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RINGKASAN 

 

Sebagai wujud dari penjabaran Tri Dharma Perguruan Tinggi, telah 

dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program Pelaksanaan 

Desain Jaringan Drainase di Muhammadiyah Boarding School (MBS) Prambanan, 

Sleman, D. I. Yogyakarta. 

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membantu MBS Prambanan 

dalam merencanakan jaringan drainasi yang efektif dan tepat guna. Sehingga 

masalah-masalah yang menyangkut drainase dapat teratasi dengan baik.  

Alhamdulillah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah 

dilaksanakan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum wr. wb., 

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami 

berkesempatan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

lokasi di MBS Prambanan, Kec.Sleman, D.I. Yogyakarta. 

Pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan adalah berupa bantuan 

teknis pelaksanaan desain jaringan drainase tersebut. Alhamdulillah kegiatan telah 

dimulai dan berjalan dengan lancar. 

Kami menyadari bahwa kegiatan ini dapat diselesaikan sesuai dengan 

rencana berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bantuan 

pendanaannya. 

2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah 

mengijinkan kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 

3. Pimpinan MBS Prambanan yang telah mengijinkan kami untuk melakukan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MBS tersebut. 

Semoga hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat bermanfaat. 

Wassalaamu’alaikum wr. wb. 

 

    Yogyakarta,     Desember 2018 

         Koordinator, 
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I. PENDAHULUAN 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang 

bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan 

pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi 

pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan 

panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan 

pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 

Perencanaan pembangunan atau penataan bangunan dan lingkungan 

adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, 

memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ 

kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian 

bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses 

perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, 

pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. 

Muhammadiyah sebagai organisasi besar di Indonesia selama ini telah ikut 

berperan serta dalam membenahi kondisi bangsa, khususnya dalam 

mempersiapkan kader generasi baru sebagai cara untuk membebaskan bangsa 

dari keterpurukan akhlak dan mental.   

Sebagai wujud nyata dari peran serta Muhammadiyah, warga 

Muhammadiyah di Kecamatan Prambanan melalui Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Prambanan Klaten telah bekerjasama dengan Pondok 

Pesantren Muhammadiyah Boarding School yang terletak di Desa Bokoharjo 

Prambanan Sleman DIY dalam pengelolaan Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah di wilayah Prambanan Klaten. Bentuk kerjasama dalam dunia 

pendidikan ini diwujudkan dalam pengelolaan SMP Muhammadiyah 17 

Prambanan Klaten yang dikembangkan menjadi Pondok Pesantren Modern 

dengan sistem asrama (Boarding School). Sehingga pengelolaan sekolah 

muhammadiyah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MBS Yogyakarta 

dan yang merupakan cabang kedua dari PPM MBS Yogyakarta yang 

selanjutnya disebut sebagai MBS 2 Yogyakarta di Prambanan Klaten.  
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Untuk itu berdasarkan itikad yang baik dalam Program pengabdian dosen, 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merasa 

berkewajiban untuk membantu dalam hal layanan teknis seperti perencanaan 

site plan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pembanguan. 

Gambar 1 Gedung MBS Prambanan 

Gambar 2 Foto tampak atas MBS Prambanan 
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A. Analisis Situasi 

Pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School Prambanan atau yang 

lebih dikenal dengan MBS Prambanan terletak di Desa Bokoharjo Kecamatan 

Prambanan. MBS Prambanan yang berdiri pada tahun 2008 merupakan 

inisiator dari berdirinya MBS-MBS lainnya. MBS Prambanan saat ini telah 

memiliki kurang lebih 2500 santri yang terdiri dari santri SMP dan SMA. 

Dalam sejarah pembangunannya, MBS Prambanan dibangun berdasarkan 

modal semangat para pendirinya yang melihat kurangnya Pendidikan berbasis 

agama di sekitar kawasan Prambanan. Berdasar modal semangat tadilah 

sehingga dalam pembangunannya MBS Prambanan tak memiliki hasil 

pengukuran topografi, perencanaan penataan bangunan berupa site plan, dan 

tak memiliki desain jaringan drainase yang baik.  

