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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur tim penulis panjatkan kehadirat Allah Ta’ala 
dimana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nyalah tulisan dengan judul 
“PENERAPAN NATURE-BASED SOLUTIONS UNTUK MITIGASI BANJIR MELALUI 
ANALISIS TATA GUNA LAHAN” dapat kami selesaikan dengan baik. Begitu 
pula dengan limpahan kesehatan dan kesempatan yang telah Allah SWT 
karuniakan kepada penulis sehingga buku ini dapat selesai disusun. Izinkan 
juga penulis mengapresiasi dan berterimakasih kepada semua pihak yang 
telah bekerja sama untuk menyelesaikan penelitian ini. 

Hampir setiap tahun banjir terjadi di Jakarta dan menjadi perhatian 
masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan selain Jakarta sebagai pusat 
pemerintahan juga merupakan pusat pereknomian. Berangkat dari hal 
tersebut, penulis menyadari bahwa pentingnya mencari solusi terhadap 
bencana banjir di Jakarta sehingga penulis menyusun naskah kebijakan 
(policy paper) ini. Naskah kebijakan ini disusun sebagai salah satu bahan 
bacaan untuk menambah pengetahuan tentang mitigas banjir bagi 
masyarakat umumnya, maupun kepada pemerintah sebagai salah satu bahan 
masukan dalam mengembangkan kota Jakarta khususnya.  Harapan kami, 
informasi dan materi yang terdapat dalam penelitian ini dapat bermanfaat 
sepenuhnya. Tiada yang sempurna di dunia, melainkan Allah SWT. Tuhan 
Yang Maha Sempurna, oleh karena itu kami menerima kritik dan saran yang 
membangun bagi perbaikan penelitian kami selanjutnya. 

Demikian naskah kebijakan ini dibuat, apabila terdapat kesalahan dalam 
penulisan, atau pun adanya ketidaksesuaian isi pada penelitian ini, kami 
mohon maaf. Penulis sangat terbuka untuk menerima koreksi dari pembaca 
agar bisa membuat penelitian yang lebih baik pada kesempatan berikutnya. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Banjir Jakarta pasti menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena selain 

Jakarta sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat perekonomian. 

Jakarta tercatat mengalami banjir besar pada tahun 2002, 2007, 2013, 2015, 

dan terakhir (ketika tulisan ini dibuat) tahun 2020. Faktor banjir paling utama, 

terutama pada wilayah terbangun secara umum adalah masalah penggunaan 

lahan. Wilayah pada segmen Sungai Ciliwung di Jakarta menjadi salah satu 

area langganan banjir. Sungai Ciliwung mengalir dari Jakarta bagian Selatan 

ke pantai Utara Jakarta kemudian diarahkan untuk melalui saluran buatan 

Banjir Kanal Barat, tidak lagi menuju aliran normalnya yang melalui Jakarta 

Pusat meskipun masih terdapat aliran ke lokasi tersebut. Pada tulisan ini, 

fokus pembahasan akan berada pada area di sepanjang jalur sungai Ciliwung 

di wilayah Jakarta. Dengan memahami informasi tata guna lahan dan hal-hal 

yang terjadi pada ruang tersebut, kita dapat mengidentifikasi sumber-

sumber masalah yang menyebabkan atau memperparah terjadinya banjir di 

Jakarta. Tren perubahan lahan terbangun yang terjadi di Jakarta sesuai hasil 

citra satelit yaitu mengarah ke selatan, sehingga manajemen banjir yang akan 

dikembangkan harus memperhatikan pola perubahan lahan tersebut.  

Konsep manajemen banjir terus mengalami perkembangan hingga lahirnya 

konsep manajemen risiko yang bekerja melalui proses yang natural atau 

Konsep Naturalisasi (Pescott & Wentworth, 2011). Jakarta sendiri 

menerapkan Konsep Naturalisasi dengan cara mengelola Prasarana Sumber 

Daya Air melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap 

memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta 

konservasi (Pergub No. 31 Tahun 2019). Sering kali akhir-akhir ini terdengar 
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komentar seperti; “saya seumur hidup tinggal di Jakarta baru kali ini rumah 

kebanjiran”, atau pernyataan; “dulu banjir hanya setinggi mata kaki sekarang 

sampai paha”. Komentar-komentar tersebut menandakan bahwa ada target 

yang diinginkan sebagai hasil dari usaha manajemen banjir yang dilakukan. 

Berdasarkan fakta Jakarta masih banjir, adanya perubahan paradigma 

manajemen banjir, dan penjelasan mengenai naturalisasi, dapat dibuatkan 

menjadi beberapa kondisi target yaitu: 

1. Terdapat area-area yang terus mengalami banjir berdasarkan data 

2013,2018, dan 2020.  

2. Undang-undang mensyaratkan adanya 30 persen daerah untuk Ruang 

Terbuka Hijau 

3. Sesuai penjelasan tentang pentingnya hidup berdampingan dengan 

alam, maka proses naturalisasi sebaiknya menjadi solusi permanen dan 

menjadi tujuan yang harus dicapai. 

4. Penerapan solusi ini adalah untuk menghasilkan kondisi ideal yaitu 

menciptakan Jakarta bebas dari risiko banjir atau setidaknya 

mengurangi terjadinya risiko banjir dari risiko yang terjadi sebelumnya.  

5. Sambil mengejar solusi permanen, maka diperlukan solusi sementara 

untuk mendukung terciptanya solusi permanen tersebut seperti 

normalisasi maupun pembuatan infrastruktur pengendali banjir 

lainnya.  

6. Perkembangan teknologi harus dapat membantu proses manajemen 

banjir.  

Untuk mencapai target dengan beberapa kondisi target tersebut, maka 

diperlukan suatu sistem terpadu yang dapat mengumpulkan data, 

menganalisis, dan menampilkan proyeksi hasil dari target yang ingin dicapai. 
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Analisis spasial melalui Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu 

proses pengolahan tersebut. Pada tulisan ini, analisis spasial yang dilakukan 

adalah analisis tata guna lahan dan analisis aliran air. Analisis tata guna lahan 

dilakukan dengan metoda analisis deskripsi hasil dari tumpang susun 

(overlay) peta tata guna lahan, citra, dan atribut nama lokasi. Sedangkan 

analisis aliran dilakukan dengan metoda analisis catchment dan pola aliran 

secara hidrologi. Meskipun proses analisis aliran idealnya dilakukan dengan 

metode runoff analysis menggunakan perangkat lunak hidrologi dan 

hidrolika, tetapi pada tulisan ini yang digunakan adalah analisis sederhana 

berdasarkan data ketinggian dan garis tengah (centreline) sungai Ciliwung 

untuk memperlihatkan hubungan aliran air antar local catchment.  

Setelah melakukan analisis tata guna lahan dan aliran air, selanjutnya adalah 

penentuan teknik penyelesaian. Teknis penyelesaian yang ditampilkan akan 

coba dibuat secara ekstrim yaitu antara sepenuhnya dengan pembangunan 

infrastruktur pengendali banjir, dan sepenuhnya dengan teknik nature-based 

(natural). Solusi infrastruktur pengendali banjir lahir karena banyak yang 

beranggapan bahwa teknologi manusia saat ini sudah mampu untuk 

mengendalikan banjir. Tujuan utamanya adalah mengalirkan dengan cepat 

air larian agar tidak menggenang. Sedangkan penerapan teknik nature-based 

yang coba disampaikan disini diambil dari aplikasi yang sudah diterapkan di 

UK. Meskipun terdapat perbedaan situasi, tetapi setidaknya dapat menjadi 

gambaran umum bagaimana negara lain berhasil melakukan mitigasi banjir 

dan pengelolaan landuse dengan konsep yang natural. Tulisan ini sengaja 

tidak memberikan gabungan teknik naturalisasi dan infrastruktur, karena 

akan terlalu banyak kombinasi yang bisa dilakukan. Kedua teknis 

infrastruktur dan natural merupakan tujuan optimis dan ideal. Kedua solusi 
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tersebut akan sangat dipengaruhi oleh faktor terakhir yaitu jangka waktu 

penerapan solusi dimana kedua teknis tersebut tentunya akan 

membutuhkan dana dan yang terpenting adalah kapan hasil tersebut dapat 

dinikmati hasilnya. Kemudian hal terpenting yang dapat diambil adalah, baik 

solusi teknis sepenuhnya dengan infrastruktur ataupun sepenuhnya dengan 

proses natural, akan tetap merubah tata guna lahan yang ada sehingga 

diperlukan integrasi antara manajemen banjir dengan peraturan zonasi yang 

ada dalam menentukan konsep manajemen banjir yang akan diterapkan.  
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PENDAHULUAN 
Banjir Jakarta pasti menjadi 

perhatian masyarakat Indonesia 

karena selain Jakarta sebagai 

pusat pemerintahan juga 

merupakan pusat pereknomian. 

