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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum

Kota Batu merupakan kota yang sedang dipacu kemajuannya sebagai kota

wisata, dituntut untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang salah satunya 

adalah pembangunan infrastruktur. Terlebih lagi ketika semakin padatnya jumlah 

penduduk dan makin masifnya pembangunan sarana dan prasarana baru di kota 

tersebut seperti perumahan, hotel, dan tempat wisata. Pengembangan 

pembangunan di Kota Batu terutama wilayah kecamatan Batu dan kecamatan 

Junrejo terus diperluas, dan tidak dapat dipungkiri pada akhirnya akan menggerus 

lahan-lahan yang awalnya menjadi area serapan air dan ruang terbuka hijau 

menjadi semakin sempit dan berkurang. 

Gambar 3. 1 
Peta Kota Batu 

Sumber; Google Gambar 
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Mengingat kota Batu adalah kota pariwisata, hal tersebut membuat kota Batu 

memiliki masalah baru. Yaitu permasalahan tentang meningkatnya volume sampah 

dan jenis limbah lainnya, meskipun sudah ada dinas terkait yang menangani 

permasalahan tersebut akan tetapi hal tersebut belum didukung dengan adanya 

sosialisasi ataupun pelatihan ketrampilan tentang metode pengolahan serta 

pemilahan sampah supaya memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat dan 

juga pelatihan guna menanggulangi pencemaran lingkungan hidup dari pemerintah 

terhadap warga masyarakatnya, sehingga masih banyak warga yang melakukan 

praktek membuang sampah dan limbah domestik di sembarang tempat. 

Selama ini TPA Tlekung telah berfungsi cukup baik sebagai sanitary 

landfill. Disisi lain terkait dengan meningkatnya pembangunan dan lonjakan 

jumlah penduduk, pendatang yang mengadu nasib ataupun sekedar investasi 

dalam bentuk rumah dll, di Kota Batu semakin meningkat. Pada kasus tersebut 

juga memberikan dampak terkait sistem pengolahan air limbah yang dihasilkan 

oleh masyarakat setempat seperti halnya limbah kotoran ternak, hasil produksi 

tahu, dan limbah- limbah yang dihasilkan dari kebutuhan rumahtangga. 

Berkaca pada kondisi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kota Batu 

sudah seharusnya sigap dalam memfokuskan pembangunan dan pengembangan 

dalam sector wilayah kota guna menangani permasalahan sanitasi, drainase, dan 

sampah. Mengingat kota batu memiliki banyak sumber-sumber mata air yang 

salah satunya adalah Arboretum Sumber Brantas yang merupakan titik awal 

sungai Brantas. Arboretum Sumber Brantas Terletak di Desa Sumber Brantas, 18 

KM sebelah utara Kota Batu masuk Kecamatan Bumiaji. Dibuat dengan tujuan 
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Melestarikan mata air Kali Brantas guna tetap menjaga kelestarian sumber air 

untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu dan sekitarnya.40 

Maka dari itu apabila pemerintah tidak sigap dalam menangani dan 

mengelola permasalahan sanitasi, drainase, dan persampahan dapat berdampak 

pada tercemarinya aliran sungai brantas dan dapat berakibat rusaknya ekosistem 

kehidupan sungai Brantas termasuk pencemaran sumber air dan bahkan bisa pula 

berakibat pada terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah padat penduduk 

ketika musim hujan tiba.  

Secara umum sistem drainase diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia No. 12 tahun 2014. Sedangkan untuk kota Batu sendiri 

sebenarnya sudah ada PERDA yang mengatur tentang sistem drainase, 

pengolahan air limbah, dan persampahan kota akan tetapi hanya gambaran secara 

umum yaitu tertuang dalam PERDA Kota Batu No. 7 tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030 pasal 25 poin B (tentang 

pengolahan air limbah), C (tentang persampahan kota), dan D (tentang drainase). 

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian pada aspek sistem 

Drainase Tersier kota Batu dan menitik beratkan pada wilayah kecamatan Junrejo, 

sebab kecamatan Junrejo merupakan Bagian Wilayah Kota II (BWK II) yang 

berdasarkan Perda Kota Batu no.7 tahun 2011 pasal 14 “BWK II sebagai wilayah 

utama pengembangan pemukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan 

kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan 

pendukung perkantoran pemerintah dan swasta”. 

                                                 

40
Kota Batu.http://website.batukota.go.id, diakses tanggal 11 april 2016. 

http://website.batukota.go.id/
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B. Profil BWK II (Kecamatan Junrejo) 

Secara wilayah administratif Kecamatan Junrejo berada di wilayah Kota 

Batu, Provinsi Jawa Timur. Kota Batu terbagi menjadi tiga wilayah atau yang 

biasa disebut sebagai Wilayah Bagian Kota (WBK), yaitu Kecamatan Batu 

sebagai WBK 1, Kecamatan Junrejo sebagai WBK 2, dan Kecamatan Bumi Aji 

sebagai WBK 3. 

Berdasarkan pasal 14 ayat 2 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu No. 7 

tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030 fungsi dari 

setiap wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. BWK I : sebagai wilayah utama pengembangan pusat pemerintahan kota, 

pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa modern, kawasan 
pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang akomodasi wisata 

serta kawasan pendidikan menengah; 
2. BWK II sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan 

dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, 

kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran 
pemerintahan dan swasta; 

3. BWK III sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, 
pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan 
agrowisata. 

Gambar 3. 2 
Peta (BWK II) Kecamatan Junrejo Kota Batu 

 
Sumber; Google map 
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Secara administratif, Kecamatan Junrejo terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan 

dengan luas wilayah sebagai berikut; 

Tabel 3. 141 
Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Junrejo 

 

Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Ha) 

 Desa Tlekung 872,70 

 Desa Junrejo  352,04 

 Desa Mojorejo  193,17 

 Desa Torongrejo  339,40 

 Desa Beji  241,24 

 Desa Pendem  360,09 

 Kelurahan Dadaprejo  260,39 

        Kecamatan Junrejo                              2.565,02 

Sumber; BPS Kota Batu 
 

Kecamatan Junrejo, dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kota 

Batu.Di sebelah utara, Junrejo berbatasan langsung dengan Kecamatan 

Bumiaji.Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.Di sebelah selatan, Junrejo berbatasan 

dengan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.Lalu, di sebelah barat, kecamatan 

ini berbatasan dengan Kecamatan Batu. 

