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Abstract 

This study aims to describe how to the performance of Department of Pekerjaan Umum Bina Marga and 

Pematusan (DPUBMP) Surabaya City Government in handling flood. This study uses qualitative research methods. 

Determination of informants is done by purposive sampling and snowball sampling technique. The collection of data is 

done by observation, in-depth interviews with informants, documentation, and internet data search methods. The result of 

this research is the performance of DPUBMP Surabaya City Government in handling flood still not run optimally.This is 

because there are still inequalities of number of pumping houses that have been built and rehabilitated and inequality 

number of normalized drainage locations in every region of Surabaya City or in every region of drainage rayon. In 

addition, there are several contraints faced by DPUBMP of Surabaya City in handling flood, both external and internal 

constraints, so that it can make some flood handling activities have not run optimally. 

 

Keywords: Performance, Public Organization, Handling Flood. 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

wilayahnya rawan terhadap berbagai jenis bencana, 

termasuk bencana alam. Berdasarkan data dari Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

memaparkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 

bulan September tahun 2016, bencana yang paling 

sering terjadi di negara Indonesia adalah banjir. Hal 

ini dapat dibuktikan pada tabel 1, berikut ini: 

Tabel 1  

Jenis Bencana di Negara Indonesia Tahun 2013-

Bulan September Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 1, ada 11 jenis bencana yang 

melanda negara Indonesia pada tahun 2013 sampai 

dengan bulan September tahun 2016. Dari berbagai 

jenis bencana tersebut, jenis bencana yang berhasil 

menduduki posisi pertama di negara Indonesia dari 

tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 

2016 adalah banjir sebanyak 2.318 kejadian atau 

33,18% dari 6.987 kejadian. Kemudian, jenis 

bencana yang menduduki posisi kedua dan ketiga 

selama kurun waktu tersebut adalah puting beliung 

sebanyak 2.145 kejadian atau 30,7% dan tanah 

longsor sebanyak 1.791 kejadian atau 25,63% dari 

6.987 kejadian. 

Selain dikatakan sebagai bencana, banjir juga 

merupakan salah satu masalah yang tidak dapat 

dilepaskan dari tren pembangunan di daerah 

perkotaan sebuah negara, khususnya sebuah negara 

berkembang. Salah satu kota terbesar di negara 

Indonesia yang tidak luput dari permasalahan banjir 

perkotaan adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya 

merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang 

memiliki peran strategis pada skala nasional (sebagai 

pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur) dan pada 

skala regional (sebagai kota perdagangan dan jasa 

yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) 

nasional dan internasional) sehingga memberi 

peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan 

perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional.  

Sebagai kota yang memiliki peran strategis pada 

skala nasional dan internasional, Pemerintah Kota 

Surabaya berupaya semaksimal mungkin untuk 

melakukan pembangunan di seluruh sektor. Dengan 

adanya pembangunan di seluruh sektor ini 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya 

menjadi semakin meningkat. Disisi lain juga, dengan 

adanya pembangunan di seluruh sektor ini 

menyebabkan jumlah penduduk Kota Surabaya 

menduduki posisi kedua terbesar di negara Indonesia 

setelah Jakarta dan pada setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Hal tersebut menimbulkan 

permasalahan baru di Kota Surabaya, salah satunya 

adalah permasalahan banjir. 

Banjir selalu terjadi di Kota Surabaya setiap 

tahunnya saat musim penghujan tiba. Dari beberapa 

faktor yang menjadi penyebab banjir di daerah 

perkotaan, faktor dominan yang menyebabkan banjir 

di Kota Surabaya adalah faktor minimnya resapan air 
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akibat jumlah dan kebutuhan penduduk Kota 

Surabaya yang semakin meningkat.  

Jumlah penduduk Kota Surabaya yang relatif 

meningkat ternyata tidak sebanding dengan luas 

wilayah yang dimiliki Kota Surabaya. Luas wilayah 

yang dimiliki Kota Surabaya pada setiap tahunnya 

bersifat stagnan yakni seluas 326,46 km². Dengan 

adanya peningkatan jumlah penduduk pada setiap 

tahun dengan diikuti luas wilayah Kota Surabaya 

yang bersifat stagnan menyebabkan daya dukung 

lingkungan dan daya tampung Kota Surabaya 

menjadi terbatas sehingga dapat terjadi perubahan 

tata guna lahan di Kota Surabaya.  

Seiring dengan berkembangnya zaman, lahan-

lahan yang ada di Kota Surabaya lebih banyak 

diperuntukkan sebagai lahan permukiman, lahan 

komersial, lahan fasilitas umum, dan lahan industri 

guna mendukung perkembangan Kota Surabaya dan 

mendukung aktivitas yang dilakukan penduduk Kota 

Surabaya, sehingga lahan yang diperuntukkan 

sebagai daerah resapan air di Kota Surabaya tidak 

lebih dari 50% dari luas Kota Surabaya. Padahal 

daerah resapan air di daerah perkotaan memiliki 

fungsi untuk menampung debit air hujan yang turun 

di daerah tersebut. Selain itu, secara tidak langsung 

daerah resapan air memegang peran penting sebagai 

pengendali banjir di musim hujan.1 Salah satu wujud 

nyata dari resapan air di daerah perkotaan yakni 

berupa ruang terbuka hijau. Data mengenai jumlah 

luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Publik dapat 

dilihat dari tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di  

Kota Surabaya Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 2, daerah resapan air yang 

ada di Kota Surabaya masih terbilang minim karena 

persentase RTH Publik yang ada masih kurang dari 

50% dari luas keseluruhan Kota Surabaya. Minimnya 

daerah resapan air yang dimiliki Kota Surabaya 

sangat mempengaruhi jumlah area, luas, tinggi, dan 

lama area banjir yang ada pada saat musim 

penghujan tiba. Akibatnya, banjir terjadi di sejumlah 

                                                           
1 Yudakar, Byan. 2014. “Implementasi Kebijakan 

Waduk Pluit di Jakarta Utara”, Reservoirs 

Management Government Policy: 1-16, hlm. 2. 

titik wilayah Kota Surabaya. Pada tahun 2011 hingga 

tahun 2015, jumlah area yang terkena banjir di Kota 

Surabaya lebih dari 150 area. Rincian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Area, Luas, Tinggi, dan Lama Area Banjir di 

Kota Surabaya Tahun 2011-2015 

 
  

Berdasarkan tabel 3, jumlah area yang terkena 

banjir di Kota Surabaya dari tahun 2011 hingga tahun 

2015 lebih dari 150 area tepatnya yakni sebanyak 172 

area pada tahun 2011, sebanyak 190 area pada tahun 

2012, tahun 2013 dan tahun 2014, serta sebanyak 195 

area pada tahun 2015. Jumlah area yang terkena 

banjir yang begitu banyak tersebut tidak hanya 

berada pada satu titik wilayah Kota Surabaya saja 

tetapi jumlah tersebut menyebar ke lima titik wilayah 

yang ada di Kota Surabaya seperti Surabaya Pusat, 

Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, 

dan Surabaya Barat. Tidak hanya jumlah area banjir 

saja yang tergolong banyak, untuk jumlah luas, 

tinggi, dan lama area banjir di Kota Surabaya selama 

kurun waktu tersebut (selama tahun 2011 hingga 

tahun 2015) ternyata juga tergolong banyak yakni di 

atas 1000 ha, di atas 3000 cm, dan  di atas 5.000 

menit.  