Sehingga ketika Jakarta 

mengalami kerugian akibat banjir, 

bisa jadi kerugian tersebut akan 

berdampak pada skala nasional. 

Jenis banjir di Jakarta sendiri 

beragam, dari mulai banjir karena 

limpasan sungai, banjir rob akibat 

masuknya air laut, hingga 

kegagalan infrastruktur seperti 

jebolnya tanggul atau matinya 

pompa. Memahami apa yang 

menjadi penyebab banjir di 

Jakarta dan kompleksitasnya 

menjadi tantangan karena 

meskipun banjir merupakan 

bencana yang setiap saat datang di 

Jakarta, tetapi Jakarta tetap 

menarik bagi pendatang.  

Dari definisi bencana diketahui 

bahwa ancaman banjir (flood 

hazard) sebenarnya akan biasa-

biasa saja terjadi dan bukan 

dianggap bencana jika terjadi pada 

wilayah dataran banjir (floodplain) 

yang tidak ada aktivitas manusia. 

Sehingga faktor banjir paling 

utama, dan bencana lainnya 

secara umum, adalah penggunaan 

lahan. Dengan memahami 

informasi tata guna lahan dan hal-

hal yang terjadi pada ruang 

tersebut, kita dapat 

mengidentifikasi sumber-sumber 

masalah yang menyebabkan atau 

memperparah terjadinya banjir di 

Jakarta. Pada tulisan ini, fokus 

pembahasan akan berada pada 

area di sepanjang jalur sungai 

Ciliwung.  



 

2 | P a g e  
 

Dengan aktivitas manusia sebagai 

penyebab utama bencana banjir, 

maka identifikasi masalah utama 

banjir Jakarta diantaranya adalah; 

i. Perubahan ii. Penurunan muka 

tanah (Abidin dkk., 2011; 

Chaussard dkk, 2013), iii. sampah 

dan sedimentasi (Susmarkanto, 

2002). Penyebab terakhir juga 

disampaikan Bapak Presiden 

Jokowi bahwa banjir disebabkan 

oleh sampah dan kerusakan 

ekologi. Pada beberapa kasus 

didapatkan sungai yang telah 

dibersihkan akan kembali dipenuhi 

sampah, karena perilaku 

masyarakat yang menganggap 

sungai adalah tempat 

pembuangan sampah yang besar 

(Rahayu, 2021). Tentunya faktor 

non-manusia juga tetap menjadi 

penyebab banjir seperti cuaca 

ekstrim sebagai hasil dari 

perubahan iklim. Tiap-tiap 

penyebab tersebut tidak berdiri 

sendiri, tetapi saling menguatkan 

satu dengan yang lainnya. 

1.1. Kejadian banjir di Jakarta 

Banjir Jakarta yang terjadi pada 

awal Januari tahun 2020 dan 2021 

seakan terasa seperti sebuah 

bencana yang baru terjadi di 

Jakarta bagi warga (dalam hal ini 

netizen) di Indonesia. Bahkan 

mungkin bukan hanya kejadian 

banjir tahun terakhir saja, tetapi 

setiap kali Jakarta mengalami 

banjir, seolah-olah terlihat sebagai 

bencana yang baru dialami. 

Padahal menurut sejarah, wilayah 

kota Jakarta sudah mengalami 

banjir sejak zaman kerajaan 

Tarumanegara, yang ceritanya 

dapat dilihat pada prasasti Tugu. 

Apakah saat itu sudah terjadi 

konversi lahan di Bogor sebagai 

penyebab utama banjir seperti 

yang selama ini dituduhkan? Jika 

zaman kerajaan terlalu jauh, mari 

bergerak maju lagi tahunnya ke 

zaman Belanda pada sekitar tahun 
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1800an. Pemerintah kolonial saat 

itu juga sudah berupaya 

mengendalikan bencana banjir 

dengan membuat Kanal Banjir 

Barat dari pintu air Manggarai 

hingga ke Muara Angke. Jika masih 

dirasa terlalu jauh, mari kita lihat 

data banjir tahun 2000-an. Jakarta 

tercatat mengalami banjir besar 

pada tahun 2002, 2007, 2013, 

2015, dan terakhir (ketika tulisan 

ini ditulis) tahun 2020 seperti 

terlihat pada tabel 1.  Bukan 

berarti pada tahun diantara tahun 

tersebut tidak terjadi banjir, tetapi 

tahun yang muncul pada tabel 

tersebut memiliki efek banjir yang 

sangat besar. Untuk mengatasi 

bencana banjir yang terus 

berulang, maka diperlukan 

metode terstruktur yang dapat 

melakukan identifikasi masalah 

banjir dan kemudian menawarkan 

solusi. Salah satu pendekatan 

terstruktur yang dapat dilakukan 

adalah dengan analisis tata guna 

lahan dan metode naturalisasi 

(nature-based solutions). 

Tabel 1 . Data Banjir Besar di Jakarta (sumber: Tantan, 2020) 

Tanggal Kejadian 2 Feb 
2002 

2 Feb  
2007 

17 Jan 
2013 

11 Feb 
2015 

1 Jan 
2020 

Curah Hujan 
Tertinggi (mm/hari) 

168 340 100 277 377 

Jumlah RW 
Tergenang 

353 955 599 702 390 

Luas Area Tergenang 
(km2) 

168 455 240 281 156 

Pengungsi 154.270 276.333 90.913 45.813 36.445 

Korban Meninggal 32 48 40 5 19 
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Lalu apa sebenarnya yang 

menyebabkan banjir Jakarta? 

Apakah karena kiriman dari hulu di 

Bogor? ataukah karena sampah 

yang dibuang sembarangan? 

Ataukah karena curah hujan yang 

tinggi? Ataukah karena 

pembangunan yang tidak sesuai? 

Tulisan ini coba menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut 

untuk memahami bagaimana 

banjir di Jakarta terutama di 

daerah sepanjang Sungai Ciliwung 

terjadi menggunakan analisis 

spasial dan hidrologi. Dengan 

memahami kondisi tersebut 

diharapkan didapatkan 

pendekatan metoda baru yang 

perlu dicoba untuk mengurangi 

risiko banjir secara alami seperti 

pendekatan naturalisasi melalui 

konsep Nature-Based Solutions 

(NBS) maupun produk manajemen 

banjir yang sudah diterapkan di 

negara lain seperti Natural Flood 

Management (NFM) dari Inggris.  

1.2. Jenis Banjir di Jakarta 

Federal Emergency Management 

Agency (FEMA) membagi jenis 

banjir menjadi lima (5) yaitu: banjir 

sungai (riverine flooding), drainase 

perkotaan (urban drainage), 

kegagalan susunan tanah (ground 

failures), perubahan muka danau 

(fluctuating lake levels), dan banjir 

rob dan erosi (coastal flooding and 

erosion) (“FEMA”, n.d.). Yang 

menarik adalah, FEMA membagi 

lagi jenis banjir sungai menjadi; a. 

Kelebihan kapasitas (overbank 

flooding), b. Banjir bandang (flash 

flood), c. Kegagalan bendungan 

dan tanggul (dam and levee 

failure), d. Alluvial Fans, e. Ice Jam 

Flooding, f. Moveable Bed Stream. 

Kegagalan bendungan dan tanggul 

sengaja ditebalkan karena sampai 

saat ini, bendungan dan tanggul 

merupakan solusi utama 

penanggulangan banjir di 

Indonesia. Tabel 2 menunjukan 

tipe banjir menurut FEMA, dan 



 

5 | P a g e  
 

kapan jenis banjir tersebut pernah 

terjadi di wilayah Jakarta. 

Tabel 2 Tipe Banjir Menurut FEMA dan Kejadiannya di Jakarta 

 

Tipe Ancaman 
Banjir Sub-tipe Masalah Tahun 

Riverine 
(Sungai) 

Overbank Flooding 
(kelebihan kapasitas 
tampungan) 

Kelebihan kapasitas 
tampung di Sungai 
Ciliwung, Pesanggrahan, 
Krukut 

Setiap tahun 

Flash Floods (banjir 
bandang) Sungai Ciliwung Hampir setiap 

tahun 

Dam and Levee Failure 
(kegagalan bendungan 
dan tanggul) 

1. Situ Gintung (dekat 
Jakarta) 2. Pantai Mutiara 
tanggul jebol 3. Jati 
Padang tanggul jebol 

1. 2009 2. 2016 
3. 2017 

Alluvial Fans -tidak ada- -tidak ada- 
Ice Jam Flooding -tidak ada- -tidak ada- 
Moveable Bed Stream -tidak ada- -tidak ada- 

Urban 
Drainage 
(drainase 
perkotaam) 

 

Drainase tidak berfungsi 
karena tumpukan sampah 
(contoh : Kampung Pulo 
(2016), Bukit Duri 
(2016), Soekarno-Hatta 
Airport (2016), Kemang 
(2016)) 

Setiap tahun 

Ground 
Failures 
(kegagalan 
tanah) 

Mudflood and Mudflows -tidak ada- -tidak ada- 

Subsidence (penurunan 
muka tanah) 

Banjir Rob di Utara 
Jakarta (Kapuk, Gunung 
Sahari, Ancol) 

Every year 

Liquefaction -tidak ada- -tidak ada- 
Fluctuating 
lake levels  -tidak ada- -tidak ada- 

Coastal 
flooding and 
erosion 

Strom surge and wave 
actions (Badai dan 
gelobang tinggi) 

a. Badai siklon topis 
Dahlia and Cempaka. b. 
Tingginya curah hujan 

a. 2017, b. 2020 

Biasanya ketika banjir terjadi, 

pihak terkait seperti pemerintah 

daerah maupun BNPB atau BPBD 

akan mengeluarkan informasi 
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banjir seperti lokasi banjir, 

informasi kedalaman, dan 

kerugian yang ditimbulkan. 

