
KEMBANG JEPUN – 
Banjir menjadi persoalan 
serius di setiap kota besar, 
termasuk Surabaya. 
Persoalan itu menjadi 
pekerjaan rumah yang 
belum rampung. Hal ini 
dipengaruhi beberapa hal

Namun, selama 2022, 
penanganan banj ir 
dinilai efektif. Tapi, 
selain peran pemerintah, 
perlu duku ngan dari 
masyarakat Surabaya. 
Bahkan hingga para ahli 
dari lembaga khusus 
perlu didatangkan.

Pakar Pengendalian Air 
dan Banjir  Institut Tek
nologi Sepuluh Nopember 
(ITS) Surabaya Muham
mad Hafiizh mencatat 
tiga hal utama. Di anta
ranya adalah Surabaya 
memiliki wilayah yang 
berbatasan dengan laut, 
daerah hilir, dan saluran 
yang belum terkoneksi 
secara optimal. “Tiga hal 
ini cukup penting untuk 
diperhatikan,” ujarnya, 
Kamis (23/2).

Garis pantai terhempas 
dari timur hingga utara 
Surabaya. Saat hujan ba
kal mempengaruhi kon
disi volume air laut. Se
hingga, menimbulkan air 
pasang dan aliran kembali 
ke dalam kota. “Kondisi 
tanah di Surabaya sedikit 
lebih rendah,” terangnya.

Hal kedua pun cukup 
berhubungan. Katanya, 
Kota Pahlawan ini adalah 
daerah hilir dari Daerah 
Aliran Sungai (DAS) 
Brantas. Dia menjelaskan, 
aliran besar DAS Brantas 
melintasi Surabaya 
sebelum dibuang kembali 
ke laut.

Selain itu, menurutnya, 
saluran di beberapa ka
wasan Surabaya belum 
optimal. Terdapat bebe
rapa faktor penghambat 
saluran di daerah permu
kiman menuju sungai 
pembuang. Salah satunya 
adalah perubahan tata 
guna lahan. “Banyaknya 
kebutuhan saluran yang 
setiap waktu bisa berubah 
menjadi lebih besar,” 
terangnya.

Kendati, menurutnya, 
langkah penanganan 
banjir di Surabaya cukup 
efektif selama 2022. Dia 
menandai tiga hal upaya 
strategis. Tujuan utama
nya adalah mengatasi tiga 
hal tersebut. “Karena itu 
persoalan utamanya,” 
jelasnya.

Penanganan Banjir Sudah Efektif, 
tapi Dibutuhkan Skala Prioritas 

SURYANTO/RADAR SURABAYA

KERJA KERAS: Pembangunan rumah pompa terus dikebut karena menjadi salah satu strategi Kota Surabaya agar banjir tidak terjadi.

Pengurangan Modal PT. PRIMA MAKMUR SENTOSA Direksi PT.  PRIMA MAKMUR 
SENTOSA (“Perseroan”), berkedudukan di Surabaya, dengan ini mengumumkan hasil 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 Februari 2023, 
telah memutuskan: 
1. Menyetujui menurunkan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar 

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.500.000.000,-  
(lima ratus juta rupiah);

2. Menyetujui pengurangan Modal Disetor dalam Perseroan dari sebelumnya sebesar 
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi sebesar Rp.500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah).

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas keputusan Perseroan, maka sesuai dengan 
ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dengan tembusan disampaikan kepada 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 
60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.
       
              Surabaya, 24 Juli 2023 
                             ttd 
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Surabaya dinilai siap 
menghadapi pengaruh 
pasang laut. Katanya, 
Dinas PU SDABM menyi
apkan pintu dan pompa 
kapasitas besar. Tujuan
nya untuk mengatur aliran 
terbuang ke laut melawan 
gravitasi.

Selain itu, Pemkot Sura
baya menyiapkan beberapa 
upaya. Di antaranya, sis
tem operasional dan 
pemeliharaan bendungan 
dan pintu gerak. Tujuan
nya untuk mengantisipasi 
aliran besar DAS Brantas. 
“Mengendalikan air yang 
masuk ke Surabaya,” 
paparnya.

Pemkot Surabaya pun 
mengoptimalkan saluran. 
Di antaranya adalah salu
ran uditch, boxculvert, 
dan rumah pompa. Tujuan
nya, untuk mengalirkan 
dari kawasan perumahan 
menuju saluran pembu
angan. “Dengan dikenda
likan di rumah pompa. 
Agar tidak stuck di satu 
titik kawasan permuki
man,” ungkapnya.

Menurutnya upaya itu 
cukup efektif. Tapi perlu 
memastikan konektivitas 
saluran itu sempurna. Dia 
mengatakan, perlu cek 
berkala kondisi di lapa
ngan. “Supaya aturan 
Surabaya Drainase Master 
Plan (SDMP) 20182038 
tercapai,” katanya.

Dalam aturan tersebut 
sudah direncanakan soal 
dimensi saluran air. Tapi, 
perkembangan perubahan 
tata guna lahan menye
babkan desain dimensi 

aliran menjadi lebih 
lambat dalam mengako
modir kapasitas aliran 
yang terjadi. Untuk itu 
memerlukan desain 
boxculvert supaya mem per
besar kapasitas saluran.

“Salah satu fungsinya 
untuk melintasi bidang 
jalan agar dapat crossing 
dan mempercepat aliran 
menuju saluran pembu
ang,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini 
banyak lokasi yang belum 
terkoneksi. Faktornya 
adalah batasan waktu 
pengerjaan dan biaya 
anggaran. Selama 2022, dia 
mencatat ada titik gena
ngan yang belum tuntas.

“Dengan adanya batasan 
itu, perlu ada prioritas 
berdasarkan skala tinggi, 
lama, dan luasan gena
ngan. Saya merekomenda
sikan untuk review imple
mentasi aturan SDMP 
berkala. Supaya tiap 
tahun, proritas lokasi 
penanganan menjadi 
solusi yang masif dan 

efektif,” bebernya.
Sementara itu, pakar 

pengendalian air dan 
banjir ITS Surabaya Um
boro Lasminto menya
takan, kota metropolis ini 
kerap langganan banjir. 
Untuk mengatasinya perlu 
dibentuk tim khusus. 
Bahkan lembaga khusus 
yang menangani persoalan 
volume air laut. “Surabaya 
itu merupakan kota yang 
posisinya lebih rendah 
dari air laut, sehingga 
banjir itu sangat potensial, 
meski tanpa hujan,” 
ucapnya.

Selain pekerjaan rumah 
pemerintah, banjir men
jadi tanggung jawab 
bersama. Salah satunya 
adalah masyarakat Sura
baya. Karena 70 persen 
masalah banjir berada di 
perkampungan. “Saluran 
di jalan utama itu me
ngatasi sekitar 30 persen. 
Sedangkan saluran di 
permukiman juga perlu 
perhat ian , ”  imbuh 
Umboro. (hil/opi)