Selain faktor minimnya daerah resapan air 

akibat jumlah dan kebutuhan penduduk Kota 

Surabaya yang semakin meningkat, faktor kondisi 

geografi Kota Surabaya ikut mempengaruhi 

terjadinya banjir. Meskipun ada banyak faktor yang 

mempengaruhi terjadinya banjir di Kota Surabaya, 

permasalahan banjir tersebut tidak boleh dibiarkan 

begitu saja dan harus segera ditangani sebaik 

mungkin agar jumlah area, luas, tinggi, dan lama area 

yang terkena banjir tidak mengalami peningkatan dan 

tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi 

masyarakat yang tinggal di Kota Surabaya pada 

setiap tahun.  Untuk itu, diperlukan kinerja dari 
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seluruh pihak baik itu organisasi publik (pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD), 

organisasi swasta, maupun masyarakat, dalam 

penanggulangan banjir agar banjir di Kota Surabaya 

tidak terjadi semakin parah di kemudian hari. Dari 

beberapa pihak yang ada tersebut, pihak yang 

memiliki peran strategis dalam menanggulangi banjir 

di Kota Surabaya adalah Pemerintah Daerah Kota 

Surabaya. Pemerintah Daerah Kota Surabaya 

memiliki kewajiban melindungi masyarakat yang ada 

di Kota Surabaya dari berbagai permasalahan 

perkotaan termasuk melindungi masyarakat untuk 

bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko yang 

terjadi pada banjir di Kota Surabaya, sebagaimana 

telah dikemukakan dalam pembukaan UUD 1945 

alinea keempat. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya 

juga memiliki kewajiban untuk mengurus segala 

urusan di daerahnya, termasuk urusan untuk 

menyelesaikan permasalahan banjir, sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pemerintah Kota Surabaya telah 

mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk 

menanggulangi banjir melalui Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota 

Surabaya. DPUBMP Kota Surabaya memiliki peran 

penting dalam penanggulangan banjir. Hal tersebut 

dikarenakan salah satu tupoksi dari DPUBMP Kota 

Surabaya adalah menyiapkan bahan pelaksanaan 

penyelesaian masalah sistem pematusan dan 

penanggulangan banjir di wilayah Kota Surabaya. 

Tupoksi penanggulangan banjir tersebut dilaksanakan 

oleh salah satu bidang di DPUBMP Kota Surabaya 

yakni bidang pematusan sebagaimana telah diatur 

dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 

2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota 

Surabaya yang kemudian disempurnakan menjadi 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pematusan  Kota Surabaya.  

Penanggulangan banjir yang dijalankan oleh 

DPUBMP Kota Surabaya ini merupakan salah satu 

program yang menjadi prioritas Pemerintah Kota 

Surabaya karena anggaran yang dialokasikan untuk 

penanggulangan banjir tersebut selalu menduduki 

posisi tiga besar anggaran program se-Pemerintah 

Kota Surabaya dari tahun 2013 hingga tahun 2015. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Anggaran Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan 

Program Tahun 2013-2015 

 

Berdasarkan tabel 4, dari beberapa program 

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 

tahun 2013 hingga tahun 2015, upaya untuk 

menanggulangi banjir di Kota Surabaya dilakukan 

melalui Program Pengendalian Banjir dan hanya 

dijalankan oleh satu organisasi publik di bawah 

kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yakni Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

(DPUBMP) Kota Surabaya. Tabel 4 juga 

menunjukkan bahwa anggaran Pemerintah Kota 

Surabaya yang digunakan untuk menanggulangi 

banjir selalu menduduki posisi tiga besar dari tahun 

2013 hingga tahun 2015. Pada tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2014, anggaran penanggulangan banjir 

yang dimiliki oleh DPUBMP Kota Surabaya berada 

pada posisi ketiga anggaran program se-Pemerintah 

Kota Surabaya yakni sebesar Rp406.545.167.551,00 

atau 10,44% pada tahun 2013 dan sebesar 

Rp450.077.720.147,00 atau 9,75% pada tahun 2014. 

Sedangkan, pada tahun 2015, posisi anggaran 

penanggulangan banjir tersebut meningkat menjadi 

posisi kedua anggaran program se-Pemerintah Kota 

Surabaya yakni sebesar Rp554.846.611.414,00 atau 

10,40% pada tahun 2015. 

Dengan adanya anggaran penanggulangan 

banjir yang begitu besar yang  ditujukkan kepada 

DPUBMP Kota Surabaya, maka dinas tersebut 

melalui bidang pematusan melakukan berbagai upaya 

penanggulangan banjir. Meskipun ada berbagai 

upaya yang dilakukan DPUBMP Kota Surabaya 

dalam penanggulangan banjir, akan tetapi DPUBMP 
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Kota Surabaya masih belum melaksanakan hal 

tersebut dengan maksimal. Apabila dilihat dari 

penyerapan anggaran penanggulangan banjir, 

DPUBMP Kota Surabaya belum bisa menyerap 

anggaran penanggulangan banjir sebesar 100% pada 

setiap tahunnya.  Berikut adalah data realisasi 

anggaran penanggulangan banjir DPUBMP Kota 

Surabaya pada tahun 2011-2015 yang disajikan 

melalui tabel 5 : 

Tabel 5 

Anggaran dan Realisasi Program Pengendalian Banjir 

oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 

Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya  

Tahun 2011-2015 

 

Berdasarkan tabel 5, anggaran 

penanggulangan banjir yang paling besar diserap oleh 

DPUBMP Kota Surabaya dari tahun 2011 hingga 

tahun 2015 berada pada tahun 2012 yakni sebesar 

Rp158.617.577.065,00 atau 89,01% dari anggaran 

sebesar Rp178.198.857.202,00. Sedangkan, anggaran 

penanggulangan banjir yang paling kecil diserap oleh 

organisasi publik tersebut berada pada tahun 2013 

yakni sebesar Rp94.370.742.454,00 atau 60,97% dari 

anggaran sebesar Rp241.763.252.366,00. 

Kinerja DPUBMP Kota Surabaya yang belum 

maksimal dalam penanggulangan banjir juga dapat 

dilihat dari rusaknya saluran pematusan yang telah 

dibangun oleh DPUBMP Kota Surabaya pada tahun 

2015 dan masih banyak ditemukan saluran 

pematusan di wilayah perkampungan Kota Surabaya 

yang saling tidak terkoneksi bahkan saling terputus 

dengan saluran pematusan yang lain. Rusaknya 

saluran pematusan yang menjadi alasan belum 

maksimalnya kinerja DPUBMP Kota Surabaya dalam 

penanggulangan banjir berada di Kedinding Lor. 