Secara umum wilayah kecamatan junrejo merupakan wilayah yang subur 

untuk warga masyarakatnya bercocok tanam, di sisi lain perkembangan kota Batu 

yang pesat dengan misi menjadi sentral pariwisata regional dan internasional 

menjadikan wilayah kecamatan Junrejo baik secara infrastruktur maupun social 

                                                 

41
Dalam BPS Batu Kota, Kecamatan Junrejo Kota Batu Dalam Angka 2015, 

https://batukota.bps.go.id, Diakses pada 11 Juli 2017. 

https://batukota.bps.go.id/
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masyarakat harus mampu beradaptasi dan berkembang seiring dengan naiknya 

popularitas kota batu sebagai sentral pariwisata regional. 

Kecamatan Junrejo terbagi atas 6 dusun dan 1 kelurahan dengan tingkat 

kepadatan penduduk sebagai berikut; 

Tabel 3. 242 

Total Jumlah Penduduk Kecamatan Junrejo dalam Tahun 2015 
 

                                                     Penduduk   

 Desa/Kelurahan 2013  2014 

 1         2              3 

1. Tlekung 4.050  4.080 

2. Junrejo 9.069  9.256 

3. Mojorejo 4.789  4.921 

4. Torongrejo 5.578  5.621 

5. Beji 7.736  7.856 

6. Pendem 10.947  11.043 

7. Dadaprejo 5.942  6.145 

 KecamatanJunrejo 48.111  48.922 

Sumber; BPS Kota Batu 

 
Secara umum wilayah kecamatan Junrejo merupakan kecamatan yang 

produktif, hal tersebut ditinjau dari sector pertanian, peternakan, maupun industry, 

berikut gambaran umum setiap wilayah Desa dan Kelurahan yang telah penulis 

dapatkan dari hasil investigasi; 

1. Desa Tlekung; 

Secara umum, sebagian besar masyarakat desa tlekung merupakan 

masyarakat yang mengandalkan hasil produksi dari sector pertanian, 

                                                 

42
Dalam BPS Batu Kota, Op.cit.   
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perkebunan, dan peternakan.Mayoritas warga memanfaatkan lahan 

perkebunan untuk ditanami jenis-jenis sayur mayur dan ada juga 

perkebunan jeruk dan apel.Sedangkan untuk peternakan, warga desa 

tlekung secara umum beternak sapi perah dan beberapa diantaranya 

memiliki ternak ayam potong.Desa tlekung juga memiliki potensi wisata 

dengan adanya Predator Fun Park yang terletak di desa tlekung. Desa 

tlekung juga memiliki home industry berupa pusat pengolahan jajanan 

khas kota batu, seperti keripik yang terbuat dari nangka dan coklat. 

2. Desa Junrejo; 

Secara umum, mayoritas warga desa junrejo adalah petani, pengrajin, dan 

pengusaha.Bentuk-bentuk kerajinan yang dihasilkan di desa junrejo merupakan 

kerajinan dari kayu dan batu yang beraneka ragam.Kerajinan yang dihasilkan 

oleh pengrajin di desa junrejo memiliki nilai jual tinggi dan didistribusikan 

keseluruh wilayah Indonesia. Masyarakat desa junrejo yang berwiraswasta juga 

cukup banyak, hal tersebut terlihat dari pasar sore simpang lima yang ada di 

depan kantor desa junrejo, karena wilayahnya yang strategis sebagai jalur 

penghubung alternatif ke pusat kota dan wilayah lainnya. 

3. Desa Mojorejo; 

Secara umum desa mojorejo juga merupakan sebuah desa dengan 

mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani dan 

pengusaha.Mayoritas pertanian yang ada adalah petani padi, jagung, dan 

beberapa jenis sayur mayur. Desa mojorejo memiliki potensi yang penting 

karena lokasi atau wilayah desa merupakan penghubung utama akses ke 



46 

 

kota Batu dan Kota Malang. Sehingga potensi untuk warga masyrakatnya 

berwiraswasta sangatlah tinggi. Hal tersebut dapat terlihat di sepanjang 

jalan Ir.Soekarno, disepanjang jalan tersebut terdapat banyak sekali pusat 

souvenir dan oleh-oleh khas kota batu. 

4. Desa Torongrejo; 

Karena letak desa yang terjepit dan bukan merupakan wilayah yang 

menjadi jalur penghubung penting, maka secara umum penduduk desa 

Torongrejo adalah Petani dan pengusaha sayur yang mendistribusikan 

sayur mayur hasil panen langsung ke pasar, dan ada juga yang keluar 

daerah atau bahkan keluar pulau seperti Kalimantan. Pertanian di desa 

torongrejo beraneka ragam, mulai dari tanaman kubis, sawi putih, kentang, 

wortel, daun bawang, bawang merah, dan berbagai jenis sayur mayur lain. 

5. Desa Beji; 

Desa beji juga merupakan desa dengan potensi yang cukup bagus karena 

wilayah desa beji merupakan jalur penghubung antara kota Batu dan Kota 

Malang. Sebagian besar warga adalah berprofesi sebagai petani dan 

pengusaha.Akan tetapi pertanian yang ada didesa beji tidak begitu 

produktif untuk ditanami beraneka ragam sayur mayur, sehingga 

masyarakat desa hanya memanfaatkan lahan mereka untuk ditanami 

jagung yang diproduksi sebagai pakan ternak.Selain itu bentuk-bentuk 

wirswasta atau usahawan yang ada di desa beji beraneka ragam. Mulai dari 

penjual oleh-oleh khas batu, kuliner, hingga home industry pabrik 

pengolahan temped dan tahu.  
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6. Desa Pendem; 

Desa pendem secara umum merupakan desa yang strategis karena wilayah 

desa merupakan wilayah penghubung antara Kota Batu, Kota Malang, dan 

Kabupaten Malang.Mayoritas warga adalah petani, peternak, dan pengusaha. 

7. Kelurahan Dadaprejo; 

Kelurahan Dadaprejo adalah wilayah terujung dari Kota batu yang berbatasan 

langsung dengan kota Malang, dan Kabupaten Malang. Secara umum warga 

masyarakat kelurahan dadaprejo adalah pedagang, dan petani. 

