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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Prasarana  

Sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang Audit Teknis 

Prasarana Sungai, tetapi ada beberapa penelitian berbagai prasarana sungai 

yang bisa dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian ini, yaitu : 

1. Yulius Heryant (2014), meliputi tentang Penilaian Pengembangan Kondisi 

Fisik Bendungan Untuk Penentuan Penanganan Pemeliharaan Bendungan. 

Studi ini dilakukan di Waduk Lodan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 

Dengan mengacu pada Penilaian Kondisi Fisik Bendungan tersebut, maka 

dikembangkanlah menjadi penentuan penaganan pemeliharaan yang sesuai 

dengan dana yang sangat terbatas. Metode Analitycal Hierarki Process 

yang telah ada dapat digunakan dalam penentuan penanganan 

pemeliharaan bendungan. Dengan berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi dalam penanganan pemeliharaan, maka faktor tersebut 

dapat dijadikan sebagai kriteria yang menjadi faktor penentu. Dari hasil 

Penilaian Kondisi Fisik Bendungan yang ada sekarang ini ternyata masih 

terdapat kekurangan-kekurangan, ketika Penliaian Kondisi tersebut di 

terapkan pada suatu lokasi. Kekurangan tersebut terdapat pada komponen 

dan sub komponen yang dinilai, ada beberapa komponen di Bendungan 

yang belum terdapat di dalam komponen dan sub komponen penilaian. 

Dari hasil pengembangan dan perhitungan penilaian kondisi fisik 

bendungan yang dilakukan, kondisi fisik bendungan lodan dapat dikatakan 

masih bagus dan baik. 

2. Novianto Ardian (2012), meliputi tentang Pengaruh Penggalian Pasir dan 

Batu Terhadap Kerusakan Kerusakan Fisik Kali Gontok  di Desa Keji, 

Kecamatan Ungara Barat, Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan lingkungan fisik yang 

ditimbulkan serta menentukan arahan pengelolaan kegiatan penambangan 

pasir dan batu yang sesuai dan berwawasan lingkungan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian secara umum adalah metode survei dan 
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analisis. Penelitian diawali dengan pembuatan peta penambangan (kondisi 

topografi) dan pendataan terhadap kondisi galian. Sedangkan metode 

analisis yang digunakan yaitu analisis laboratorium untuk mengetahui 

besaran TSS dan kekeruhan air sungai serta metode kualitatif-empiris atau 

pengharkatan terhadap parameter penentu kerusakan lingkungan fisik 

akibat penggalian pasir dan batu. Parameter yang digunakan antara lain : 

(1) jarak galian dengan jembatan dan/ atau bangunan sungai, (2) alur 

sungai, (3) erosi tebing sungai, (4) bentuk dasar sungai, (5) kualitas air 

sungai (TSS dan kekeruhan), (6) kedalaman galian terhadap muka 

airtanah, (7) jarak dengan sarana umum dan/ atau permukiman, (8) 

kemiringan bidang galian, (9) tinggi dinding galian, serta (10) material 

lahan penambangan. Berdasarkan evaluasi hasil penelitian, parameter 

kondisi fisik sungai berupa jarak dengan jembatan dan atau bangunan 

sungai, alur sungai, erosi tebing dan bentuk dasar sungai mempunyai 

kriteria rusak (harkat 3), kualitas air sungai (TSS dan kekeruhan) 

mempunyai kriteria sangat buruk (harkat 5), serta kondisi lahan galian 

mempunyai kriteria bervariasi dari baik (harkat 1) hingga rusak (harkat 3). 

Arahan pengelolaan dilakukan melalui upaya pengendalian pemanfaatan 

ruang untuk lokasi penambangan serta upaya reklamasi menggunakan 

rekayasa teknis berupa perataan relief dasar galian maupun pembuatan 

terasering dan bronjong yang selanjutnya didukung dengan rekayasa biotis 

menggunakan tanaman sengon, rumput gajah, dan tanaman pangan 

(jagung dan ketela pohon). 

B. Audit Teknis Prasarana Sungai 

Audit teknis prasarana sungai merupakan metode pemelihara prasarana 

sungai dengan cara mengevaluasi kondisi fisik prasarana sungai. Tanpa 

dilakukan pemeliharaan yang memadai, baik terhadap prasarana sungai 

maupun sungainya sendiri tentu akan cepat mengalami degradasi fisik dan 

fungsi sehingga efektivitas eksploitasi atau operasi prasarana sungai akan 

terganggu, bahkan tindakan operatif pemenuhan kebutuhan air dan 

pengendalian aliran air menjadi tidak optimal ataupun dapat terhenti 

(Pedoman OP Prasarana Sungai dan Pemeliharaan Sungai). 