Padahal menurut Zaenal M selaku Ketua DPD LSM 

ICON RI yang dimuat pada berita online Zona 

Dinamika2 tanggal 4 Juni 2016 menyatakan bahwa 

saluran pematusan yang berada di Kedinding Lor 

dikerjakan pada tahun anggaran 2015, tetapi belum 

satu tahun saluran tersebut sudah rusak dan tidak 

                                                           
2 Zona Dinamika. 2016. “Warga Menangis, Surabaya 

Dilanda Banjir”.  

http://www.zonadinamika.com/daerah/2016/06/04/warga-

menangis-surabaya-dilanda-banjir. [Diakses pada 1 

Februari 2017 pukul 19.14 WIB] 

menyambung ke Kali Kedung Cowek. Senada yang 

dinyatakan oleh Zaenal M tersebut, data yang 

dihimpun oleh berita online Zona Dinamika3 pada 

tanggal 4 Juni 2016 juga menyatakan bahwa saluran 

Kedinding Lor benar telah mengalami kerusakan, ada 

4 titik plat beton saluran yang rusak dan ambles serta 

aspal jalan yang bergelombang. 

Banyaknya saluran pematusan di wilayah 

perkampungan Kota Surabaya yang tidak saling 

terkoneksi bahkan saling terputus dengan saluran 

yang lainnya dapat dibuktikan dengan hasil 

peninjauan lapangan yang dilakukan Reni selaku 

anggota Fraksi PKS di daerah pemilihannya. Berikut 

adalah pernyataan dari Reni yang dimuat oleh berita 

online Beritajatim4 : 

“Dari peninjauan lapangan di daerah pemilihan 

saya, memang benar ada banyak saluran 

pematusan yang tidak terkoneksi bahkan saling 

terputus. Saya jadi heran, bagaimana saluran itu 

bisa lolos direalisasikan kalau kenyataannya 

tidak terkoneksi dengan saluran lain,” kata Reni. 

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini difokuskan pada kinerja yang dilakukan 

Pemerintah Kota Surabaya tepatnya Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) 

dalam menyelesaikan permasalahan banjir di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya 

menyelesaikan permasalahan banjir dengan cara 

mengambil upaya-upaya yang berhubungan dengan 

sarana dan prasarana pematusan/darainase di daerah 

perkotaan.  Dengan demikian, judul yang diusulkan  

dalam penelitian ini adalah Kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) 

Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanggulangan 

Banjir. Adapun rumusan masalahnya adalah 

“bagaimanakah kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga dan Pematusan (DPUBMP) Pemerintah Kota 

Surabaya dalam penanggulangan banjir?” 

Organisasi Publik 

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang 

membahas definisi organisasi publik. Mahsun5 

menyatakan: 
“Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, 

bukan hanya organisasi non profit dan juga bukan 

hanya organisasi pemerintah. Organisasi sektor 

publik adalah organisasi yang berhubungan 

dengan kepentingan umum dan penyediaan barang 

dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak 

                                                           
3 Ibid. 
4 Beritajatim. 2016. “Inilah Penyebab Banjir di Surabaya”. 

http://m.beritajatim.com/peristiwa/259592/inilah_penyebab

_banjir_di_surabaya.html. [Diakses pada 1 Februari 2017 

pukul 20.05 WIB] 
5 Mahsun, Muhamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor 

Publik, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE, 

hlm. 14. 

http://www.zonadinamika.com/daerah/2016/06/04/warga-menangis-surabaya-dilanda-banjir
http://www.zonadinamika.com/daerah/2016/06/04/warga-menangis-surabaya-dilanda-banjir
http://www.zonadinamika.com/daerah/2016/06/04/warga-menangis-surabaya-dilanda-banjir
http://m.beritajatim.com/peristiwa/259592/inilah_penyebab_banjir_di_surabaya.html
http://m.beritajatim.com/peristiwa/259592/inilah_penyebab_banjir_di_surabaya.html
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atau pendapatan negara lain yang diatur dengan 

hukum.” 

Hal tersebut berbeda dengan pernyataan dari 

Sulistiyani dan Rosidah6 yang mendefinisikan 

organisasi publik sebagai lembaga-lembaga negara, 

instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, 

difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan 

kepentingan rakyat di segala bidang, yang sifatnya 

sangat kompleks. Dilihat dari aspek yang ingin 

dicapai, organisasi publik mempunyai misi sangat 

mulia yaitu memberikan pelayanan kepada warga 

negara, memberikan perlindungan dan rasa aman, 

mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan.7 

Berdasarkan definisi organisasi publik yang 

telah dikemukakan oleh para ahli, maka definisi 

organisasi publik adalah suatu organisasi yang 

memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara 

untuk menyelenggarakan kepentingan umum, 

memberikan pelayanan kepada publik, melindungi 

publik dari segala ancaman, mewujudkan 

kesejahteraan sosial dan keadilan. Dalam penelitian 

ini, organisasi publik yang dimaksud adalah Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

(DPUBMP) Kota Surabaya. Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya 

merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan 

kepentingan umum yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan 

tugas pembantuan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota Surabaya di bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang termasuk 

menyelenggarakan penanggulangan banjir guna 

melindungi masyarakat dari ancaman banjir di Kota 

Surabaya. 

Selain menjelaskan mengenai definisi organisasi 

publik, pada sub bab ini juga menjelaskan mengenai 

area organisasi publik. Area organisasi publik dapat 

digolongkan menjadi tiga area yang mana setiap area 

tersebut berada pada tipe organisasi tertentu dengan 

menghasilkan jenis barang atau jasa tertentu. Area 

organisasi publik tersebut terdiri dari pure non profit 

organization dengan output pure public goods, quasi 

non profit organization dengan output quasi public 

goods, dan quasi profit organization dengan output 

quasi private goods.8 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, penelitian ini tergolong ke dalam area 

organisasi yang pure non profit organization  dengan 

output pure public goods. Hal ini dikarenakan 

organisasi dalam penelitian ini menyediakan 

jasa/pelayanan berupa menanggapi dan 

                                                           
6 Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. Manajemen 

Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan 

dalam Konteks Organisasi Publik, Edisi Kedua, Cetakan 

Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 55. 
7 Ibid., hlm. 54. 
8 Mahsun, Muhamad. Op.Cit., hlm.15. 

menindaklanjuti berbagai pengaduan yang diajukan 

oleh masyarakat sebagai wujud adanya 

ketidaknyamanan masyarakat atas permasalahan 

banjir yang terjadi. Pemberian layanan ini 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

kepada masyarakat dari berbagai ancaman dan 

ketidaknyamanan terkait permasalahan banjir. 

 

Kinerja Organisasi Publik 

Sebelum penulis menjelaskan definisi kinerja 

organisasi publik, penulis terlebih dahulu 

menjelaskan definisi dari kinerja itu sendiri. Suyadi 

Prawirosentono9 mendefinisikan kinerja sebagai hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau 

sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral dan etika.  

Selain itu, definisi mengenai kinerja 

(performance) juga dikemukakan oleh Mahsun10, 

yang menyatakan bahwa kinerja (performance) 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi.  Selanjutnya, Uha11 memaparkan bahwa 

secara konseptual kinerja dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu kinerja pegawai secara individu dan 

kinerja organisasi.  
Meskipun kedua jenis kinerja tersebut memiliki 

keterkaitan, akan tetapi penelitian ini hanya berfokus 

pada kinerja organisasi, sehingga konsep yang 

dibahas dalam penelitian ini lebih membahas kinerja 

organisasi daripada kinerja pegawai secara individu. 