Penyebab banjir sendiri biasanya 

ditampilkan sebagai akibat dari 

kondisi curah hujan maupun 

anomali iklim. Padahal penyebab 

banjir merupakan proses kolektif 

yang merupakan gabungan antara 

curah hujan, kondisi tata guna 

lahan, jenis tanah, dan faktor lain 

seperti kondisi drainase. Sudah 

banyak penelitian yang 

menampilkan hubungan 

perubahan lahan dengan 

terbentuknya air larian (runoff) 

sebagai penyebab utama banjir. 

Sebelum membahas bagaimana 

kondisi tata guna lahan yang ada di 

Jakarta, pemahaman mengenai 

apa itu bencana perlu diketahui. 

Menurut UU No. 24 Tahun 2007, 

bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu 

kehidupan/penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh faktor alam dan/atau faktor 

non-alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak 

psikologis.  Dalam bahasa lain, 

bencana (disaster) merupakan 

kombinasi ancaman (hazard) 

dengan kerentanan (vulnerability). 

Artinya apa? Bahwa ancaman 

belum tentu akan terjadi jika tidak 

ada objek yang rentan disitu. 

Masih pada UU No. 24 Tahun 

2007, objek rentan dijelaskan 

sebagai “mengganggu kehidupan / 

penghidupan masyarakat”. Jadi 

faktor adanya kebutuhan 

manusialah yang menjadi tolak 

ukur terjadinya bencana banjir. 

Artinya genangan setinggi apapun 

selama itu berada di dataran banjir 

yang tidak ada manusianya (misal 

di sempadan sungai atau rawa), 

tidak akan dianggap bencana 
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karena memang sudah seharusnya 

air menggenangi daerah tersebut. 

Permasalahan biasanya muncul 

ketika di musim kemarau, lokasi 

tersebut kemudian dialihfungsikan 

dan digunakan untuk kegiatan 

manusia seperti pertanian atau 

pemukiman.  

Lalu bagaimana dengan banjir 

Jakarta, di lokasi manakah banjir 

biasa terjadi? Silahkan lihat 

gambar 1, Peta persebaran lokasi 

banjir dari BNPB, yang berisi 

informasi area banjir pada tahun 

2013 dan tahun 2018.  

 

Gambar  1 Peta Persebaran Lokasi Banjir Tahun 2013 (kiri) dan Tahun 2018 (kanan).  
(Sumber: BNPB) 

Dari perbandingan kedua peta 

banjir pada gambar 1, dapat 

terlihat area yang menjadi 

langganan banjir salah satunya 

adalah pada segmen Sungai 

Ciliwung. Daerah banjir sungai 

Ciliwung adalah wilayah berwarna 

merah pada peta banjir Tahun 

2018 (gambar 1 sebelah kanan). 

Meskipun demikian, efek dari 

Sungai Ciliwung bukan hanya 

terbatas pada area merah tersebut 

tetapi juga pada wilayah banjir 

lainnya. Untuk memahami 

hubungan aliran sungai Ciliwung di 

Jakarta, mari perhatikan sistem 

sungai Ciliwung yang ditampilkan 

pada gambar 2. 
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Gambar  2 Sungai Ciliwung dan saluran air lain di Jakarta. (sumber: Dinas PU DKI Jakarta) 

Pada gambar 2 dapat dilihat 

bahwa Sungai Ciliwung mengalir 

dari Jakarta bagian Selatan ke 

pantai Utara Jakarta kemudian 

diarahkan untuk melalui Banjir 

Kanal Barat, tidak lagi menuju 

aliran normalnya yang melalui 

Jakarta Pusat meskipun masih 

terdapat aliran ke lokasi tersebut.  

1.3. Penurunan muka tanah 

Jakarta the fastest-sinking city in 

the world, merupakan judul berita 

yang diturunkan oleh kantor berita 

BBC United Kingdom. Data 

penurunan muka tanah Jakarta 

terutama di Jakarta bagian Utara 

sangat tinggi sehingga diprediksi 

95% wilayah Jakarta Utara akan 

tenggelam pada tahun 2050 jika 

laju penurunan tanah tetap 

konstan (Andreas pada BBC 

Indonesia, 2018). Rohman (2012) 

memberikan simulasi proyeksi 

area banjir rob pada tahun 2025 

dan 2050 untuk wilayah Jakarta 

Utara seperti terlihat pada gambar 

3 berikut ini.  
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Gambar  3 Simulasi area banjir tahun 2025 (atas) dan 2050 (bawah) akibat efek penurunan 
muka tanah. (Rohman, 2012) 

Pada gambar 3 dapat dilihat 

bahwa wilayah Jakarta Utara 

sebagai daerah aliran akhir semua 

sungai pada tahun 2025 maupun 

2050 akan sangat sulit untuk 

membuang air ke laut karena 

wilayahnya sendiri diproyeksikan 

akan berada di bawah permukaan 

laut. Salah satu cara untuk 

mengalirkan air dari sungai atau 

kanal ke laut adalah dengan 

menggunakan pompa. Jika melihat 

data proyeksi, maka jumlah 

pompa yang dibutuhkan akan 

bertambah seiring waktu. Pada 

kejadian banjir tahun 2020, tim 

cepat PUPR menemukan bahwa 

pompa tidak beroperasi (Idris, 

2021). 

Penurunan muka tanah tidak 

hanya menyebabkan banjir rob 

yaitu masuknya air laut ke daratan, 

tetapi juga terbentuknya area 

genangan baru akibat dari tidak 

dapat mengalirnya air dari sungai 

yang seharusnya mengalir ke laut 

tanpa bantuan pompa. Untuk 
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dapat memahami fenomena 

penurunan tanah dan 

hubungannya terhadap banjir, 

perhatikan gambar 4 yang 

memperlihatkan model ketinggian 

digital (Digital Elevation Model / 

DEM) dan sistem sungai di daerah 

Cideng. Daerah yang diberi panah 

adalah saluran di Cideng yang 

nantinya menyusuri daerah Tanah 

Sereal. Dapat terlihat bahwa posisi 

saluran sudah berada di bawah 

permukaan laut, dan pastinya 

untuk mengalirkan air yang masuk 

ke dalam saluran tersebut ke laut 

butuh pompa. Jarak dari saluran 

tersebut ke laut adalah 5.5 Km. 

Jika pompa hanya berada di ujung 

dekat laut, maka sangat sulit untuk 

menarik air yang jaraknya cukup 

jauh.  

 

Gambar  4 Kondisi ketinggian permukaan tanah wilayah Jakarta bagian Utara yang sudah di 
bawah permukaan laut (kiri) dan sistem sungai (berwarna kuning - kanan) 

Efek penurunan muka tanah juga 

akan sangat mungkin membuat 

daerah cekungan baru yang 

berada terpisah dari aliran tidak 

dapat lagi mengalir ke laut. 

Gambar 5 memperlihatkan 

ilustrasi tersebut.  
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Gambar  5 Efek penurunan muka tanah dilihat dari profil melintang 

Pada gambar 5 dapat terlihat 

potongan melintang dari arah laut 

sekitar Pluit menuju daratan di 

daerah sekitar Kapuk. Jika dilihat 

pada potongan melintang kondisi 

saat ini (biru), hingga jarak 3.000 

meter atau 3 km (sumbu x) daerah 

pantai sudah berada di bawah 

permukaan laut (sumbu y), 

kemudian naik hingga jarak 5 km, 

dan turun kembali pada jarak 6 

km. Meskipun turun, tetapi air 

masih bisa mengalir ke laut, 

karena ketinggian pada jarak 6 km 

ini masih berada sekitar hampir 2 

meter dari permukaan laut. 