 

C. Penataan Drainase Tersier Di BWK II (Kecamatan Junrejo Kota Batu) 

Ditinjau Dari Prinsip Drainase Berwawasan Lingkungan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Secara umum drainase didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan pada suatu kawasan.43 Dalam 

konteks bangunan struktur dan fungsinya, drainase merupakan serangkaian 

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air 

dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 

Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam 

kaitannya dengan sanitasi. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan 

tapi juga air tanah.44 

                                                 

43
Wesli. 2008. DrainasePerkotaan. Yogyakarta. Graham Ilmu. Hal.1. 

44
Suripin. 2004. SistemDrainasePerkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta. Andi Publisher. 

Hal.7. 
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Secara umum standart sistem drainase perkotaan diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drinase Perkotaan. Standar bentuk skema atau denah 

drainase di ilustrasikan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No. 12/PRT/M2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagai 

berikut; 

Gambar3. 3 
SistemDrainasePerkotaan 

 
Sumber; Lampiran III PerMen PU 

Sementara itu untuk prasarana dan sarana yang harus ada berdasarkan 

Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M2014 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagai berikut; 
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Tabel 3. 3 

Prasarana dan Sarana Drainase 
 

No BangunanDrainase 

1 SaluranTerbuka 

2 SaluranTertutup 

3 Gorong-gorong 

4 SiphonDrainase 

5 BangunanTerjun 

6 Tanggul 

7 BangunanPenangkapAir 

8 PintuAir 

9 KolamRetensi 

10 KolamTandon 

11 Kolamdetensi 

12 Pompa 

13 RumahPompa 

14 TrashRack 

15 SumurResapan 

16 KolamResapan 

17 JalanInspeksi 

18 Daerahsempadan 

19 BakPemeriksaan/ManHole 

20 TaliAir/InletStreet 

Sumber; Lampiran III PerMen PU 

 
Sedangkan untuk kota Batu sendiri sebenarnya sudah ada PERDA yang 

mengatur tentang sistem drainase, pengolahan air limbah, dan persampahan kota 

akan tetapi hanya gambaran secara umum yaitu tertuang dalam PERDA Kota 

Batu No. 7 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030 

pasal 25 poin B dan Pasal 29 yang belum secara spesifik ditegaskan tentang 

standart teknis pembangunan sarana dan prasarana drainase yang ideal untuk 

menjaga kelestarian lingkungan kota. 

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada aspek sistem 

Drainase Tersier kota Batu dan menitik beratkan pada wilayah kecamatan Junrejo, 

sebab kecamatan Junrejo merupakan Bagian Wilayah Kota II (BWK II) yang 
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berdasarkan Perda Kota Batu no.7 tahun 2011 pasal 14 “BWK II sebagai wilayah 

utama pengembangan pemukiman kota dan dilengkapi dengan pusat pelayanan 

kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan kawasan 

pendukung perkantoran pemerintah dan swasta”. 

Mengenai drainase diatur dalam pasal 29 PERDA Kota Batu No. 7 

tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030 yang 

berisi: 

 1. Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d 
meliputi: 

a. Sistem pembuangan air hujan disesuaikan dengan sistem drainase 
tanah yang ada dan tingkat peresapan air kedalam 
penampang/profil tanah, serta arah aliran memanfaatkan topografi 

wilayah; 
b. Sistem pembuangan air hujan meliputi jaringan primer, jaringan 

sekunder dan jaringan tersier; 
c. Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase 

primer. 

 2. Rencana jaringan drainase kota meliputi: 
a. Drainase primer meliputi Sungai Brantas, Kali Lanang, dan Kali 

Braholo yang merupakan sumber pembuangan dari saluran 
drainase sekunder; 

b. Drainase sekunder meliputi saluran Kali Sumbergunung, Kali 

Kungkuk, Kali Ngujung, Kali Kasin, Kali Brugan, Kali Mranak, 
Kali Curah Kikil, Kali Ampo, Kali Kungkuk, dan Kali Sumpil, dan 

Kali Junggo yang mengarah pada kawasan fungsional; 
c. Drainase tersier meliputi saluran drainase yang berasal dari blok 

bangunan fungsional mengarah pada saluran drainase sekunder. 

 3. Rencana pengembangan sistem drainase diutamakan pada kawasan 
pusat kota, kawasan pengembangan perumahan real estate, kawasan 

pengembangan pariwisata, kawasan pengembangan pusat pelayanan, 
jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang terdapat pada pusat-
pusat kegiatan, serta pada lokasi rawan banjir. 

 
Dalam pasal 29 tersebut pada dasarnya masih belum secara jelas mengatur tentang 

standart pembangunan drainase yang ideal bagi Kota Batu. Baik dari standart 

prosedural pembangunan yang disesuaikan dengan wilayah topografi masing-
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masing dari setiap wilayah seperti apa. Serta disisi lain Peraturan Daerah sebagai 

dasar hukum pembangunan daerah haruslah jelas dan spesifik supaya tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. 

Sebenarnya peraturan yang mengatur tentang standart saluran drainase perkotaan 

diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 12 

tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drinase Perkotaan. Maka berdaarkan 

Teori Hirarki Perundang-undangan sudah seharusnya Peraturan Daerah  Kota 

Batu No. 7 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-

2030 (khususnya dalam bidang pembangunan drainase perkotaan) 

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu 

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 

No. 12 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drinase Perkotaan.  

Sebenarnya permasalahan drainase mulai dari penyusunan rencana induk 

sarana dan prasarana drainase, pengembangan, pembangunan, pengawasan, dan 

pemeliharaan adalah merupakan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta 

Karya, Tata Ruang Kota Batu, Dinas Pengairan, dan Dinas Kebersihan. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan sistem jaringan drainase tersier adalah seperti selokan, got, 

dan gorong-gorong yang berfungsi menampung dan mengalirkan aliran air hujan 

guna berlanjut ke sistem jaringan drainase skunder lalu mengarah kepada sistem 

jaringan drainase primer yakni (sungai) hingga bermuara ke laut. 