Ada banyak definisi mengenai kinerja organisasi 

yang dikemukakan oleh para ahli.  

Menurut Uha12, kinerja organisasi adalah fungsi 

hasil-hasil pekerjaan/kegiatan yang ada dalam 

perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor intern dan 

ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan selama periode waktu tertentu. Selain itu, 

menurut Xingjie Ma13, kinerja organisasi publik 

didefinisikan sebagai berikut: 

                                                           
9 Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, 

Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta, hlm. 197-198. 
10 Mahsun, Muhamad. Op. Cit., hlm. 25. 
11 Uha, Ismail Nawawi. 2013. Budaya Organisasi 

Kepemimpinan dan Kinerja: Proses Terbentuk, Tumbuh 

Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi, Edisi 

Pertama, Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 212. 
12Ibid., hlm. 214.  
13 Ma, Xingjie. 2008. “Discussion on the Quantification: 

Based Performance Evaluation of Rural County 

Government”, International Journal of Bussiness and 

Management 3(8): 68-72, hlm. 69. 
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 “In western countries, the government 

performance is also named as ‘public 

productivity’, ‘national productivity’, ‘public 

organization performance’, ‘government 

achievement’, and ‘government behavior’. In the 

literal meaning, it means the achievement and 

effect gained by the government. On one hand, it 

includes the government’s “output” performance, 

namely the performance of government in 

providing with public service and arranging social 

management. On other hand, it includes the 

government’s “process” performance, namely the 

performance of government in exercising its 

function."  

Pernyataan di atas memiliki maksud bahwa 

kinerja organisasi publik memiliki beberapa nama 

lain seperti kinerja pemerintah, produktivitas publik, 

produktivitas nasional, prestasi pemerintah, dan 

perilaku pemerintah. Secara harfiah, definisi kinerja 

organisasi publik adalah suatu hasil pencapaian efek 

yang diperoleh pemerintah dalam pelayanan publik 

dan penyusunan manajemen sosial. 

Dalam penelitian ini, kinerja difokuskan sebagai 

suatu hasil pencapaian dari pelaksanaan sebuah 

kegiatan/program/kebijakan penanggulangan banjir 

yang telah dilaksanakan oleh individu-individu dalam 

suatu organisasi dan organisasi itu sendiri, dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 

yang telah ditetapkan secara legal. Penelitian ini 

mencoba menelaah permasalahan dalam 

penanggulangan banjir, sehingga kinerja yang 

dianalisis adalah kinerja dari unsur-unsur Pemerintah 

Kota Surabaya yang berhubungan dengan 

penanggulangan banjir. Oleh karena itu, definisi 

kinerja organisasi publik yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu hasil pencapaian dari 

pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan 

penanggulangan banjir yang telah dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

(DPUBMP) Kota Surabaya dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang telah 

ditetapkan secara legal. 

Banjir 

Menurut PROMISE (Program for Hydro - 

Meteorogical Risk Mitigation Secondary Cities in 

Asia) Indonesia14, banjir didefinisikan sebagai 

tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang 

melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah 

dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh PROMISE 

Indonesia, Samadi15 mendefinisikan banjir sebagai 

                                                           
14 PROMISE Indonesia. 2009. Banjir & Upaya 

Penanggulangannya. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana 

ITB, hlm I-3.  
15 Samadi. 2007. Geografi 1 Menangani Banjir, 

Kekeringan dan Lingkungan. Jakarta: Yudhistira, hlm. 24. 

tergenangnya daratan oleh air yang meluap dari 

tempat penampungan air di bumi, banyaknya air yang 

masuk ke penampungan melebihi kapasitas sehingga 

air meluap. 

Selain menjelaskan mengenai definisi banjir, 

pada sub bab ini juga dijelaskan mengenai tipe banjir. 

Menurut Asian Disaster Preparedness Center 

(ADPC)16, ada dua tipe banjir antara lain 

a. Banjir sungai (riverine floods) 

Banjir sungai adalah banjir yang terjadi ketika 

sungai-sungai besar dan saluran sisi sungai-sungai 

tersebut meluap sehingga dapat menyebabkan 

genangan yang luas di daerah dataran rendah.  

b. Banjir lokal dan perkotaan (localised and urban 

floods) 

Banjir ini disebabkan karena adanya intensitas 

curah hujan yang tinggi di suatu wilayah dengan 

tidak memadainya saluran drainase atau saluran 

drainase kurang dapat menampung aliran air 

hujan yang ada sehingga air tidak bisa mengalir 

ke sungai. Banjir lokal ini bisa terjadi di wilayah 

perkotaan karena berkurangnya lahan kosong 

yang dapat berfungsi sebagai daerah penyerap air 

hujan.  

Dari beberapa penjelasan mengenai banjir, tipe 

banjir dalam penelitian ini tergolong sebagai jenis 

banjir lokal dan perkotaan. Banjir lokal dan 

perkotaan dalam penelitian ini adalah banjir yang 

disebabkan karena adanya intensitas curah hujan 

yang tinggi di Kota Surabaya yang diikuti dengan 

minimnya resapan air dan tidak memadainya saluran 

pematusan yang ada di Kota Surabaya sehingga air 

hujan tidak dapat ditampung oleh daerah resapan air 

dan air juga tidak bisa mengalir ke saluran pematusan 

yang ada. Oleh karena itu, banjir dalam penelitian ini 

dapat didefinisikan sebagai peristiwa tergenangnya 

daratan oleh air yang meluap dari tempat 

penampungan air / saluran pematusan akibat 

tingginya intensitas hujan yang turun di suatu tempat 

tertentu sehingga air tersebut tidak dapat ditampung 

oleh tempat penampungan air/saluran pematusan 

yang ada.  

Penanggulangan Banjir 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), penanggulangan berasal dari kata dasar 

“tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. 

Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, 

sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti 

proses, cara, perbuatan menanggulangi. 

Penanggulangan secara umum dapat diartikan 

sebagai suatu pencegahan yang berguna untuk 

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang 

                                                           
16 ADPC. 2005. A Primer Integrated Flood Risk 

Management in Asia 2. Bangkok: Asian Disaster 

Preparedness, hlm. 12-13. 
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telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian atau 

perbuatan tersebut.  

Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan 

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat, dan rehabilitasi. Senada yang diungkapkan 

oleh pernyataan diatas, menurut PROMISE 

Indonesia17, penanggulangan banjir adalah berbagai 

upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 

(stakeholders) dalam rangka menanggulangi banjir 

baik yang dilakukan sebelum terjadinya banjir, pada 

saat terjadi maupun setelah terjadi banjir. 

Dalam penelitian ini, dari beberapa stakeholder 

yang ada, peneliti hanya berfokus pada peran serta 

dari Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

(DPUBMP) dalam penanggulangan banjir. Hal ini 

dikarenakan sebagai organisasi publik terbesar di 

Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya memiliki 

kewajiban untuk menyelesaikan semua permasalahan 

yang ada di Kota Surabaya sesuai dengan amanat dari 

peraturan perundang-undangan yang telah diatur 

sebelumnya, termasuk menyelesaikan permasalahan 

banjir. Dari beberapa organisasi publik yang dimiliki 

Pemerintah Kota Surabaya, DPUBMP Kota Surabaya 

memiliki kewajiban dalam menyelesaikan 

permasalahan banjir. Hal ini dikarenakan salah satu 

tugas pokok dan fungsi dari organisasi publik 

tersebut adalah melaksanakan penanggulangan banjir. 