Artinya jika ada saluran yang 

terhubung ke laut, air pada 

wilayah ini masih bisa bergerak 

secara alami menuju laut. 20 

tahun kemudian, akibat 

penurunan muka tanah pertahun, 

wilayah pada jarak 6 Km ini 

ternyata sudah di bawah 

permukaan laut, sedangkan area 

di sekitar 4 km dan 5 km masih 

berada di atas permukaan laut. Hal 

ini terjadi karena kecepatan 

penurunan tanah berbeda pada 

lokasi tersebut. Yang terjadi 

nantinya adalah, wilayah di sekitar 

jarak 6 km tersebut akan menjadi 

cekungan dan menjadi arah 

berkumpulnya air. Jika sudah 

demikian, maka yang terjadi 

adalah seperti di Kabupaten 

Bandung, meskipun berada di 

gunung, tetapi karena permukaan 
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wilayahnya menjadi cekungan 

akhirnya air tidak bisa lari kemana-

mana. Jika air pada wilayah 6 km 

tersebut mau dilarikan (disedot), 

maka butuh pompa baru. 

1.4.  Perubahan Iklim 

Kenaikan suhu global, cuaca 

ekstrim, dan kenaikan muka laut 

merupakan tanda dari perubahan 

iklim. Kombinasi melelehnya es 

dan meningkatnya suhu bumi 

menyebabkan terjadinya sea level 

rise atau kenaikan muka air laut di 

dunia (Andreas, 2021).  Data curah 

hujan ketika Jakarta banjir pada 

tahun 2020 pun merupakan yang 

tertinggi sejak 1,5 abad lalu sejak 

pencatatan pertama kali pada 

tahun 1866.  Pada tabel 1 dapat 

dilihat bahwa curah hujan tahun 

2020 sebesar 377 mm/hari lebih 

besar dibandingkan tahun 2007 

yaitu 340 mm/hari.  Pernah juga 

terjadi badai Dahlia pada tahun 

2017 yang menghasilkan kenaikan 

tinggi gelombang laut dan juga 

cuaca ekstrim. Meskipun faktor 

perubahan iklim merupakan faktor 

eksternal yang berada di luar 

kuasa manusia, tetapi seharusnya 

persiapan atau pengetahuan akan 

kemungkinan apa yang akan 

terjadi di Jakarta dapat diprediksi. 

Apalagi pembahasan tentang 

perubahan iklim dan global 

warming sudah lebih dari dua 

puluh tahun, ditandai dengan 

disahkannya Protokol Kyoto pada 

tahun 1997 oleh PBB. Setidaknya 

seharusnya mitigasi bencana 

banjir, aturan zonasi, respon 

bencana (pompa, shelter, dll) 

sebelum banjir terjadi sudah 

merujuk ke kondisi terburuk yang 

pernah terjadi di Jakarta.  

 Perubahan iklim merupakan salah 

satu faktor pendukung terjadinya 

banjir, tetapi karena kompleksitas 

hubungan yang menyebabkannya 

maka pada tulisan ini perubahan 

iklim tidak akan dibahas secara 

mendalam. 
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1.5.  Masalah Tata Guna Lahan 

Perubahan lahan merupakan 

tanda perkembangan manusia. 

Tidak ada yang salah dengan 

perubahan lahan. Yang menjadi 

masalah adalah ketika perubahan 

lahan tidak memperhatikan 

kondisi daya dukung lingkungan. 

Jakarta sebagai ibu kota negara 

dan pusat perekonomian sangat 

menarik untuk warga negara 

Indonesia di mana pun sebagai 

tempat mengadu nasib. Urbanisasi 

yang cepat membutuhkan 

kesediaan lahan yang pastinya 

akan merubah tata guna lahan. 

Perubahan ini nantinya akan 

merubah juga arah aliran air dan 

daya serap air (Gill, dkk., 2007; 

Paul & Meyer, 2001). Perubahan 

lahan yang didapat dari citra 

satelit Aster dari NASA untuk 

wilayah Jakarta dapat dilihat pada 

gambar 6. Citra satelit pada 

gambar 6 menunjukan perubahan 

lahan dari vegetasi (merah gelap) 

menjadi area terbangun (biru 

cerah) dari tahun 1976 sampai 

tahun 2004.  

 

 

Gambar  6 Perubahan Lahan Jakarta (sumber: Citra Aster, NASA) 

Tren perubahan lahan yang 

terjadi, selain semakin ke Selatan, 

juga mengikuti alur Sungai 

Ciliwung (tanda panah) karena 

terdapat jalan raya utama yang 

menghubungkan Jakarta dan 

Depok. Negara melalui 

pemerintah daerah sebenarnya 

memiliki instrumen pengendalian 

tata guna lahan melalui aturan 
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tata ruang baik itu Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW), maupun 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Bahkan tata ruang dan zona sudah 

disertai dengan penerapan 

Building Code sebagai kerangka 

tata air dari hulu ke hilir yang 

dituangkan ke dalam tata ruang 

regional (Idris, 2021). Hanya, 

kesannya seperti tidak ada 

eksekutor yang berani untuk 

menindak setiap pelanggaran yang 

terjadi, atau mungkin saja malah 

eksekutor tidak tahu bagaimana 

menerjemahkan peta tata guna 

lahan dan menunjukan batasnya di 

lapangan. Oleh karena hal 

tersebut maka dibutuhkan sistem 

yang user-friendly yang dapat 

digunakan oleh pemangku 

kebijakan maupun aparat penegak 

hukum untuk mengeksekusi 

langsung pelanggaran yang terjadi. 

Sistem Informasi Geografis sangat 

memegang peranan penting disini, 

dimana informasi keruangan 

selain dapat ditampilkan dan 

ditampalkan secara baik, juga saat 

ini sudah dapat dilakukan melalui 

platform mobile. Penggunaan 

drone pemetaan maupun drone 

komersil juga dapat membantu 

mengidentifikasi pelanggaran tata 

ruang secara cepat (Rohman, dkk. 

2015). Jadi untuk melakukan 

pengecekan lapangan, dengan SIG 

yang baik dan alat bantu seperti 

drone, identifikasi atau 

pengecekan pelanggaran tata 

guna lahan dapat dilakukan secara 

berkala seperti halnya pengecekan 

saluran air. Seperti terlihat pada 

gambar 7, dimana gambar (a) 

menampilkan peta kondisi existing 

pemukiman (kotak berwarna 

hijau) hasil pemetaan 

menggunakan drone yang 

ditampalkan dengan peta zonasi 

kawasan hijau (warna hijau muda) 

dan kawasan pemukiman 

(cokelat). Gambar 7 (b) 

memperlihatkan hasil analisis 
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bangunan yang berada pada zona 

di luar zona pemukiman 

(pelanggaran). 

 
Gambar  7 Identifikasi bangunan yang melanggar zona peruntukan dari hasil pemetaan 

menggunakan drone. (Rohman, dkk. 2015) 

 

PARADIGMA 
MANAJEMEN BANJIR 

2.1. Perubahan Konsep 
Manajemen Bencana 

Konsep manajemen 

bencana mengalami perubahan 

sering perkembangan bencana itu 

sendiri. Bagaimana perkembangan 

penanggulangan bencana, 

khususnya banjir, di dunia dan 

trennya hingga saat ini? Pada 

tingkat dunia, persetujuan 

bersama negara-negara di PBB 

telah beberapa kali merumuskan 

rancangan kerangka (framework) 

untuk menanggulangi bencana. 

Pada sekitar awal tahun 2000, 

terbentuk framework bernama 

International Strategy for Disaster 

Reduction (ISDR). Kemudian 

lembaga di tingkat dunia 

terbentuk dengan nama United 

Nations of International Strategy 

for Disaster Reduction (UNISDR) 

yang kemudian terakhir berubah 
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menjadi United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction (UNDRR).  

Jika kita cermati dari nama 

framework dan lembaga, selama 

20 tahun terakhir ini sebenarnya 

seluruh dunia sudah setuju bahwa 

bencana yang terjadi akan sangat 

sulit untuk diatasi sehingga upaya 

maksimal yang bisa dilakukan 

adalah dengan mereduksi/ 

mengurangi risiko bencana 

tersebut. Dari pemikiran tersebut, 

maka muncul kesepakatan 

bersama untuk menuju 

pengurangan risiko melalui tujuan 

yang ditetapkan melalui 

framework teknis. Saat ini 

framework teknis yang digunakan 

bernama Sendai Framework yang 

berlaku untuk rentang tahun 

2015-2030, menggantikan 

framework sebelumnya yaitu 

Hyogo Framework yang berlaku 

pada tahun 2005-2015. Salah satu 

alasan kenapa Sendai Framework 

lahir karena kebutuhan untuk 

memahami kompleksitas dalam 

melaksanakan disaster risk 

reduction (DRR) (Aitsi-Selmi dkk., 

2015).  