 

Gambar 2 Lokasi MBS Prambanan 
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Gambar 3 Peta situasi MBS Prambanan 

 

B.  Perumusan Masalah 

MBS Prambanan yang dibangun pada tahun 2008 silam memiliki 

perkembangan yang sangat pesat di berbagai lini, tidak hanya dalam kegiatan 

kesantrian, tetapi juga kegiatan pembangunannya. 

Dalam masa-masa pembangunannya MBS terus mendapat dukungan dari 

berbagai pihak, sehingga para pengurus begitu semangat untuk 

mengembangkan salah satu amal usaha Muhammadiyah ini. 

. Namun semangat pembangunan tersebut tidak turut dibarengi dengan 

kelengkapan teknis berupa jaringan drainase yang kurang baik. Jaringan 

dranase merupakan suatu komponen penting dalam sebuah tata kawasan. 

Apabila dalam suatu kawasan tidak memiliki jaringan drainase yang baik, 

maka dapat memicu timbulnya berbagai permasalah, contohnya yaitu akan 

adanya genangan air pada lahan dan dapat berbahaya bagi tanaman-tanaman 

sekitar apabila dalam air tersebut terdapat zat-zat kimia berbahaya. 
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Untuk menentukan besarnya laju drainase beberapa faktor perlu 

dipertimbangkan, antara lain: (1) kondisi alam yang beragam, dan (2) jumlah 

air yang akan dibuang. Pekerjaan lapangan harus dilakukan  untuk mencari 

tahu bagaimana kondisi tanah, kondisi air, kadar garam dan jumlah air yang 

harus dipertahankan. Untuk menghitung kebutuhan drainase, harus dilakukan 

analisis keseimbangan air secara keseluruhan daerah yang akan di drainase, 

sepereti yang disajikan dalam Gambar 4. 

 

Gambar 4 Kondisi keseimbangan air drainase. 

 

Olehnya itu kondisi jaringan drainase yang baik merupakan suatu solusi 

agar hal-hal buruk tidak terjadi, karenanya Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merasa perlu untuk membantu dalam 

memberi pendampingan teknis terkait hal tersebut. 
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C. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 

memberikan pendampingan dalam pembuatan desain drainase yang baik dan 

efektif. 

 

D. Manfaat Kegiatan 

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa rencana 

jaringan drainase dari MBS Prambanan, sehingga perencanaan tersebut dapat 

dipergunakan untuk berbagai keperluan yang dapat menunjang pembangunan 

MBS Prambanan. 

Disamping itu dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini 

diharapkan akan terjalin kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan 

masyarakat. 
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II.  PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Tahap-tahap kegiatan 

Tahap awal pengabdian kepada masyarat berupa musyawarah kepada 

pengurus MBS Prambanan. Pada tahap ini tim pengabdian mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan sebagai acuan dalam pembuatan jaringan drainase. 

Gambar 2.1 Pondok putri MBS Prambanan yang menjadi salah satu 

objek survey 

     Tahap kedua yaitu melakukan pengukuran site dan pembuatan sketsa 

agar desain dapat sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengukuran lokasi 

menggunakan alat theodolite. Alat tersebut digunakan untuk mengukur bidang 

horizontal dan vertical dari suatu permukaan.  

  Pada tahap ketiga tim pengabdian melakukan presentasi desain ke 

pengurus MBS Prambanan guna untuk memperoleh masukan dan persetujuan 

dari pihak MBS tentang desain jaringan drainase yang telah dibuat.  
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B. Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan desain jaringan drainase pada kawasan 

Muhammadiyah Boarding School (MBS) Prambanan terletak di Desa 

Bokoharjo Prambanan Sleman, D.I Yogyakarta. 

 

C. Waktu Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari bulan 

Agusutus 2018.  
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III. HASIL KEGIATAN 

 Hasil yang diperoleh berupa desain jaringan drainase dari MBS Prambanan 

yang dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan dan sebagai pelengkap 

dari dokumen MBS Prambanan.  
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa perencanaan dan 

pendampingan mulai dilaksanakan sekitar Agustus 2018, dan telah selesai 

dilaksanakan. 

 

B. Saran 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilanjutkan dengan 

memberikan bantuan teknis untuk perencanaan-perencanaan lainnya.  
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