Oleh karena itu, definisi penanggulangan banjir 

dalam penelitian ini adalah serangkaian upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya khususnya 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

(DPUBMP) dalam rangka meminimalisir jumlah 

area, luas, tinggi, dan lama area yang tergenang 

banjir, baik dilakukan sebelum banjir, pada saat 

banjir maupun setelah banjir terjadi. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan tipe penelitian desktiptif karena peneliti 

berusaha untuk menggambarkan bagaimana kinerja 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

(DPUBMP) Pemerintah Kota Surabaya dalam 

penanggulangan banjir. Teknik penentuan informan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling dan snowball sampling karena 

informan yang dipilih tersebut dianggap sebagai 

pihak yang paling mengetahui dan memahami 

dengan baik tentang proses pelaksanaan 

penanggulangan banjir di Kota Surabaya. Selain itu, 

                                                           
17 PROMISE Indonesia. Op.Cit., hlm. III-1. 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui observasi, wawancara mendalam dengan 

beberapa informan, dokumentasi, dan metode 

penelusuran bahan internet.  

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 

Pematusan (DPUBMP) Pemerintah Kota 

Surabaya dalam Penanggulangan Banjir 

Sebagai kota yang memiliki peran strategis pada 

skala nasional dan internasional, Pemerintah Kota 

Surabaya berupaya semaksimal mungkin untuk 

melakukan pembangunan di seluruh sektor. Dengan 

adanya pembangunan di seluruh sektor menyebabkan 

jumlah penduduk Kota Surabaya pada setiap tahun 

juga menjadi semakin meningkat. Penduduk Kota 

Surabaya yang semakin banyak pada setiap tahun 

ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan luas 

wilayah Kota Surabaya. Hal ini menyebabkan daya 

dukung lingkungan dan daya tampung Kota Surabaya 

menjadi terbatas yang mana dapat memberikan 

konsekuensi pada peningkatan kebutuhan ruang 

terbangun di Kota Surabaya. 

 Peningkatan kebutuhan ruang terbangun di 

Kota Surabaya menyebabkan Kota Surabaya 

mengalami perubahan tata guna lahan. Kodoatie18 

menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan 

yang cepat menyebabkan ruang terbuka hijau atau 

daerah yang sebenarnya berfungsi sebagai resapan air 

di daerah perkotaan menjadi berkurang bahkan bisa 

menjadi hilang sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan potensi banjir di daerah perkotaan. 

Agar permasalahan banjir di Kota Surabaya 

tidak semakin parah dan tidak mengakibatkan 

kerugian yang besar bagi masyarakat, maka 

diperlukan kinerja dari Pemerintah Kota Surabaya 

untuk menyelesaikan permasalahan banjir perkotaaan 

ini. Pengertian dari kinerja itu sendiri diungkapkan 

oleh Mahsun19 yang menyatakan bahwa kinerja 

(performance) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.   

Pemerintah Kota Surabaya memiliki hak dan 

kewajiban untuk membuat beberapa peraturan, 

beberapa kebijakan, maupun beberapa program untuk 

melaksanakan urusan wajibnya, terutama membuat 

peraturan, kebijakan, maupun program yang 

berhubungan dalam menyelesaikan permasalahan 

banjir di Kota Surabaya. Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan dari Dedy Mulyadi20 yang menyatakan 

                                                           
18 Kodoatie, Robert J. 2013. Rekayasa dan Manajemen 

Banjir Kota. Yogyakarta: ANDI, hlm. 4.  
19 Mahsun, Muhamad. Op.Cit., hlm. 25. 
20 Mulyadi, Dedy. 2015.  Studi Kebijakan Publik dan 

Pelayanan Publik – Konsep dan Aplikasi Proses 

Kebijakan dan Pelayanan Publik, Cetakan Kesatu. 

Bandung: Alfabeta, hlm. 38. 
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bahwa kebijakan publik adalah apa-apa yang 

diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun 

tidak dikerjakan oleh pemerintah baik yang 

berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak 

tertulis.  

Berdasarkan hasil penyajian data, ada beberapa 

peraturan/dasar hukum yang telah dibuat dan 

dijadikan sebagai acuan Pemerintah Kota Surabaya 

dalam penanggulangan banjir. Dari beberapa dasar 

hukum yang telah disajikan, dasar hukum yang 

paling utama dijadikan sebagai acuan Pemerintah 

Kota Surabaya dalam melaksanakan penanggulangan 

banjir adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dan 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. 

Selain mengacu pada dasar hukum, Pemerintah Kota 

Surabaya khususnya Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga dan Pematusan (DPUBMP) juga mengacu 

pada dasar teknis dalam melakukan berbagai kegiatan 

penanggulangan banjir. Dasar teknis yang dimaksud 

adalah Surabaya Drainase Master Plan (SDMP) 

2018. 

Berdasarkan hasil penyajian data, upaya 

penanggulangan banjir yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya berhubungan dengan 

sarana dan prasarana drainase/ pematusan, yang mana 

upaya tersebut dilakukan melalui dua kegiatan inti 

penanggulangan banjir yakni kegiatan pembangunan 

dan rehabilitasi sarana prasarana pematusan dan 

kegiatan pemeliharaan saluran drainase/saluran 

pematusan.  

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih21, 

responsibilitas adalah suatu kriteria yang 

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 

antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum 

atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, Pemerintah 

Kota Surabaya melalui  DPUBMP Kota Surabaya 

telah berusaha semaksimal mungkin agar semua 

kegiatan penanggulangan banjir, baik itu kegiatan 

pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana 

pematusan maupun kegiatan pemeliharaan saluran 

pematusan/saluran drainase, dapat sesuai dengan 

dasar hukum atau peraturan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Salah satu usaha yang dilakukannya 

adalah DPUBMP Kota Surabaya membentuk lima 

rayon pematusan yang mana kelima rayon tersebut 

berada dibawah kewenangan bidang pematusan. 

                                                           
21 Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen 

Pelayanan – Pengembangan Model Konseptual, 

Penerapan Citizent’s Charter dan Standar Pelayanan 

Minimal, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hlm. 181. 

Kelima rayon pematusan tersebut antara lain rayon 

Gubeng, rayon Genteng, rayon Jambangan, rayon 

Wiyung, dan rayon Tandes. Pembentukan kelima 

rayon pematusan tersebut sesuai dengan isi dari 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Surabaya Tahun 2014-2034 pasal 36 ayat (1) dan (2). 

Usaha lain yang dilakukan DPUBMP Kota Surabaya 

adalah DPUBMP Kota Surabaya menjalankan 

prosedur/tahapan sebelum melakukan kegiatan 

pembangunan dan rehabilitasi sarana pematusan yang 

dikerjakan oleh pihak ketiga/kontraktor selaku mitra 

kerja dari DPUBMP Kota Surabaya.  