Sendai Framework Disaster 

Risk Reduction (SFDRR) memiliki 

tujuh target global dan empat aksi 

prioritas untuk penanggulangan 

bencana. Tujuh target tersebut 

adalah untuk mengurangi (A) 

kematian akibat bencana, (B) 

jumlah penduduk terdampak 

bencana, (C) jumlah kerugian 

akibat bencana, (D) kerusakan 

infrastruktur dan meningkatkan 

(E) strategi pengurangan risiko 

bencana nasional dan lokal, (F) 

kerjasama internasional, dan (G) 

ketersediaan informasi dan early 

warning system (EWS). Empat aksi 

prioritas adalah (1) memahami 

risiko bencana, (2) memperkuat 

tata kelola risiko bencana dan 

manajemen risiko bencana, (3) 

investasi dalam pengurangan 

risiko bencana untuk 
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ketangguhan, serta (4) 

meningkatkan kesiapsiagaan 

bencana untuk respon yang 

efektif, dan untuk “membangun 

kembali dengan lebih baik” untuk 

pemulihan, rehabilitasi, dan 

rekonstruksi 

Kompleksitas penanganan 

bencana banjir melalui 

manajemen banjir telah 

mengalami perubahan dari waktu 

ke waktu. Sayers, dkk (2013) 

mengemukakan perubahan 

panjang manajemen banjir yang 

dimulai dari bagaimana untuk 

menghindari banjir hingga 

manajemen risiko banjir. Pada 

zaman dahulu ketika populasi 

penduduk di suatu daerah masih 

sedikit, masyarakat dapat 

menerima terjadinya banjir di 

wilayahnya dan secara sadar 

kemudian menghindari area banjir 

tersebut. Dengan bertambahnya 

jumlah penduduk, fase 

selanjutnya manajemen bencana 

banjir berubah menjadi 

“bagaimana mengelola dataran 

banjir”. Dataran banjir ini biasanya 

digunakan untuk area pertanian 

karena memiliki tanah yang subur. 

Fase ketiga adalah fase dimana 

manusia mulai menggunakan 

teknik-teknik pengendalian banjir 

akibat dari kemajuan teknologi. 

Fase ini ditandai dengan keinginan 

untuk mengendalikan banjir 

dengan pembuatan infrastruktur 

pengendali banjir seperti 

bendungan dan tanggul. Pada 

abad ke 20, terjadi perubahan 

paradigma pengelolaan banjir 

melalui manajemen risiko banjir. 

Perubahan yang terjadi yaitu fokus 

manajemen tidak lagi hanya 

kepada infrastruktur pengendali 

banjir, tetapi juga memperhatikan 

aspek sosial. Contoh dari aspek 

sosial ini adalah pembuatan Social 

Vulnerability Index (SoVI) dimana 

contoh konsepnya adalah 

penduduk yang berusia lanjut dan 
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anak-anak akan lebih rentan 

terhadap bencana dibandingkan 

dengan usia produktif. Hal lainnya 

yaitu penguatan melalui capacity 

building bagi masyarakat untuk 

menciptakan masyarakat tangguh 

bencana (resilient). Hal-hal 

tersebut sebenarnya menandakan 

kesadaran bahwa bencana tidak 

dapat dikontrol sepenuhnya, 

apalagi dihilangkan. Ini nanti akan 

mengubah target kita dalam upaya 

untuk mengatasi banjir di Jakarta.  

Pada fase manajemen risiko ini, 

sudah mulai dikenal kategorisasi 

cara pengendalian banjir dari 

teknik hard engineering hingga 

soft engineering. Lalu 

perkembangan yang terakhir pada 

perubahan manajemen banjir 

adalah lahirnya konsep 

manajemen risiko yang bekerja 

melalui proses yang natural 

(Pescott & Wentworth, 2011). 

Gambar 8 menampilkan 

perubahan progres manajemen 

banjir.  

 

 

Gambar  8 Evolusi manajemen risiko banjir (diadaptasi dari Sayers dkk., 2015) 

Sebenarnya evolusi 

manajemen banjir ini sama halnya 

dengan apa yang terjadi di dunia 

tentang konsep “kembali ke 

alam”. Pada bidang kesehatan 

sekarang sedang berkembang 

untuk menggunakan obat generik 

dan alami dibandingkan obat 

kimiawi. Di United Kingdom (UK) 

bahkan penggunaan antibiotik 

maupun obat-obatan ketika sakit 

sangat dibatasi, dan lebih 
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diarahkan kepada solusi yang 

natural yaitu beristirahat dan 

mengonsumsi makanan sehat dan 

pola hidup sehat untuk sembuh. 

Pada bidang pertanian, sudah 

umum dikenal hasil pertanian 

organik yang harganya lebih mahal 

dari hasil pertanian dengan pupuk 

kimia. Semua usaha tersebut 

memiliki fokus yang sama yaitu 

fokus kepada keberlanjutan 

(sustainability). Demi mencapai 

keberlanjutan tersebut, pada 

tanggal 25 September 2015 yang 

bertempat di Markas Besar 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

pemimpin-pemimpin dunia secara 

resmi mengesahkan Agenda 

Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals) atau biasa 

disebut dengan SDG’s sebagai 

kesepakatan pembangunan 

global. Meskipun tidak terikat 

secara hukum, sebagai komitmen 

bersama, SDG’s harus diratifikasi 

oleh negara-negara yang telah 

menandatangani SDG’s ke dalam 

dokumen rencana pembangunan 

nasionalnya. SDG’s adalah rencana 

aksi global yang disepakati oleh 

para pemimpin dunia untuk 

mengakhiri kemiskinan, 

mengurangi ketimpangan, dan 

juga melindungi lingkungan. SDGs 

sendiri terdiri dari 17 tujuan dan 

169 target yang nantinya 

diharapkan tercapai pada tahun 

2030 (United Nation, 2015). Dalam 

pembuatannya, SDG’s 2030 juga 

mengakui dan menegaskan bahwa 

adanya kebutuhan mendesak 

untuk mengurangi risiko bencana. 

Dapat dikatakan bahwa mungkin 

saja dengan melakukan 

pengurangan risiko bencana dapat 

memberi kesempatan untuk 

tercapainya SDG’s di tahun 2030, 

misalnya dengan mengurangi 

paparan dan kerentanan orang 

miskin terhadap bencana atau 

membangun infrastruktur yang 
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Tangguh (United Nation, 2015). 

Ada 11 indikator pada 5 tujuan 

terkait bencana di dalam SDG’s 

yang diselaraskan dengan 

indikator pada kerangka kerja 

SFDRR yaitu termasuk di dalam 

tujuan ke-1 yaitu “Mengakhiri 

kemiskinan dalam segala 

bentuknya di mana-mana” 

termasuk didalamnya yaitu 

indikator 1.5.1; 1.5.3; 1.5.3; 1.5.4, 

Tujuan ke-11 yaitu “Membuat 

Kota dan Pemukiman Manusia, 

Inklusif, Aman, Tangguh, dan 

Berkelanjutan” termasuk 

didalamnya yaitu indikator 11.5.1; 

11.5.2; 11.b1; 11.b.2, serta Tujuan 

ke-13 yaitu “Mengambil Tindakan 

Mendesak untuk Memerangi 

Perubahan Iklim dan Dampaknya” 

termasuk didalamnya yaitu 

indikator 13.1.1; 13.1.2; 13.1.3 

(UNDRR, 2018).  

Di Indonesia sendiri 

komitmen terhadap 

penanggulangan bencana yang 

berkelanjutan di tuangkan dalam 

Perpres No.87 Tahun 2020 tentang 

Rencana Induk Penanggulangan 

Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 

yang dilaksanakan dalam bentuk 

Rencana Nasional 

Penanggulangan Bencana (RENAS 

PB) 2020-2024. Dalam hal ini, 

Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan dimaksudkan untuk 

dapat menjadikan 

penanggulangan bencana itu 

 
Gambar 9. Keterkaitan SDG’s 2030 dengan Sendai Framework (UNDRR, 2018) 
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sendiri bersifat berkelanjutan 

sehingga tidak menjadi bumerang 

di masa yang akan datang. 

Tentunya dengan memerhatikan 

potensi dan sumber daya yang ada 

di masing-masing daerah dimana 

setiap daerah memiliki 

karakteristik fisik dan sosial yang 

berbeda. RIPB yang ditetapkan 

untuk periode 2020-2044 

mengacu pada dokumen rencana 

nasional yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) periode pertama 

dan RPJPN periode kedua tahun 

2025-2045. Selain mengacu pada 

dokumen rencana nasional RIPB 

2020-2044 juga mengacu pada 

perjanjian-perjanjian internasional 

yaitu Persetujuan Paris, SDG’s, 

serta SFDRR.  