Akan tetapi praktik di masyarakat justru sistem drainase tersier 

dimanfaatkan oleh perumahan-perumahan ataupun pemukiman warga pada 

umumnya sebagai tempat pembuangan dari limbah hasil kebutuhan rumahtangga 
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dll. Seperti limbah bekas cuci peralatan rumahtangga, cuci pakaian, dan limbah 

dari kamar mandi, semua diarahkan ke sistem jaringan drainase tersier yang 

akhirnya bermuara kesistem jaringan drainase primer yakni sungai.Belum lagi 

kebiasaan sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan hal 

tersebut akhirnya berdampak pada pencemaran lingkungan yang berimbas pada 

terganggunya ekosistem kehidupan sungai. 

Jelas hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi drainase tersier sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 112 Tahun 2003 yang berisi, “Pengolahan air limbah domestik terpadu 

adalah sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) 

sebelum dibuang ke air permukaan”. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut pada 

dasarnya air limbah domestik yang dihasilkan dari pemukiman, ataupun perumahan 

harus diolah melalui proses sanitasi (pengolahan air limbah) lebih dahulu sebagai 

upaya pengendalian daya rusak air sebelum dibuang ke air permukaan (sungai/laut), 

dan tidak diperbolehkan langsung dialirkan begitu saja tanpa pengolahan ke saluran 

drainase yang mengarah ke sungai. 

Diluar dari permasalahan tersebut, kerap kali sistem jaringan drainase yang 

tersedia saat ini kurang memadai dalam menampung debit air ketika musim hujan 

tiba, hal tersebut berimbas pada meluapnya air ke jalan dan pemukiman warga, 

untuk jalan-jalan yang terkena luapan air tentu sangat mengganggu aktifitas lalu 

lintas selain jalan yang licin, genangan akibat luapan air kerap kali menyamarkan 

lubang-lubang dijalan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang 

berujung pada jatuhnya korban jiwa, serta luapan air tersebut juga turut menyapu 
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sampah-sampah yang berasal dari jalan-jalan dan pemukiman/perumahan warga 

yang berdampak pada pencemaran air sungai karena sungai merupakan sistem 

jaringan drainase primer. 

Mengingat kota Batu sebagai kota yang strategis yang merupakan asal mula 

sumber mata air dari sungai brantas serta anak-anak sungai lain, maka peran 

pemerintah kota dalam pelestarian lingkungan serta ekosistem sungai sangatlah 

penting, kesadaran masyarakat juga merupakan faktor pokok yang menentukan 

guna menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari demi 

kelangsungan hidup bersama. 

Berdasarkan penejelasan di atas, pembangunan drainase memiliki tujuan 

mendasar yang tidak dapat dipisahkan dengan kelestarian lingkungan hidup, yakni 

mengontrol kualitas air tanah sehingga terbebas dari pencemaran dan 

mengendalikan kelebihan volume air permukaan baik yang dihasilkan oleh limbah 

dari proses hidup manusia maupun luapan akibat hujan. Hal ini sebagai mana 

fungsi dasar dari drainase itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Robert J. 

Kodoatie sebagai berikut: 

1. Membebaskan suatu wilayah (terutama yang padat pemukiman) dari 
genangan air atau banjir. 

2. Apabila air dapat mengalir dengan lancar maka drainase juga 
berfungsi memperkecil resiko kesehatan lingkungan; bebas dari 

malaria (nyamuk) dan penyakit lainya. 
3. Drainase juga dipakai untuk pembuangan air rumah tangga. Semua 

system aliran pembuangan rumah dialirkan menuju system drainase. 

Dalam menentukan dimensi system drainase, intensitas hujan dengan 
periode ulang tertentu di suatu system jaringan drainase dipakai 

sebagai dasar analisis perhitungan karena kuantitasnya jauh lebih 
besar dibandingkan aliran dari rumahtangga atau domestic lainya.45 

                                                 

45
 Robert J. Kodoatie, Op.cit. hal.103. 
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Dengan demikian, pembangunan sarana drainase tentu memiliki urgensi 

sangat mendasar bagi lingkungan hidup manusia, khususnya di kawasan 

lingkungan yang padat penduduknya dengan potensi kelebihan volume air 

permukaan yang tinggi dan potensi limbah sisa kegiatan produksi dan reproduksi 

manusia dalam kesehariannya. Semakin padat jumlah penduduk di suatuwilayah, 

dan semakin banyak bangunan fisik yang menutup area resapan air maka 

keberadaan drainase akan semakin dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi urgensi 

pembangunan drainase di kawasan kota, yang kemudian kita sebut sebagai 

drainase perkotaan. 

Hasmar46 menjelaskan bahwa drainase perkotaan merupakan ilmu drainase 

yang mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya 

dengan kondisi lingkungan sosial-budaya yang ada di kawasan kota. Drainase 

perkotaan merupakan system pengeringan dan pengaliran air dari wilayah 

perkotaan yang meliputi : 

a. Permukiman 

b. Kawasan industry dan perdagangan 

c. Kampus dan sekolah 

d. Rumah sakit dan fasilitas umum 

e. Lapangan olahraga 

f. Lapangan parkir 

g. Instalasimiliter, listrik, telekomunikasi 

h. Pelabuhan udara. 

                                                 

46
Hasmar. 2002. DrainasePerkotaan. Yogyakarta.UII Press.Hal.37. 
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Sistem drainase perkotaan berdasarkan penataan system jaringannya dibagi 

menjadi 3 (tiga) jenis, yakni drainase primer, drainase sekunder, dan drainase 

tersier.Penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan drainase tersier yang 

terdapat di BWK II Kota Batu, yakni yang mencakup wilayah Kecamatan 

Junrejo.Drainase tersier merupakan saluran yang berfungsi menerima air dari 

saluran drainase lokal. 

Sebagai saluran pertama yang menghubungkan aliran air local dari warga 

dan kelebihan volume air akibat hujan, drainase tersier memiliki posisi pokok 

dalam mengontrol aliran air permukaan yang ada di sekitar lingkungan tempat 

tinggal.Potensi banjir dan potensi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup 

salah satunya ialah ditentukan oleh seberapa baik penataan drainase tersier di 

sekitar tempat tinggal. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan system drainase perkotaan 

adalah kesesuainnya dengan kelestarian lingkungan hidup.Untuk itulah dalam 

perancangan system drainase senantiasa dituntut untuk menerapkan drainase yang 

berwawasan lingkungan, yakni system drainase yang mampu menjamin 

kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itulah pemerintah 

melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 

/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menekankan 

pentingnya penataan system drainase yang ramah lingkungan. Sebagai mana 

diatur dalam Pasal 4 Permen PU/12/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Drainase Perkotaan yang menyebutkan: 
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(1) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut system 

pemisah anantara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air 
limbah pada wilayah perkotaan. 