DPUBMP Kota Surabaya juga melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan 

rehabilitasi sarana prasarana pematusan yang 

dikerjakan oleh ketiga/kontraktor/penyedia 

barang/jasa selaku mitra kerja dari DPUBMP Kota 

Surabaya dan kegiatan pemeliharaan saluran 

drainase/saluran pematusan yang dikerjakan sendiri 

oleh DPUBMP Kota Surabaya melalui satgas 

pematusan yang mereka punya di setiap rayon 

pematusan. Meskipun demikian, masih ada para 

pelaksana penangulangan banjir yang melanggar 

peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Dengan melihat kenyataan tersebut, 

DPUBMP Kota Surabaya khususnya pimpinan 

yang ada di bidang pematusan memberikan 

punishment / sanksi tegas kepada para pelaksana 

penanggulangan banjir yang melanggar/lalai/tidak 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

tersebut sesuai peraturan atau ketentuan yang telah 

ditetapkan.  
Kinerja DPUBMP Kota Surabaya dalam 

penanggulangan banjir juga dapat diidentifikasi dari 

aspek keadilan DPUBMP Kota Surabaya dalam 

mendistribusikan seluruh kegiatan penanggulangan 

banjir di setiap wilayah Kota Surabaya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Mahmudi22 yang menyatakan 

bahwa keadilan adalah setiap masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, 

tidak ada diskriminasi, atau hak istimewa atas 

kelompok tertentu.  

Salah satu hasil dari kegiatan pembangunan dan 

rehabilitasi sarana prasarana pematusan yang 

dikerjakan oleh pihak ketiga/kontraktor/penyedia 

barang/jasa  selaku mitra dari DPUBMP Kota 

Surabaya dalam penanggulangan banjir adalah 

pembangunan dan rehabilitasi rumah pompa. 

Berdasarkan hasil penyajian data, jumlah rumah 

pompa yang telah dibangun DPUBMP Kota 

Surabaya dari tahun 1970 hingga tahun 2015 sebagai 

salah satu upaya penanggulangan banjir adalah 

sebanyak 56 buah rumah pompa.Meskipun demikian, 

jumlah rumah pompa yang dibangun DPUBMP Kota 

                                                           
22 Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, 

Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 87. 
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Surabaya melalui pihak ketiga yang bermitra tersebut 

tidak didistribusikan secara merata pada setiap 

wilayah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penyajian 

data, apabila dilihat dari letak wilayah Kota 

Surabaya, jumlah rumah pompa paling banyak 

dibangun berada pada wilayah Kota Surabaya bagian 

timur yakni sebanyak 28 rumah pompa atau sebesar 

50% dari jumlah rumah pompa yang tersedia, 

sedangkan jumlah rumah pompa paling sedikit 

dibangun berada pada wilayah Kota Surabaya bagian 

barat yakni sebanyak 2 rumah pompa atau sebesar 

3,6% dari jumlah rumah pompa yang tersedia.  
Tidak hanya dilihat berdasarkan letak wilayah 

Kota Surabaya saja, apabila dilihat berdasarkan 

wilayah rayon pematusan, jumlah rumah pompa yang 

dibangun DPUBMP Kota Surabaya melalui pihak 

ketiga/kontraktor/penyedia barang/jasa juga tidak 

didistribusikan secara merata pada setiap rayon 

pematusan. Jumlah rumah pompa paling banyak 

dibangun berada pada rayon Jambangan yakni 

sebanyak 20 buah rumah pompa atau sebesar 35,7% 

dari jumlah rumah pompa yang tersedia, sedangkan 

jumlah rumah pompa paling sedikit dibangun berada 

pada rayon Tandes yakni sebanyak 2 buah rumah 

pompa atau sebesar 3,6% dari jumlah rumah pompa 

yang tersedia. Selain ketidakmerataan jumlah 

pembangunan rumah pompa, ketidakmerataan juga 

terjadi pada kegiatan rehabilitasi rumah pompa. Dari 

56 buah rumah pompa yang telah dibangun 

DPUBMP Kota Surabaya melalui pihak 

ketiga/kontraktor/ penyedia barang/jasa sejak tahun 

1970 sampai dengan tahun 2015, hanya 3 (tiga) buah 

rumah pompa saja yang baru dilakukan kegiatan 

rehabilitasi rumah pompa oleh DPUBMP Kota 

Surabaya. Berdasarkan hasil penyajian data, 

rehabilitasi rumah pompa hanya dilakukan pada 

rumah pompa Kali Kepiting (yang dibangun pada 

tahun 1976), rumah pompa Gunung Sari I (yang 

dibangun pada tahun 1984), dan rumah pompa 

Gunung Sari II (yang dibangun pada tahun 1989). 

Ketiga rumah pompa tersebut direhabilitasi pada 

tahun 2004. 

Selain itu, aspek keadilan juga dapat dilihat dari 

DPUBMP Kota Surabaya mendistribusikan kegiatan 

pemeliharaan saluran pematusan/saluran drainase di 

seluruh wilayah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil 

penyajian data, pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan/normalisasi saluran pematusan dan 

boezem yang dilakukan oleh satgas pematusan 

DPUBMP Kota Surabaya selalu ada di setiap wilayah 

Kota Surabaya, baik itu di wilayah Kota Surabaya 

bagian pusat, utara, selatan, barat, maupun timur. 

Meskipun demikian, jumlah lokasi kegiatan 

pemeliharaan/ normalisasi di setiap wilayah Kota 

Surabaya tersebut tidak ada yang sama rata. 

Berdasarkan penyajian data di lapangan, apabila 

dilihat dari letak wilayah Kota Surabaya, wilayah 

Kota Surabaya yang paling banyak dilakukan 

kegiatan pemeliharaan/normalisasi saluran pematusan 

dan boezem yang dilakukan oleh satgas pematusan 

DPUBMP Kota Surabaya pada bulan Juni tahun 2016 

adalah wilayah Kota Surabaya bagian timur dan 

selatan yang mana jumlah dari masing-masing lokasi 

kegiatan pemeliharaan/normalisasi di wilayah 

tersebut adalah sebanyak 22 lokasi pemeliharaan, 

sedangkan wilayah Kota Surabaya yang paling 

sedikit dilakukan kegiatan pemeliharaan/normalisasi 

saluran pematusan dan boezem pada bulan Juni tahun 

2016 adalah wilayah Kota Surabaya bagian barat 

yakni sebanyak 8 lokasi pemeliharaan. 

Meskipun DPUBMP Kota Surabaya belum adil 

dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan banjir 

di setiap wilayah Kota Surabaya maupun di setiap 

wilayah rayon pematusan, akan tetapi DPUBMP 

Kota Surabaya telah bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

penanggulangan banjir. Menurut Ratminto dan Atik 

Septi Winarsih23, pertangungjawaban berkaitan erat 

dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu 

kriteria yang menunjukkan seberapa besar tingkat 

kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan 

ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan 

dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma 

yang berkembang dalam masyarakat.  