RIPB tahun 2020-2044 

memiliki tujuan utama yaitu 

“Meningkatkan ketangguhan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan Masyarakat dalam 

menghadapi bencana, serta 

mengurangi risiko bencana dalam 

jangka Panjang” yang kemudian 

juga di jabarkan pada arah 

kebijakan RENAS PB 2020-2024 

yaitu “Mewujudkan Indonesia 

Tangguh Bencana untuk 

Pembangunan Berkelanjutan”. Hal 

ini berarti bahwa penanggulangan 

bencara di Indonesia dilakukan 

dengan mempertimbangkan 

aspek berkelanjutan yang pastinya 

akan diterapkan juga pada 

bencana banjir. Bila diterapkan 

dengan nyata maka dapat 

meningkatkan keselamatan, 

kesejahteraan, dan kualitas hidup 

bagi semua masyarakat asalkan 

seluruh pihak dapat menerapkan 

tidak hanya berkolaborasi saja tapi 

juga sinergi sehingga dapat 

dilaksanakan secara komprehensif 

untuk dapat mencapai sasaran 

nasional penanggulangan 

bencana.  
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Jakarta merupakan salah 

satu wilayah metropolitan yang 

menjadi lokasi prioritas pada 

RENAS PB 2020-2024. Jakarta 

merupakan ibu kota yang menjadi 

pusat lokasi adanya pelaksanaan 

fungsi administrasi pemerintahan 

dan perekonomian Republik 

Indonesia. Di sisi lain Jakarta juga 

menjadi kota pilihan masyarakat 

Indonesia sebagai tempat mencari 

pekerjaan dimana sebanyak 10 

juta jiwa tinggal di kota ini 

menurut buku Provinsi DKI Jakarta 

dalam Angka 2021. Sehingga 

secara tidak langsung Jakarta 

harus diprioritaskan wilayahnya 

untuk dilindungi dari berbagai 

bencana untuk menghindari 

terganggunya fungsi Jakarta itu 

sendiri. Pemerintah Kota Jakarta 

bersama dengan Tim Koordinasi 

Pelaksanaan Pencapaian SDGs, 

Menyusun Rencana Aksi Daerah 

(RAD) Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Tahun 2017-2022.  

Di dalam buku Laporan 

Pencapaian SDG’s Provinsi Jakarta, 

jika kita kaitkan dengan 11 

indikator pada 5 tujuan SDG’s dan 

SFDRR terkait bencana, dari 3 

indikator pada tujuan ke-1 saat ini 

yang tercapai hanyalah indikator 

1.5.1 dimana dalam menurunkan  

jumlah kematian, orang hilang dan 

orang yang terkena bencana per 

100.000 orang Jakarta melakukan 

aksi pendampingan yang 

dilaksanakan pada pasca bencana 

dan mencapai 100% dari target 

100%. Berdasarkan buku laporan 

tersebut juga diketahui belum 

adanya ketercapaian aksi dalam 

mencapai tujuan ke-11 yang 

berkaitan dengan bencana. 

Sedangkan untuk tujuan ke-13 

terdapat 2 indikator yaitu 

indikator 13.1.1 dan 13.2.1. Aksi 

dalam mencapai indikator 

tersebut telah terealisasi dimana 

penanganan bencana termasuk 

perubahan iklim dilakukan dengan 
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pelaksanaan aksi yang termuat 

dalam 2 dokumen strategi 

pengurangan risiko bencana (PRB) 

di Provinsi DKI Jakarta. 

Dalam upaya pencapaian 

SDGs di Jakarta tidak selamanya 

berjalan dengan mulus. Banyak 

tantangan yang menjadi 

penghambat tercapainya SDG’s di 

Jakarta diantaranya seperti 

adanya pandemi di tahun 2020 

yang dampaknya telah 

mempengaruhi banyak sektor 

(Pemprov Jakarta, 2020). Selain 

adanya pandemi sebagai 

tantangan, banjir juga menjadi 

salah satu tantangan yang 

dihadapi setiap tahun di Jakarta. 

Dimana potensi banjir yang ada 

merupakan ancaman bencana 

akibat perubahan iklim yang 

menyebabkan meningkatnya 

curah hujan (Pemprov Jakarta, 

2020).  

Lalu bagaimana Jakarta 

merespon keadaan tersebut? 

Jakarta telah berkomitmen dalam 

mengelola Ruang Terbuka Hijau 

(RTH). Selain mengelola Ruang 

Terbuka Hijau, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta juga 

mengelola ruang biru. Pengelolaan 

ruang biru menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengelolaan 

RTH itu sendiri. Rencana aksi yang 

dilakukan Pemerintah Jakarta 

adalah dengan menyediakan 

kolam retensi, sumur resapan, 

drainase vertikal, bioswale, 

pembuatan waduk/embung, 

kolam filter, penggunaan material 

berporous yang dapat meresap 

air, penerapan naturalisasi dalam 

pembangunan RTH yang terutama 

yang dialiri sungai di dalam RTH, 

serta membuat titik evakuasi pada 

RTH sebagai ruang mitigasi 

bencana jika terjadi banjir. 

Seiring berjalannya waktu 

maka penerapan penanggulangan 
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banjir melalui manajemen risiko 

banjir juga mengikuti 

perkembangan teknologi yang 

semakin modern. Dalam Shah 

(2018) dikatakan bahwa strategi 

manajemen risiko banjir modern 

telah maju melalui pengalaman 

yang panjang untuk mengatasi 

kelemahan dari strategi dan 

teknologi sebelumnya. Melalui 

berbagai pengetahuan dan 

pengalaman di seluruh dunia, 

pemangku kepentingan memiliki 

banyak pilihan teknologi untuk 

diterapkan pada masyarakat yang 

rawan banjir. Sebenarnya, tidak 

ada strategi pasti untuk 

mengurangi risiko banjir. Namun, 

kombinasi strategi manajemen 

risiko banjir dari berbagai daerah 

sangat diperlukan untuk semua 

dataran banjir sehingga dapat 

menghasilkan manajemen risiko 

yang paling baik diterapkan. 

Pendekatan ini mungkin termasuk 

manajemen penggunaan lahan, 

pertahanan struktural dan 

peningkatan kesiapan masyarakat 

untuk banjir melalui peringatan 

dini dan manajemen darurat. 

Meskipun demikian, penerapan 

langkah-langkah manajemen 

banjir perlu mematuhi lingkungan 

lokal, sosial-ekonomi dan 

kelembagaan (Shah dkk., 2018). 

2.2. Naturalisasi 

Solusi yang natural perlu 

menjadi tujuan utama manajemen 

banjir saat ini. Hal ini tidak lain 

karena manusia dan alam 

seharusnya hidup berdampingan. 

Manusia tidak seharusnya 

berusaha untuk mengontrol alam 

tanpa memberikan ruang bagi 

alam untuk tetap berkembang 

sesuai sifat alaminya. Memang 

dengan perkembangan teknologi 

manusia pasti akan memiliki cara 

untuk melakukan kontrol tersebut, 

tetapi hal ini akan terbentur 

kepada alasan lainnya yaitu biaya. 

Biaya yang lahir untuk 
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pembangunan infrastruktur banjir 

bukan hanya dibutuhkan di awal 

pembuatan, tetapi juga untuk 

biaya pemeliharaan. Merujuk 

kepada jenis-jenis tipe banjir dari 

FEMA, dapat dilihat bahwa 

terdapat jenis banjir “kegagalan 

insfrastruktur banjir” sebagai 

ancaman penyebab banjir. Artinya 

infrastruktur akan berfungsi 

seperti pedang bermata dua 

dalam perannya di manajemen 

banjir yaitu selain sebagai alat 

pengendali juga sebagai ancaman 

penyebab banjir (hazard). Sering 

juga terdengar berita tentang 

jebolnya bendungan atau tanggul 

karena tidak sanggup menahan 

debit banjir yang besar seperti 

yang terjadi pada banjir tahun 

2021, maupun yang masih pada 

level ketakutan seperti takut 

jebolnya Bendungan Katulampa 

atau Bendungan Jatiluhur di Jawa 

Barat. Di wilayah perkotaan, 

penggunaan tanggul penahan 

banjir akan semakin tinggi (misal 

tadinya tanggul setinggi 5 meter 

akan menjadi 7 meter) seiring 

dengan semakin besarnya 

intensitas curah hujan dan periode 

perulangan banjir yang semakin 

pendek (Carver, 2016).  

Di dunia saat ini dikenal 

istilah Nature-Based Solutions, 

sebuah usaha mencari solusi 

bencana dengan basis natural. Di 

UK, manajemen banjir dengan 

fokus menggunakan proses 

natural dikenal dengan sebutan 

Natural Flood Management (SEPA, 

2013). Target utamanya adalah 

untuk menahan (postpone) 

datangnya puncak banjir ke 

daerah hilir. Caranya yaitu dengan 

meningkatkan kapasitas 

penyerapan air di wilayah hulu, 

dataran banjir, dan pesisir. Di 

Belanda yang datarannya di bawah 

permukaan laut, dan manajemen 

banjirnya sudah sangat baik, juga 

mengenal konsep Room for River 
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yaitu sebuah konsep manajemen 

banjir yang terintegrasi dengan 

tata ruang. Meskipun manajemen 

banjir yang ada di Belanda saat ini 

sudah bagus, tetapi masih dirasa 

kurang tepat karena dianggap 

masih kurang mengakomodir 

ruang untuk air di sekitar sungai. 

Di Asia, penerjemahan 

manajemen yang bekerja dengan 

proses natural untuk wilayah 

perkotaan direalisasikan salah 

satunya menjadi konsep yang 

disebut dengan Sponge City di 

Tiongkok. Sponge City bertujuan 

untuk melakukan kontrol terhadap 

air melalui konservasi air, menjaga 

kualitasnya, dan proteksi 

ekosistem (Li, H. dkk., 2017). 