(2) Tahapan penerapan system pemisahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah 
berdasarkan hasil kajian teknis. 

(3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dalam 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan . 

(5) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab 
dalam sub bidang drainase. 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, cukup jelas kiranya bahwa 

dalam melakukan penataan bangunan system drainase perkotaan harus dilakukan 

pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah. Hal ini 

semata-mata adalah dalam rangka mendukung system drainase perkotaan yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

 

D. Implementasi Drainase Tersier Di BWK II (Kecamatan Junrejo) 

Untuk memberikan gambaran secara lebih objektif, penulis akan 

menampilkan data hasil penelitian berupa dokumentasi dan hasil wawancara 

secara umum atas kondisi drainase di wilayah BWK II Kota Batu sebagai berikut: 

1. Desa Tlekung; 

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh sekertaris desa Tlekung 

yakni Bapak Hadi Wibowo dan Kaur Pembangunan Desa Tlekung pada 9 

maret 2017 kepada penulis adalah; 

a. Secara umum warga masyarakat desa tlekung masih memanfaatkan 

saluran drainase tersier sebagai solusi untuk membuang hasil limbah 
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rumah tangga yang berbentuk cair. Serta hasil limbah ternak yang berupa 

kotoran ternak dari sapi perah yang berupa cair. Sedangkan untuk limbah 

sapi perah yang berupa padat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan 

sebagian lagi tidak terpakai dan ditumpuk begitu saja dilahan kosong 

yang dimiliki oleh peternak sehingga menyebabkan bau yang tidak 

sedap. 

b. Pembangunan drainase tersier merupakan tanggung jawab dari dinas PU 

Kota Batu. Akan tetapi secara umum pihak desa dapat mengajukan 

rekomondasi untuk pembangunan suatu saluran drainase tertentu yang 

pada praktek penggarapanya dapat dilimpahkan menjadi tanggung jawab 

desa dalam pembangunan berskala kecil. 

c. Kondisi drainase tersier yang berada didesa tlekung tergolong tidak 

terawat dan tidak efektif dalam fungsinya sebagai saluran pengering 

suatu wilayah dari genangan air. Hal tersebut telah penulis 

dokumentasikan pada gambar berikut; 

Gambar 3.4 

Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu 
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Gambar 3. 5 

Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3.4 dan gambar 3.5 diatas terlihat bahwa curah hujan yang 

tinggi tidak mampu ditampung oleh saluran drainase tersier yang ada 

sehingga air meluap kejalan raya dan ada beberapa yang meluap masuk 

kerumah warga.Luapan air tersebut berdampak pada kenyamanan pengguna 

jalan serta berakibat pada kerusakan jalan akibat aspal yang terkikis oleh 

aliran air yang berdampak pada jalan berlubang.Selain dari itu aliran air yang 

meluap tidak terkontrol dan mambawa hanyut berbagai jenis sampah yang 

pada akhirnya berserakan diberbagai wilayah jalan yang dilewati oleh luapan 

air tersebut serta ada juga sampah yang akhirnya hanyut kesaluran drainase 

skunder dan bermuara ke drainase primer yakni Sungai Brantas. 

2. Desa Junrejo; 

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Sekdes yaitu Bapak Trisno 

Adi terhadap penulis yang berkenaan dengan situasi dan kondisi drainase tersier di 

wilayah desa Junrejo pada 9 maret 2017 ialah sebagai berikut; 
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a. Secara umum warga masyarakat desa Junrejo memanfaatkan saluran 

drainase tersier sebagai solusi untuk pembuangan limbah rumah tangga 

yang berbentuk cair. 

b. Pembangunan drainase tersier merupakan tanggung jawab dari dinas PU 

Kota Batu. Akan tetapi secara umum pihak desa dapat mengajukan 

rekomondasi untuk pembangunan suatu saluran drainase tertentu yang 

pada praktek penggarapanya dapat dilimpahkan menjadi tanggung jawab 

desa dalam pembangunan berskala kecil. 

c. Secara umum kondisi drainase tersier yang berada diwilayah desa junrejo 

terawat cukup baik dan resiko luapan akibat debit air yang tinggi cukup 

rendah walaupun terjadi luapan ataupun genangan air akan tetapi tidak 

terlalu parah seperti kondisi yang ada di desa tlekung. Berikut hasil 

dokumentasi drainase tersier di desa junrejo; 

Gambar 3. 6 
Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Drainase tidak berfungsi dan air tidak dapat ditampung oleh drainase) 
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Gambar 3. 7 

Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya daya resapan tanah terhadap curah hujan masih tinggi, 

akan tetapi dengan curah hujan yang tinggi juga akan berdampak pada 

ketidak seimbangan terhadap kemampuan daya resap tanah terhadap curah 

hujan yang ada sehingga pada wilayah-wilayah tertentu berpotensi terhadap 

pengikisan dan longsor dalam skala kecil yaitu seperti pengikisan yang terjadi 

pada jalan raya ataupun pondasi dan tempat-tempat fungsional lainya. 

Desa Junrejo juga merupakan pusat kerajinan yang diproduksi oleh 

pengrajin dari dusun Joso yang merupakan pusat kerajinan kayu dan batu 

yang diolah menjadi beraneka ragam kerajinan beberapa diantara kerajinan 

hasil besutan tangan pengrajin yang ada di desa Junrejo ialah Cobek dari batu 

dan kayu, telenan, pasahan bawang, dll. Semua yang dihasilkan dari kerajinan 

tersebut berpotensi limbah, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada limbah-

limbah yang dihasilkan tersebut dapat terpakai dan termanfaatkan hingga 

tidak berdampak pada pencemaran lingkungan. 
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3. Desa Mojorejo; 

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Sekertaris Desa Bapak 

Samsul Hadi, SE dan Kaur pembangunan Desa Mojorejo bapak Abdul 

kepada penulis pada tanggal 5 juni 2017 ialah sebagai berikut; 

a. Secara umum warga desa mojorejo memanfaatkan saluran drainase tersier 

sebagai pembuangan limbah rumah tangga yang berbentuk cair. Hal tersebut 

dikarenakan memang belum ada sosialisasi ataupun program tentang system 

pengumpul air secara terpisah antara limbah cair yang berasal dari limbah rumah 

tangga dengan saluran drainase tersier. Atau program yang mencanangkan 

tentang metode penyaringan guna penetralisiran air yang berasal dari drainase 

tersier yang bercampur dengan limbah cair rumah tangga sebelum pada akhirnya 

dilepaskan ke system drainase skunder dan system drainase tersier. 