Pertanggungjawaban yang dilakukan DPUBMP 

Kota Surabaya dalam melaksanakan tupoksi 

penanggulangan banjir dapat berupa 

pertanggungjawaban ke Pemerintah Kota Surabaya 

dan pertanggungjawaban ke masyarakat. Bentuk 

pertanggungjawaban DPUBMP Kota Surabaya 

kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah DPUBMP 

Kota Surabaya telah mengikutsertakan SDM yang 

dimilikinya dalam berbagai pelatihan atau diklat 

sesuai dengan tugas mereka masing-masing, terutama 

pihak DPUBMP Kota Surabaya yang mengawasi 

kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana 

prasarana pematusan dan kegiatan pemeliharaan 

saluran pematusan/saluran drainase. Selain itu, 

sebagai organisasi publik yang menjalankan tupoksi 

penanggulangan banjir, DPUBMP Kota Surabaya 

juga telah bertanggungjawab meningkatkan 

kemampuan dan keahlian satgas pematusan yang 

mereka miliki melalui pengikutsertakaan satgas 

pematusan yang ada di seluruh rayon pematusan 

dalam berbagai pelatihan. 
Bentuk pertanggungjawaban DPUBMP Kota 

Surabaya terhadap masyarakat terkait pelaksanaan 

penanggulangan banjir adalah sebelum para 

pelaksana penanggulangan banjir melakukan 

kegiatan penanggulangan banjir baik itu kegiatan 

pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana 

pematusan maupun kegiatan pemeliharaan saluran 

pematusan/saluran drainase,  di setiap wilayah Kota 

Surabaya terutama di sekitar wilayah perkampungan, 

                                                           
23 Ratminto dan Atik Septi Winarsih. Op.Cit., hlm. 181. 
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pihak DPUBMP Kota Surabaya melalui beberapa 

perwakilannya seperti pegawai rayon pematusan 

memberitahukan kepada pihak RT, RW, kelurahan, 

dan kecamatan yang bersangkutan bahwa di wilayah 

tempat tinggal mereka akan ada kegiatan 

penanggulangan banjir. Tidak hanya itu, saat 

pelaksanaan kegiatan penanggulangan banjir sedang 

berlangsung, baik itu kegiatan pembangunan dan 

rehabilitasi sarana prasarana pematusan maupun 

kegiatan pemeliharaan saluran, pihak DPUBMP Kota 

Surabaya melakukan pemasangan papan nama 

proyek penanggulangan banjir yang dikerjakan oleh 

pihak ketiga/kontraktor/penyedia barang/jasa tersebut 

di sekitar lokasi kegiatan saat kegiatan pembangunan 

dan rehabilitasi sarana prasarana pematusan sedang 

berlangsung dan melakukan pemasangan rambu-

rambu pekerjaan berupa palang kuda saat satgas 

pematusan sedang melakukan kegiatan pemeliharaan 

saluran pematusan di sekitar tempat tinggal mereka. 

Untuk melihat respon dari para pelaksana 

penanggulangan banjir maka dapat dilihat dari 

kemampuan para pelaksana penanggulangan banjir 

dalam mengenali kebutuhan masyarakat terhadap 

penyelesaian banjir dan mengembangkan beberapa 

upaya penanggulangan banjir sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini senada 

dengan yang diungkapkan oleh Ratminto dan Atik 

Septi Winarsih24 yang menyatakan bahwa 

responsivitas adalah kemampuan provider untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, 

dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 

program-program pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 

responsivitas disini menunjuk pada keselarasan 

antara program dan kegiatan pelayanan dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Berdasarkan hasil penyajian data, para individu 

pelaksana penanggulangan banjir khususnya 

pegawai yang ada di bidang pematusan DPUBMP 

Kota Surabaya telah memahami dengan baik 

mengenai tugas pokok dan fungsi yang 

dijalankannya dalam penanggulangan banjir.  

Selain itu, para individu pelaksana 

penanggulangan banjir khususnya pegawai yang 

ada di bidang pematusan DPUBMP Kota Surabaya 

juga memahami dengan baik kebutuhan dan 

aspirasi dari masyarakat dengan cara menyediakan 

berbagai macam fasilitas pengaduan yang bisa 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasi ataupun keluhan mereka terkait 

permasalahan banjir. DPUBMP Kota Surabaya 

selalu merespon dan menjawab pengaduan/keluhan 

dari masyarakat yang telah masuk ke dinas mereka 

dengan cepat dan tanggap, baik itu pengaduan 

                                                           
24 Ratminto dan Atik Septi Winarsih. Op.Cit., hlm. 180-

181. 

yang sesuai dengan tupoksi penanggulangan banjir 

maupun pengaduan yang tidak sesuai dengan 

tupoksi penanggulangan banjir. Meskipun 

demikian, waktu yang dibutuhkan untuk 

menindaklanjuti pengaduan tersebut masih 

tergolong lama. Hal ini dikarenakan ada beberapa 

tahapan yang harus dilakukan DPUBMP Kota 

Surabaya dalam menindaklanjuti pengaduan dari 

masyakarat terkait permasalahan banjir. 
Menurut Mahmudi25,  efektivitas terkait dengan 

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil 

yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan. Suatu 

organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif 

apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan 

yang diharapkan, atau dikatakan spending wisely. 

Berdasarkan hasil penyajian data, jumlah luas, tinggi, 

dan lama area banjir di Kota Surabaya pada setiap 

tahunnya mengalami penurunan. Meskipun jumlah 

luas, tinggi, dan lama area yang terkena banjir di 

Kota Surabaya pada setiap tahunnya mengalami 

penurunan, akan tetapi untuk jumlah area yang 

terkena banjir di Kota Surabaya dari tahun 2011 

hingga tahun 2015 selalu mengalami peningkatan 

pada setiap tahun dan jumlah tersebut masih terbilang 

cukup banyak. Ada lebih dari 150 titik area yang 

terkena banjir di Kota Surabaya pada setiap tahun. 

Jumlah area yang terkena banjir yang begitu banyak 

tersebut tidak hanya berada pada satu titik wilayah 

Kota Surabaya saja tetapi jumlah tersebut menyebar 

ke lima titik wilayah yang ada di Kota Surabaya 

seperti Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya 

Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat. 

Selain itu, berdasarkan hasil penyajian data, 

meskipun Pemerintah Kota Surabaya melalui 

DPUBMP Pemerintah Kota Surabaya sudah 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 

penanggulangan banjir melalui berbagai kegiatan 

yang berhubungan dengan saluran pematusan, akan 

tetapi berbagai kegiatan tersebut masih belum 

sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal sesuai 

target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan masih ada beberapa titik di wilayah Kota 

Surabaya yang masih mengalami tinggi banjir yang 

cukup parah saat musim hujan tiba. Padahal di 

wilayah tersebut sudah pernah dilakukan kegiatan 

penanggulangan banjir oleh DPUBMP Kota 

Surabaya. 

Selain itu,terkait dengan pelaksanaan 

penanggulangan banjir yang belum sepenuhnya 

mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan, ada beberapa kendala yang 

dihadapi DPUBMP Kota Surabaya saat organisasi 

publik tersebut melakukan tupoksi penanggulangan 

banjir, baik itu kendala eksternal maupun kendala 

                                                           
25 Mahmudi. Op.Cit., hlm. 86. 
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internal DPUBMP Kota Surabaya. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah disajikan, ada beberapa 

kendala eksternal yang dihadapi DPUBMP Kota 

Surabaya dalam penanggulangan banjir antara lain 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kebersihan lingkungan terutama saluran pematusan. 

