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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai 

manajemen pengelolaan infrastruktur drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, gambaran secara umum manajemen pengelolaan infrastruktur 

drianase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung 

dalam empat hal penting dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan infrastruktur 

drianase  tersebut, diantaranya yaitu: 

 

a. Pola Planning (perencanaan) 

Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan  Umum Kota Bandar 

Lampung untuk pengelolaan infrastruktur drainase hanya melibatkan 

instansi-instansi pemerintah. Sehingga Pola Perencanaan pengelolaan 

infrastruktut drainase hanya didominasi pemerintah tanpa melibatkan 

masyarakat untuk partisipasi. 
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b. Pola Organizing (pengorganisasian) 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan 

tugasnya bekerjasama dengan instansi pemerntah yang lainnya, seperti 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dan Badan 

Pedanggulangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) 

dalam pengelolaan infrastruktur drainase di Kota Bandar Lampung.  

 

c. Pola Actuating (penggerakan) 

Pola penggerakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandar Lampung dalam pengelolaan infrastruktur drainase adalah 

memberikan tugas pokok dan fungsi kepada pegawainya, menyusun 

rencana kerja, dan menentukan target yang harus tercapai. 

 

d. Pola Controlling (pengawasan). 

Pola pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Bandar Lampung dalam pengelolaan infrastruktur drainase Kota Bandar 

Lampung adalah dengan cara pengawasan secara ekternal, petugas 

lapangan melakukan pengawasan/memonitor langsung operasi dan 

pemeliharaan infrastruktur drainase Kota Bandar Lampung. 

Kedua, dalam pengelolaan infrastruktur drianase, Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Bandar Lampung ternyata memiliki beberapa faktor kendala yang dihadapi, 

antara lain: 

1. Faktor Internal : 

a. Problematika saat Pola Planning (perencanaan) 

Proses perencanaan pengelolaan infrastruktur drainase yang dilakukan 

tidak melibatkan partisipasi masyarakat,  Perencanaan tersebut hanya 
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dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah.  Dominasi pemerintah yang 

terlalu besar membuat masyarakat cenderung menajadi tidak perduli 

terhadap pengelolaan infrastruktur drainase. 

 

b. Problematika saat Pola Organizing (pengorganisasian) 

Tenaga kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung masih sangat 

minim sehingga seringkali pada saat pelaksanaan tugasnya para pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung berkerja secara ekstra agar 

tujuannya dapat tercapai dengan maksimal. 

 

c. Problematika saat Pola Actuating (penggerakan) 

 

Kurangnya persiapan dan minimnya jumlah personil yang dimiliki Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung membuat perbaikan dan 

pembangunan infrastruktur drainase menjadi terlambat. Apalagi tenaga 

kerja yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan infrasturktur 

drainase  masih sangat minim sekali. 

 

d. Problematika saat Pola Controlling (pengawasan) 

Jumlah personil yang ada tidak berimbangan dengan jumlah saluran yang 

begitu banyak tersebar di Kota Bandar Lampung.  Minimnya personil 

yang bekerja mengakibatkan sering terlambatnya dalam menyusun laporan 

pengawasan. 
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2. Faktor eksternal : 

 

a. Alih Fungsi Lahan 

Semakin banyaknya lahan kosong yang berfungsi sebagai daerah resapan 

air berubah menjadi tempat pemukiman masyarakat.  Selain itu daerah 

yang berada di hulu sungai yang gundul juga membuat air tidak dapat 

meresap kedalam tanah dengan baik. sehingga ketika pada saat hujan 

turun, air hujan tersebut membuat volume air yang memasuki sungai 

meningkat dan  membuat tekanan air di saluran drainase juga meningkat. 

b. Peningkatan Jumlah Sampah/limbah 

Sifat masyarakat yang membuang sampah di dalam saluran drainase serta 

membuang sampah di sungai membuat saluran draianse dipenuhi oleh 

sampah sehingga ketika hujan turun dapat mengganggu aliran arus air 

pada saat hujan turun 

c. Kerusakan Konstruksi 

 Saluran drainase Kota Bandar Lampung banyak yang mengalami 

perubahan tipe,  Semula saluran drainase yang bertipe terbuka sekarang 

telah berubah menjadi saluran yang bertipe tertutup.  Saluran drainase 

tersebut berubah disebabkan karena saluran terbuka tersebut ditutup untuk 

menjadi jalan masuk ruko-ruko atau berubah fungsi menjadi trotoar/temapt 

pejalan kaki.  Tidak adanya inlet/lubang  tempat masuknya air kedalam 

saluran draianse membut semakin menambha parah kondisi saluran 

drainase Kota Bandar Lampung. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk manajemen pengelolaan 

infrasturktur drainase di Kota Bandar Lampung, maka peneliti menyarankan 

sebagai berikut:  

1. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam  proses perencanaan pengelolaan 

infrasturktur draianse dan  penambahan tenaga kerja yang sesuai dengan 

bidang pengelolaan infrastruktur drainase dalam pelaksanaan kegiatan 

operasi dan pemeliharan pengelolaan infrastruktur drainase. 

2. Penambahan dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan dengan 

bidangnya dapat membuat pengelolaan infrastruktur drainase lebih optimal 

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu membuat ruang terbuka hijau 

yang berguna untuk menjdi daerah resapan air. 

4. Diperlukan penyuluhan tentang peraturan lingkungan hidup agar 

memotivasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,   

serta memberikan sangsi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar 

peraturan. 

5. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebaiknya dapat 

melakukan normalisasi infrastruktur drainase Kota Bandar Lampung yang 

bertujuan untuk menghindari genangan air atau banjir pada saat hujan.  

 


