualitas drainase 

yang menurun menyebabkan terjadinya banjir di daerah perkotaan. Menurut 

Suripin, sumber permasalahan drainase perkotaan meliputi: (1) peningkatan 

jumlah penduduk di perkotaan yang sangat cepat, peningkatan jumlah penduduk 

selalu diikuti dengan penignkatan infrastruktur perkotaan, seperti perumahan, 

sarana transportasi dll, (2) Peningkatan limbah, baik limbah cair maupun padat 

(sampah).
45

 

Melihat akar permasalahan gagalnya fungsi drainase diperkotaan berawal 

dari pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.  Pertambahan penduduk yang 

tidak diimbangi dengan penyedian sarana dan prasarana perkotaan yang memadai 

mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan menjadi berantakan.  Pemanfaatan 

lahan yang tidak tertib inilah yang menyebabkan persoalan drainase perkotaan 

menjadi sangat kompleks.  Hal ini juga disebabkan oleh tingkat kesadaran 

masyarakat yang masih rendah terhadap dan perlunya kelestarian lingkungan.
46

 

Sebagian masyarakat diperkotaan masih membuang limbah domestik di saluran-
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saluran drainase yang menyebabkan berkurangnya fungsi sistem drainase secara 

optimal.  Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap 

perencanaan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, sejak awal 

munculnya ide pembangunan infrastruktur sampai dengan pengoperasiannya. 

Menurut Pranoto partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan (sistem 

jaringan drainase). Dapat diuraikan sebagai berikut: (1). Perencanaan: persetujuan, 

kesepakatan, penggunaan. (2) Pembangunan: membantu pengawasan dan terlibat 

dalam pelaksanaan, (3) Operasi dan pemeliharaan: terlibat dalam pelaksanaan, 

ikut memelihara, melaporkan jika ada kerusakan, (4) Monitoring dan evaluasi: 

memberikan data yang nyata di lapangan tentang dampak yang terjadi pasca 

pembangunan.
47
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