Selain itu, masih ada masyarakat yang membangun 

rumah/bangunan lainnya di dekat saluran pematusan. 

Kendala eksternal lainnya adalah terjadinya hujan 

deras saat DPUBMP Kota Surabaya sedang 

melakukan penanggulangan banjir, kegiatan saluran 

pematusan ada yang ditolak warga, pembatalan 

kegiatan penanggulangan banjir di sekitar 

perkampungan warga karena DPUBMP Kota 

Surabaya diminta untuk menyumbang sedekah bumi 

ke warga setempat dengan nilai yang cukup besar, 

dan DPUBMP Kota Surabaya memblacklist kegiatan 

penanggulangan banjir yang dikerjakan kontraktor 

karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak 

kerja sama yang sudah ditetapkan. Selain itu, 

berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa kendala 

internal yang dihadapi DPUBMP Kota Surabaya 

dalam penanggulangan banjir antara lain kurangnya 

jumlah sumber daya dana, kurangnya jumlah sumber 

daya manusia, dan kurangnya jumlah rumah pompa 

dan alat berat yang dimiliki DPUBMP Kota Surabaya 

dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan 

banjir.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang 

telah disajikan, dianalisis, dan diinterpretasikan, 

maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja 

yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 

(DPUBMP) dalam penanggulangan banjir sudah 

berjalan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

pelaksanaan beberapa kegiatan yang berhubungan 

erat dengan sarana dan prasarana drainase/pematusan 

yang dilakukan oleh DPUBMP Kota Surabaya seperti 

kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana 

prasarana pematusan dan kegiatan pemeliharaan 

saluran pematusan. Namun, kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan tersebut belum dijalankan dengan optimal 

oleh DPUBMP Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan 

masih ada ketidaksesuaian antara kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan DPUBMP Kota Surabaya dalam 

penanggulangan banjir dengan peraturan atau 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

Selain itu, belum optimalnya DPUBMP Kota 

Surabaya dalam melaksanakan penanggulangan 

banjir dapat dilihat dari masih terdapat 

ketidakmerataan jumlah rumah pompa yang telah 

dibangun dan direhabilitasi serta ketidakmerataan 

jumlah lokasi saluran pematusan yang telah 

dinormalisasi oleh pihak DPUBMP Kota Surabaya di 

setiap wilayah Kota Surabaya ataupun di setiap 

wilayah rayon pematusan. Tidak hanya itu, meskipun 

Pemerintah Kota Surabaya melalui DPUBMP Kota 

Surabaya telah melaksanakan berbagai kegiatan 

penanggulangan banjir yang berhubungan dengan 

sarana dan prasarana drainase/pematusan, akan tetapi 

berbagai kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya 

menurunkan jumlah area, lama, tinggi, maupun luas 

banjir yang terjadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

adanya peningkatan jumlah area yang terkena banjir 

di Kota Surabaya dari tahun 2011 hingga tahun 2015. 

Tidak hanya berada pada satu titik wilayah Kota 

Surabaya saja tetapi jumlah area yang terkena banjir 

tersebut menyebar ke lima titik wilayah yang ada di 

Kota Surabaya. Selain itu, masih ada beberapa titik di 

wilayah Kota Surabaya yang masih mengalami tinggi 

banjir yang cukup parah saat musim hujan tiba. 

Padahal di wilayah tersebut sudah pernah dilakukan 

kegiatan penanggulangan banjir oleh DPUBMP Kota 

Surabaya. 

Selain itu, belum optimalnya DPUBMP Kota 

Surabaya dalam melakukan penanggulangan banjir 

dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi 

DPUBMP Kota Surabaya saat organisasi publik 

tersebut melakukan tupoksi penanggulangan banjir, 

baik itu kendala eksternal maupun kendala internal 

DPUBMP Kota Surabaya. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya 

khususnya DPUBMP masih belum dapat 

menunjukkan kinerja yang baik dalam melakukan 

penanggulangan banjir. 

Saran 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, peneliti 

memiliki beberapa saran yag dapat berguna dalam 

meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga dan Pematusan (DPUBMP) Pemerintah Kota 

Surabaya dalam penanggulagan banjir. Saran tersebut 

antara lain: 

1. DPUBMP Kota Surabaya sudah seharusnya 

memperhatikan dan memprioritaskan 

pembangunan rumah pompa di wilayah yang 

memiliki jumlah rumah pompa paling sedikit 

terutama wilayah Surabaya bagian barat atau 

wilayah rayon pematusan Tandes.  

2. Meskipun secara umum DPUBMP Kota 

Surabaya telah bertanggungjawab dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan 

penanggulangan banjir akan tetapi hendaknya 

DPUBMP Kota Surabaya juga melaporkan hasil 

pekerjaan mereka terkait penanggulangan banjir 

ke website resmi yang dimiliki DPUBMP Kota 

Surabaya pada setiap bulannya agar seluruh 

masyarakat dapat melihat apa saja yang telah 

dilakukan DPUBMP Kota Surabaya dalam 

menyelesaikan permasalahan banjir di Kota 

Surabaya.  

3. Hendaknya DPUBMP Kota Surabaya memiliki 

sumber daya dana yang memadai. Dari hasil 

penelitian, jumlah sumber daya dana yang 
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dimiliki DPUBMP Kota Surabaya terkait 

penanggulangan banjir masih kurang memadai. 

Untuk itu, DPUBMP Kota Surabaya diharapkan 

dapat meningkatkan sumber daya dananya agar 

segala kegiatan terkait penanggulangan banjir 

bisa dikerjakan dengan maksimal.  

4. Hendaknya DPUBMP Kota Surabaya 

menambah jumlah pegawai DPUBMP Kota 

Surabaya yang melaksanakan tupoksi 

penanggulangan banjir terutama menambah 

jumlah pegawai rayon yang berstatus PNS di 

setiap rayon pematusan dan menambah jumlah 

satgas pematusan di setiap rayon pematusan, 

setidaknya menambah jumlah pegawai tersebut 

sebanyak dua kali lipat dari jumlah yang 

sebelumnya, agar pelaksanaan penanggulangan 

banjir di setiap wilayah rayon pematusan Kota 

Surabaya dapat berjalan dengan optimal.  

5. Sumber daya sarana dan prasarana yang telah 

ada perlu ditambah kembali jumlahnya agar 

sesuai dengan target atau melampaui target yang 

telah ditetapkan oleh SDMP (Surabaya 

Drainase Master Plan), terutama jumlah alat 

berat dan rumah pompa.  

6. DPUBMP Kota Surabaya juga perlu 

mengadakan sosialisasi rutin di seluruh wilayah 

Kota Surabaya terkait pentingnya menjaga 

kebersihan di sekitar saluran pematusan dan 

mengajak masyarakat untuk melakukan kerja 

bakti membersihkan saluran pematusan di 

sekitar perkampungan masyarakat tersebut. 
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