Gambar 9 memperlihatkan skema 

teknis Sponge City untuk wilayah 

urban.  

 
Gambar  9 . Skematik Sponge City di Tiongkok. (sumber: Chan dkk., 2018) 

 

2.3. Naturalisasi di Jakarta 

Konsep Naturalisasi di 

Jakarta sesuai dengan Pergub No. 

31 Tahun 2019 tentang 

Pembangunan dan Revitalisasi 

Prasarana Sumber Daya Air Secara 

Terpadu dengan Konsep 

Naturalisasi, dijabarkan sebagai 

berikut: 
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Konsep Naturalisasi adalah cara mengelola Prasarana 

Sumber Daya Air melalui konsep pengembangan 

Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memperhatikan 

kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta 

konservasi.  

Dimana Prasarana Sumber Daya 

Air adalah bangunan air beserta 

bangunan lain yang menunjang 

kegiatan pengelolaan Sumber 

Daya Air baik langsung maupun 

tidak langsung meliputi kali, 

saluran, sungai, waduk, situ dan 

embung. Kunci utama pada 

naturalisasi di Jakarta adalah 

pengembangan Ruang Terbuka 

Hijau, yang menurut target 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

tahun 2030 akan sebesar 30 

persen dari luas yang ada sesuai 

amanat UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. Untuk 

teknisnya, selain mengandalkan 

ruang terbuka yang memang 

masih hijau, pembentukan RTH ini 

akan mengandalkan Ruang Hijau 

menurut kepala dinas kehutanan 

(Cnnindonesia, 2019). Sayangnya, 

di pergub disebutkan bahwa lokasi 

lahan merupakan asset 

pemerintah daerah dimana luasan 

total asset pemda mungkin tidak 

akan bisa mengejar target yang 

diharapkan.   

Ruang Hijau adalah ruang hijau adalah konsep taman 

yang tidak memerlukan luas lahan. Namun dibutuhkan 

perluasan material. Tanaman bisa ditanam di sejumlah 

tempat tanpa mengandalkan lahan yang luas. Contoh 

pembangunan ruang hijau adalah pembuatan green 
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garden, vertical garden, dan roof garden (Suzi pada 

cnnindonesia, 2019). 

 Konsep naturalisasi di 

Jakarta jika dilihat dari definisi dan 

cara untuk mencapainya seperti 

dijelaskan dalam Pergub mirip 

dengan konsep di UK yaitu 

meningkatkan daya serap air 

dengan membangun RTH yang 

berada pada area badan air, dan 

agak sedikit mirip Tiongkok 

dengan berusaha mengubah 

kualitas lahan terbangun agar 

berperan seperti alami, meskipun 

tidak se-ekstrim Tiongkok yang 

mendesain ulang seluruh wilayah 

kotanya.  

 Setelah mengetahui 

konsep naturalisasi di Jakarta, 

pertanyaan yang muncul 

selanjutnya adalah dimana posisi 

implementasi naturalisasi ini 

sekarang berada? Pada tahap apa 

naturalisasi ini? Apakah masih 

memerlukan pembangunan 

infrastruktur pengendali banjir? 

Dimana lokasi RTH yang optimal 

agar konsep naturalisasi Jakarta 

dapat mencapai target? Apakah 

setelah naturalisasi 100 persen 

selesai akan mengatasi 100 persen 

banjir? dan masih banyak 

pertanyaan lainnya. Untuk itu, 

pembahasan berikutnya akan 

dibatasi untuk membahas terkait 

tantangan implementasi 

naturalisasi di Jakarta sehingga 

akan lahir gambaran kapan 

masyarakat akan dapat menikmati 

hasil dari program naturalisasi 

tersebut. 
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PENDEKATAN SPASIAL 
UNTUK MITIGASI 
BANJIR 

3.1. Tantangan Implementasi 
Mitigasi Banjir 

Seperti telah dijelaskan 

sebelumnya terkait perubahan 

paradigma dalam manajemen 

banjir, bahwa hampir sangat 

mustahil untuk bisa 

menghilangkan masalah banjir 

seutuhnya. Yang dapat dilakukan 

terkait banjir adalah upaya untuk 

mengurangi risiko banjir tersebut. 

Untuk itu, penetapan target 

sangat diperlukan untuk mencari 

solusi yang optimal. Sering kali 

akhir-akhir ini terdengar komentar 

seperti; “saya seumur hidup 

tinggal di Jakarta baru kali ini 

rumah kebanjiran”, atau 

pernyataan; “dulu banjir hanya 

setinggi mata kaki sekarang 

sampai paha”. Komentar-

komentar tersebut menandakan 

bahwa ada target yang diinginkan 

sebagai hasil dari usaha 

manajemen banjir yang dilakukan. 

Kembali kepada tabel 1, 

perbandingan banjir antar tahun 

mungkin dikeluarkan sebagai 

upaya untuk memperlihatkan 

bahwa meskipun curah hujan 

sangat tinggi dan banjir tetap 

terjadi, tetapi jika dilihat dari 

indikator jumlah wilayah 

tergenang, jumlah pengungsi, dan 

korban meninggal semuanya lebih 

rendah dibandingkan tahun 

sebelumnya. Apakah berarti data 

tersebut menunjukan bahwa ini 

merupakan hasil normalisasi (dan 

mungkin naturalisasi) yang telah 

dijalankan?  

Dengan fakta Jakarta masih 

banjir, perubahan paradigma 

manajemen banjir, dan penjelasan 

mengenai naturalisasi 

sebelumnya, dapat dibuatkan 

beberapa kondisi target yaitu: 
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7. Terdapat area-area 

yang terus mengalami 

banjir berdasarkan 

data 2013 dan 2018 

seperti terlihat pada 

gambar 1.  

8. Undang-undang 

mensyaratkan adanya 

30 persen daerah untuk 

Ruang Terbuka Hijau 

9. Sesuai penjelasan 

tentang pentingnya 

hidup berdampingan 

dengan alam, maka 

proses naturalisasi 

sebaiknya menjadi 

solusi permanen dan 

menjadi tujuan yang 

harus dicapai. 

10. Penerapan solusi ini 

adalah untuk 

menghasilkan kondisi 

ideal yaitu 

menciptakan Jakarta 

bebas dari risiko banjir 

atau setidaknya 

mengurangi terjadinya 

risiko banjir dari risiko 

yang terjadi 

sebelumnya.  

11. Sambil mengejar solusi 

permanen, maka 

diperlukan solusi 

sementara untuk 

mendukung 

terciptanya solusi 

permanen tersebut 

seperti normalisasi 

maupun pembuatan 

infrastruktur 

pengendali banjir 

lainnya.  

12. Perkembangan 

teknologi harus dapat 

membantu proses 

manajemen banjir.  

Untuk mencapai target dengan 

beberapa kondisi target tersebut, 

maka diperlukan suatu sistem 

terpadu yang dapat 

mengumpulkan data, 

menganalisis, dan menampilkan 
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proyeksi hasil dari target yang 

ingin dicapai. Analisis spasial 

melalui Sistem Informasi Geografis 

(SIG) dapat membantu proses 

pengolahan tersebut. Pada tulisan 

ini, analisis spasial yang dilakukan 

adalah analisis tata guna lahan dan 

analisis aliran air. Analisis tata 

guna lahan dilakukan dengan 

metoda analsisi deskripsi hasil dari 

tumpang susun (overlay) peta tata 

guna lahan, citra, dan atribut nama 

lokasi. Analisis aliran dilakukan 

dengan metoda analisis catchment 

dan pola aliran secara hidrologi.  

3.1.1. Banjir Lokal dan Banjir 
Kiriman  
Terdapat dua kategori sumber air 

penyebab banjir yaitu; Banjir Lokal 

(dari wilayah Jakarta sendiri), dan 

Banjir Kiriman (dari hulu di Bogor 

dan Depok). Pembagian ini 

didapatkan dari data kondisi pintu 

air seperti contohnya pada kondisi 

akhir tahun 2019 dan awal tahun 

2020. Silahkan perhatikan Tabel 3 

yang berisi informasi tinggi air di 

setiap pintu air yang masih dalam 

satu sistem sungai Ciliwung mulai 

dari Katulampa – Depok – 

Manggarai – Karet seperti terlihat 

pada table 3. 

Tabel 3 Tinggi muka air puncak pada beberapa pintu air sistem sungai Ciliwung 

 

 

Data menunjukan bahwa pada 1 

Januari sekitar pkl 08.00 pagi, 

tinggi pintu air Manggarai dan 

Karet berturut-turut sudah berada 
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pada level siaga 2 dan siaga 1. 