b. Pembangunan drainase tersier merupakan tanggung jawab dari dinas PU 

Kota Batu. Akan tetapi secara umum pihak desa dapat mengajukan 

rekomondasi untuk pembangunan suatu saluran drainase tertentu yang 

pada praktek penggarapanya dapat dilimpahkan menjadi tanggung jawab 

desa dalam pembangunan berskala kecil. 

c. Secara umum kondisi drainase tersier yang berada diwilayah desa 

Mojorejo sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi tidak 

terawat. Ketika curah hujan cukup tinggi air juga kerap kali meluap 

hingga ke bahu jalan. Disisi lain ada pula beberapa ruas jalan yang tidak 

memiliki saluran drainase serta ada juga yang dalam kondisi penuh 

sampah. Berikut hasil dokumentasi yang telah berhasil penulis abadikan; 
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Gambar 3. 8 

Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9 
Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Saluran drainase penuh dengan sampah 
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Pada gambar 3.8 dan gambar 3.9 diatas terlihat bahwa ketika hujan tiba 

saluran drainase yang ada tidak mampu berfungsi dengan baik sehingga 

mengakibatkan kelebihan debit air mengalir melalui bahu jalan dan tentu saja 

hal tersebut berdampak pada kenyamanan pejalan kaki serta pengguna jalan 

yang mengakses jalan tersebut. Selain dari itu terlihat jelas bahwa banyak 

sampah yang terbawa oleh aliran drainase dan tersangkut di beberapa saluran 

drainase yang ada. 

4. Desa Torongrejo; 

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Bapak Sugeng Santoso 

Widjoyo selaku kepala desa Torongrejo pada tanggal 22 mei 2017 kepada 

penulis ialah sebagai berikut; 

a. Bahwa secara umum, mayoritas warga masih memanfaatkan drainase tersier 

sebagai media untuk membuang limbah rumah tangga yang berbentuk cair. 

Akan tetapi pada beberapa praktek yang terjadi dan sudah menjadi suatu 

kebiasaan bagi masyarakat desa Torongrejo ialah limbah rumah tangga yang 

berbentuk cair oleh sebagian warga ada yang tidak dibuang melalui saluran 

drainase tersier akan tetapi langsung dibuang atau dialokasikan kepada lahan 

perkebunan yang dimiliki dengan mengandalkan daya resap tanah terhadap 

air. Akan tetapi sejauh ini hal tersebut belum memiliki dampak yang nyata 

terhadap tanaman yang ada di perkebunan tersebut. 

b. Secara umum kondisi daya resap tanah terhadap debit air hujan cukup 

bagus karena wilayah geografis desa serta banyaknya lahan pertanian 

milik warga. Jadi debit air hujan justru bermanfaat dan dapat ditampung 
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dengan baik oleh lahan pertanian yang ada. Akan tetapi sumber masalah 

yang utama ialah ketika luapan air yang berasal dari anak sungai brantas 

tidak terbendung mengakibatkan drainase skunder meluap hingga 

menutup akses utama menuju desa Torongrejo. 

c. Pihak desa sudah berupaya dengan mengalokasikan uang kas desa guna 

melakukan perbaikan pada system drainase skunder yang ada akan tetapi 

hal tersebut juga masih belum mampu meminimalisir luapan air yang 

besar ketika curah hujan tinggi. 

d. Pada desa Torongrejo, penulis tidak menemukan dan melihat secara langsung 

lokasi yang dimaksud guna mendokumentasikan dikarenakan memang pada 

saat itu tidak terjadi hujan dan tidak terjadi luapan air yang besar yang terjadi 

pada saluran drainase seperti yang dipaparkan oleh pihak desa torongrejo 

tersebut, sehingga penulis hanya mampu mendokumentasikan dari gambaran 

umum keadaan drainase tersier yang ada. Berikut sedikit gambaran kondisi 

drainase tersier yang ada di desa Torongrejo; 

Gambar 3. 10 

Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 
 

 
 

Kondisi drainase tersier tidak terawat dengan baik 
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5. Desa Beji; 

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Bapak Kukuk 

Kusbianto selaku kepala desa Beji pada tanggal 17 April 2017 kepada 

penulis ialah sebagai berikut; 

a. Warga masyarakat desa beji secara umum masih memanfaatkan 

drainase tersier sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga yang 

berbentuk cair yang dihasilkan dari aktifitas kegiatan rumah tangga oleh 

warga desa Beji. Bahkan ada beberapa wilayah yang beberapa 

warganya tidak memiliki septick tank tetapi menyalurkan limbah padat 

rumah tangga ke saluran drainase skunder secara langsung. Hal tersebut 

telah penulis ketahui karena pada tahun 2011 sampai dengan 2015 

penulis tinggal di desa Beji. 

b. Pembangunan drainase tersier merupakan tanggung jawab dari dinas 

PU Kota Batu. Akan tetapi secara umum pihak desa dapat mengajukan 

rekomondasi untuk pembangunan suatu saluran drainase tertentu yang 

pada praktek penggarapanya dapat dilimpahkan menjadi tanggung 

jawab desa dalam pembangunan berskala kecil. 

c. Di Desa beji juga terdapat beberapa Home Industri seperti pabrik 

pengolahan tempe dan tahu yang pada prakteknya untuk limbah hasil 

dari pencucian kedelai dialokasikan atau dibuang melalui saluran 

drainase tersier yang ada, akan tetapi untuk limbah tertentu yang 

memiliki bau cukup menyengat dibuatkan tempat penampungan 

tersendiri yang berupa septick tank. 
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d. Secara umum kondisi drainase tersier ada yang terawatt dan ada pula yang 

tidak terawatt. Sedangkan untuk fungsinya sebagai pengering suatu wilayah 

terhadap genangan air, drainase tersier yang ada di desa beji juga kerap kali 

meluap hingga ke bahu jalan, luapan tersebut kerap kali terjadi di jalan 

alternative penghubung antara desa beji yang terhubung langsung dengan 

BNS atau desa oro-oro ombo. Disepanjang jalan tersebut kerap terjadi 

luapan air yang tidak terkendali dikarenakan curah hujan yang tinggi dan 

debit air yang tidak mampu tertampung oleh saluran drainase yang ada. 

Gambar 3. 11 
Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
(Kondisi drainase tersier yang tidak terawat dengan baik) 

 
Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa beberapa saluran drainase 

tidak terawat dan bangunan dari saluran drainase tersier tersebut mulai 

terkikis oleh aliran air dan rusak, selain dari itu masih banyak warga yang 

membuang sampah di saluran aliran drainase baik primer skunder ataupun 

saluran drainase tersier. 
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6. Desa Pendem; 

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh kepala desa Pendem 

yakni Bapak Tri Wahyuwono Efendi kepada penulis pada tanggal 5 juli 

2017 ialah sebagai berikut; 

a. Secara umum warga desa Pendem memanfaatkan saluran drainase 

tersier sebagai pembuangan limbah rumah tangga yang berbentuk cair. 

b. Sejauh ini masih belum ada himbauan ataupun program khusus baik 

dari pihak Pemkot ataupun desa yang memberikan sosialisasi ataupun 

larangan terkait membuang limbah cair rumah tangga kesaluran 

drainase tersier. 

c. Pada perkembangan pembangunan drainase tersier yang ada di desa 

Pendem dilakukan dengan inisiatif warga yang mengadakan kegiatan 

bakti desa guna membersihkan saluran drainase yang tersumbat ataupun 

tidak terawat. Selain dari itu pembangunan drainase yang sudah tidak 

layak juga diselenggarakan dengan menggunakan uang kas desa untuk 

perbaikan skala kecil. Sedangkan apabila dirasa drainase kurang 

memadai pihak desa mengajukan rekomondasi perbaikan kepada dinas 

terkait yaitu dinas PU dan Binamarga. 

d. Secara umum kondisi drainase tersier yang ada di desa Pendem tidaklah 

jauh berbeda dengan drainase tersier yang ada di wilayah desa lain 

kecamatan junrejo. Bahkan ada beberapa wilayah yang memang tidak ada 

saluran drainase tersiernya atau juga bangunan drainase tersier yang sangat 

kurang memadai atau tidak sesuai dengan standart ketentuan yang ada; 
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Gambar 3. 12 

Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu 
 

 
 

(Tidak ada drainase tersier dan ketika hujan air kerap meluap ke bahu jalan) 
 

Gambar 3. 13 

Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu 
 

      
 

(Lebar dan kedalaman drainase tidak lebih dari satu telapak kaki orang dewasa 

dengan kedalaman tidak sampai pada mata kaki orang dewasa) 
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7. Kelurahan Dadaprejo; 

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh bapak M. Ronny 

Yuniarto, S.T., M.M. pada tanggal 17 april 2017 kepada penulis ialah 

sebagai berikut; 

a. Secara umum warga Kelurahan Dadaprejo memanfaatkan saluran drainase 

tersier sebagai pembuangan limbah rumah tangga yang berbentuk cair. 

b. Kondisi drainase tersier banyak yang tidak terawat dan penuh dengan 

sampah plastik. Selain itu beberapa kondisi drainase juga perlahan mulai 

diperbaiki oleh pihak desa dengan menggandeng warga masyarakatnya. 

c. Ada beberapa ruas jalan di Kelurahan Dadaprejo yang tidak memiliki 

system drainase, ada juga yang hanya memiliki satu system drainase saja, 

yakni di sisi kanan ataupun kiri jalan saja, berikut dokumentasinya; 

Gambar 3. 14 
Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Drainase Tersier sudah tidak berfungsi) 
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Gambar 3. 15 

Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Drainase Tersier tidak terawat dan sudah tidak berfungsi) 

Gambar 3. 16 
Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Drainase Tersier penuh dengan sampah limbah local) 
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Gambar 3. 17 

Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 
 

 
(Beberapa ruas jalan tidak memiliki drainase tersier) 

 
Pada gambar 3. 14 diatas terlihat kondisi drainase yang ada di kelurahan 

Dadaprejo yang seharusnya berfungsi sebagai pengering suatu wilayah justru 

sudah dalam kondisi tidak terawat dan penuh dengan sampah. Disisi lain 

kebiasaan warga masyarakat terkadang masih sering mengumpulkan sampah 

disaluran drainase untuk dibakar disaluran tersebut. Hal tersebut mengakibatkan 

kepulan asap tebal yang cukup berbau dan mengganggu aktifitas pengendara yang 

lewat jalan tersebut ataupun warga masyarakat kelurahan dadaprejo itu sendiri. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian ini berlangsung 

sebagaimana ditampilkan pada hasil dokumentasi di atas, ditemukan fakta bahwa 

penataan system drainase tersier yang ada di BWK II Kota Batu masih belum 

layak dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup. Dari hasil 

dokumentasi data lapangan di atas, potensi yang mengancam lingkungan hidup 

atas kondisi drainase dan penataan system drainase di BWK II Kota Batu 

setidaknya mencakup dua hal, yaitu: 
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1. Potensi banjir akibat luapan volume air ketika musim hujan. 

2. Potensi pencemaran lingkungan akibat limbah lokal yang disalurkan 

dan dibuang melalui drainase tersier. 

Berikut adalah system pembuangan limbah cair yang berasal dari limbah 

rumah tangga yang dibuang secara langsung kedalam system jaringan drainase 

tersier yang telah penulis dokumentasikan; 

Gambar 3. 18 
Saluran limbah cair rumah tangga yang dibuang ke 

system jaringan drainase tersier 
 

 
 



73 

 

Ketika penulis melakukan investigasi dan dokumentasi terhadap saluran yang 

tercantum pada gambar 3.18, secara umum hampir disetiap lokasi wilayah desa yang 

berada dikecamatan Junrejo menimbulkan bau yang tidak sedap yang berasal dari 

limbah rumah tangga yang berbentuk cair. Hal tersebut tentu saja menimbulkan rasa 

tidak nyaman terhadap indra penciuman dan tentu hal tersebut beresiko pada 

pencemaran lingkungan walaupun dalam skala kecil akan tetapi jika hal tersebut terus 

berlanjut dalam skala 1 atau 2 tahun tentu akan terlihat jelas dampak yang dihasilkan. 

Pada poin A, B, C, dan D, penulis telah menguraikan kondisi umum dari hasil 

observasi yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir yang dapat dikaji bahwa 

sesuai dengan standar kelayakan mutu dan kualitas pada Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Drainase Perkotaan menekankan pentingnya penataan system drainase yang 

ramah lingkungan. Sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Permen PU/12/2014 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang menyebutkan pada ayat 1 : 

“Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut system pemisah 

anantara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah 
perkotaan” 

 
Pada penerapanya system drainase tersier yang ada di kota batu secara umum 

belum menerapkan Sistem Drainase Perkotaan yang menganut system pemisah 

anantara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah 

perkotaan. Hal tersebut terbukti dari hasil investigasi di BWK II yang mencakup 6 

desa dan 1 kelurahan bahwa mayoritas warga masyarakat di wilayah tersebut masih 

melakukan praktek membuang limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan atau 

aktifitas rumah tangga pada saluran-saluran drainase tersier yang ada. 
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Pada dasarnya standart ukuran drainase untuk wilayah perkotaan adalah 

dengan lebar dan luas yang disesuaikan dengan wilayah topografi dari setiap 

daerah masing-masing. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 12/PRT/M2014 ialah rata-rata ukuran drainase dengan lebar 1 M (satu 

meter) dengan kedalaman antara 50-60 Cm (lima puluh sampai dengan enam 

puluh centimeter).Akan tetapi standart ukuran tersebut dapat berubah dan 

ditentukan melalui suatu kajian teknis tentang penyelenggaraan system jaringan 

drainase dan sanitasi yang berwawasan lingkungan guna meminimalisir 

pencemaran lingkungan hidup. Pada perkembanganya kota Batu dan dinas terkait 

masih alot dalam melaksanakan program tersebut. 

Setelah penulis mencoba mengklarifikasi kepada dinas terkait yaitu dinas 

Pekerjaan Umum Kota Batu bagian Bina Marga melalui sesi wawancara bersama 

dengan bapak Sugeng, ternyata pada proses pelaksanaannya kendala yang kerap 

dihadapi adalah perbedaan kewenangan dan biaya relokasi yang cukup besar. Bapak 

Sugeng ketika penulis temui dikantornya yaitu di jalan Jendral Sudirman 507 Balaikota 

Among Tani. Beliau menegaskan bahwa kerap kali ketika akan melakukan perluasan 

system jaringan drainase pihak dinas harus merelokasi tiang-tiang listrik yang sudah 

terlanjur ada dan terkadang tiang-tiang tersebut berada di lokasi yang tidak seharusnya. 

Hal tersebut berdampak pada pembengkakan biyaya relokasi yang seharusnya 

hanya memperluas saluran drainase tetapi juga harus melakukan relokasi tiang listrik 

yang ada. Selain dari pada itu sebenarnya pihak dinas terkait belum menentukan ukuran 

standart saluran drainase di wilayah Kota Batu. Hanya saja ketika memang saluran 

tersebut sudah dianggap tidak relefan dan rusak maka sesegera mungkin akan 
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dilakukan perbaikan dengan menggandeng masyarakat setempat. Demikian statement 

yang dituturkan oleh Bapak Sugeng ketika penulis melakukan sesi wawancara di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Batu. Pada intinya melihat dari hasil observasi dan kondisi yang 

ada di wilayah BWK II yaitu Kecamatan Junrejo saat ini jelas bahwa, system jaringan 

drainase yang ada adalah sebagai berikut; 

1. System jaringan drainase tersier tidak berfungsi dengan baik sebagai mana 

mestinya dalam mengalokasikan debit kelebihan air ataupun dalam 

mengalokasikan aliran air yang berasal dari blok bangunan fungsional dari 

genangan air. Hal tersebut terbukti ketika hujan hampir disetiap wilayah 

BWK II, air meluap hingga ke bahu jalan. 

2. System jaringan drainase tersier di BWK II tidak menggunakan system 

pemisah seperti yang dijelaskan pada pasal 4 Permen PU/12/2014 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang menyebutkan pada ayat 1 

: “Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut system pemisah 

anantara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah 

perkotaan”. Hal tersebut terbukti karena pada prakteknya warga masyarakat 

di wilayah BWK II masih melakukan praktek membuang limbah cair hasil 

kegiatan rumah tangga di saluran drainase tersier. 

3. System jaringan drainase tersier di BWK II yang ada tidak menggunakan 

system atau mekanisme penyaringan sampah seperti yang seharusnya dan 

dijelaskan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

12/PRT/M2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan 

sebagai berikut;  
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Gambar 3. 19 

Jaringan Drainase 
 

 
 

Sumber; Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M2014 

Apabila sampah sudah tersaring pada system penyaringan maka selanjutnya air 

dapat diendapkan pada kolam tandon yang berfungsi untuk mengontrol debit air dan 

mengukur kadar kualitas air, apakah ada indikasi tercemar atau tidak untuk kemudian 

baru dialokasikan ke system jaringan drainase primer berupa sungai ataupun laut. 
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Di kota Batu sendiri system jaringan drainase yang ada baik system jaringan 

drainase Tersier ataupun Skunder semua terhubung secara langsung hingga 

bermuara begitu saja ke saluran drainase primer tanpa melalui mekanisme seperti 

pada Gambar 3. 19 tersebut, sehingga berdampak pada banyaknya sampah 

disepanjang aliran sungai Brantas ataupun jaringan drainase skunder yang berupa 

Kali buatan ataupun Kali alami yang bermuara ke drainase Primer yakni sungai 

Brantas. Berikut ilustrasi atau gambaran ideal system penyaringan sampah yang 

dijelaskan pada Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

12/PRT/M2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagai 

berikut; 

Gambar 3. 20 

Saluran dengan system penyaringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber; Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M201 
 

Pembersihan secara berkala dan terus menerus harus selalu dilakukan di 

saluran penyaringan dikarenakan tidak menutup kemungkinan sampah-sampah 

akan terus berdatangan dan hanyut oleh aliran air drainase. Baik sampah dari 

manusia maupun sampah yang berasal dari alam. Selain dari itu kebiasaan 
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masyarakat membuang sampah sembarangan juga menjadi penyumbang atas 

kotornya saluran drainase dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada 

aspek pencemaran lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