Sedangkan data di pintu air Depok 

pada hari yang sama pukul 08.00 

pagi masih berada di ketinggian 

sekitar 250 cm dengan status siaga 

3. Pintu air Depok baru mulai 

masuk siaga 2 pada pukul 09.00 

pagi, kemudian masuk pertama 

kali siaga 1 pada pkl 10.30 dengan 

debit tercatat pada pkl. 11.40, 

kemudian turun kembali ke siaga 2 

pada pkl 14.35. Bergerak lebih ke 

hulu, ketika pintu air Manggarai 

sudah siaga 1 pada pkl 06.00, pintu 

air Katulampa masih siaga 4 

dengan tinggi muka air 40 cm. 

Pintu air Katulampa baru mulai 

masuk siaga 2 pada pkl 08.00. Hal 

ini mengindikasikan bahwa kondisi 

pada tanggal 1 Januari merupakan 

kondisi yang dipengaruhi oleh 

situasi di wilayah Jakarta saja 

(lokal). Gambar 10 merupakan 

peta titik lokasi banjir yang 

menunjukan titik lokasi rendaman 

banjir tanggal 1 Januari 2020. 

Sayangnya peta ini tidak 

menampilkan kedalaman banjir. 

Untuk itu saya tambahkan data 

kedalaman dari laporan TMC 

Polda Metro pada dua posisi yang 

ditandai dengan panah. Posisi a 

merupakan jalan Rasuna Said yang 

dilaporkan genangan sedalam 

20cm - 40 cm. Posisi b merupakan 

lokasi kantor Kelurahan Kalibata 

dengan genangan sedalam 100 

cm. Perlu diingat bahwa pada 

tanggal 1 Januari inilah curah 

hujan yang sangat tinggi itu 

terjadi.   
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Gambar  10 Peta titik lokasi rendaman banjir 1 Januari 2020 dari BNPB 

Pada tanggal 2 Januari, melihat 

kondisi pintu air di Katulampa dan 

Depok yang sudah kembali 

normal, tetapi pintu Manggarai 

malah meningkat menjadi siaga 1, 

dan pintu air karet tetap siaga 1   

meskipun curah hujan  

menunjukan penurunan seperti 

terlihat pada gambar 12, 

menandakan bahwa banjir yang 

terjadi pada tanggal 2 Januari 

selain dipengaruhi oleh kondisi di 

wilayah Jakarta dipengaruhi juga 

oleh kiriman dari Depok dan 

Bogor. Untuk memahami banjir 

kiriman, saya berikan contoh 

kejadian banjir kiriman yang 

terjadi pada akhir April dan awal 

Mei tahun 2019 lalu. Beberapa 

wilayah Jakarta mengalami banjir 

akibat meluapnya Ciliwung 

(areanya mirip dengan lokasi 

banjir 2020). Gambar 11 

memperlihatkan proses kiriman 

air yang terjadi. 
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Gambar  11 Tinggi muka air Katulampa, Depok, dan Manggarai yang menyebabkan banjir 
kiriman pada tanggal 26 April 2019. (sumber: http://poskobanjirdsda.jakarta.go.id/ ) 

 

Jika memperhatikan grafik tinggi 

air pada gambar, dapat terlihat 

laju perpindahan debit air dari 

Katulampa menuju Depok 

kemudian ke Manggarai. Terlihat 

mulai pukul 20.30 tanggal 25 April 

2019 hingga pkl 00.00 tanggal 26 

April ketinggian Katulampa lebih 
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dari 150 cm (siaga 2). Kemudian air 

berpindah ke Depok dan 

menyebabkan kenaikan mulai pkl 

00.20 tanggal 26 April sampai 

puncaknya pada pkl 02.00-03.00 

tanggal 26 April. Pergerakan air 

tiba di Manggarai mulai pkl 06.00 

pagi tanggal 26 April (siaga 3), 

kemudian naik menjadi siaga 2 

pada pukul 09.00 pagi. Seperti 

terlihat, ketinggian pintu air 

Manggarai sempat turun ke siaga 3 

kemudian naik lagi ke siaga 2 dan 

bertahan hingga pkl 09.00 pagi 

keesokan harinya tanggal 27 April 

2019. Waktu tempuh dari 

Katulampa menuju Manggarai 

diperkirakan 6 jam sesuai waktu 

puncak pkl 00.00 dan tiba di 

Manggarai pada pkl 06.00.
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Gambar  12 Kondisi pintu air Manggarai dan Karet pada Tanggal 1 dan 2 Januari 2020. Kotak 
hijau menandakan banjir bersifat lokal, panah biru menunjukan kenaikan muka air akibat air 
kiriman dari Depok dan Bogor (sumber: http://poskobanjirdsda.jakarta.go.id/) . 

Dari penjelasan jenis kejadian 

banjir tersebut maka penataan 

landuse pada wilayah Jakarta 

untuk mengatasi banjir kiriman 

pun harus menjadi perhatian 

selain juga tetap membenahi 

bagian hulu.  Betul Bogor (dan 

Depok) juga harus ditata, tetapi 

pernyataan tersebut berada dalam 

konteks sistem sungai Ciliwung 

2 Jan 
2 Jan 

2 Jan 
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yang lebih besar, yang salah satu 

tujuannya menghindari adanya 

banjir kiriman dari Hulu di Bogor 

ke Hilir di Jakarta. Hal ini sangat 

penting untuk dipahami agar tidak 

terjebak di dalam pemikiran 

bahwa dengan mengatasi Bogor, 

maka Jakarta akan aman. Maka 

konsep Hulu dan Hilirnya harus 

dipersempit jaraknya. Jika tadinya 

menganggap Bogor adalah hulu 

bagi Jakarta, maka ketika 

berbicara banjir lokal, bagian hulu 

bergerak ke arah yang lebih dekat. 

Misalnya saja daerah Lenteng 

Agung merupakan daerah hulu 

bagi wilayah di bawahnya yaitu 

Pasar Minggu. Air yang ditangkap 

di daerah Lenteng Agung jika tidak 

tersimpan akan mengalir ke Pasar 

Minggu. Sehingga perlu untuk 

memahami hubungan antara 

daerah tangkapan (catchment), 

alur aliran (stream line), dan tata 

guna lahan yang berada pada 

daerah tangkapan tersebut.  

Penataan tata guna lahan dapat 

dilakukan jka hubungan aliran air 

antar lahan diketahui. Hal yang 

paling utama dilakukan adalah 

pembenahan catchment di 

wilayah Jakarta yang dapat 

dilakukan melalui analisis air larian 

(runoff analysis). Lebih khusus lagi 

jika berbicara banjir pada daerah 

sungai Ciliwung, maka catchment 

hasil identifikasi jalur akan berada 

di sekitar sungai (karena kita harus 

melihat hubungan setiap lokasi 

relatif terhadap sungai), sehingga 

area catchment dengan jarak 

tertentu dari sungai dapat dilihat 

hubungannya dengan catchment 

sebelahnya dan akhirnya dataran 

banjir (floodplain) dapat 

diidentifikasi. Setelah 

mengidentifikasi floodplain dan 

jalur air, proses selanjutnya adalah 

melakukan penerapan teknik-

teknik penyelesaian banjir baik 

yang bersifat natural maupun 
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berupa pembangunan 

infrastruktur pengendali banjir. 

3.2. Analisis Tata Guna Lahan di 
Ciliwung 

Berdasarkan peta lokasi banjir 

pada gambar 1, akan dianalisis 

kondisi tata guna lahan area banjir 

tersebut. Area banjir yang 

digunakan adalah batas yang 

didapat dari peta tahun 2018. Agar 

mudah memahami apa yang 

sebenarnya terjadi di wilayah 

banjir Jakarta, dilakukan 

identifikasi tata guna lahan 

menggunakan peta zonasi dari 

website tata ruang Jakarta yang 

diubah klasifikasi warnanya 

menjadi seperti terlihat pada tabel 

4. 

Tabel 4 Zonasi dan simbolnya 

 

Hasi klasifikasi kemudian 

ditampilkan berurutan dari hulu di 

Selatan Jakarta ke hilir di dekat 

pintu air Manggarai. Penelitian ini 

membagi daerah banjir menjadi 

empat bagian, kemudian 

dilakukan identifikasi peruntukan 

tata guna lahannya, pelanggaran 

yang terjadi, dan kemungkinan 

efeknya terhadap wilayah lain. 

Pembagian empat wilayah banjir 

Sungai Ciliwung adalah; 1. Daerah 

Sekitar Lenteng Agung, 2. Daerah 

Sekitar Pejaten dan Pasar Minggu, 

3. Daerah Sekitar Pengadegan dan 

Pancoran, dan 4. Daerah Sekitar 

Manggarai dan Tebet. 
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3.2.1 Daerah Sekitar Lenteng Agung  
Wilayah banjir Wilayah zonasi 

 
Gambar  13 Wilayah banjir (kiri) dan zonasi (kanan) di daerah Lenteng Agung 

Dari perbandingan area 

banjir dan zonasi pada gambar 13, 

didapatkan informasi bahwa 

mayoritas wilayah tersebut 

memang diperuntukan untuk zona 

perumahan Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) rendah. Definisi 

perumahan KDB rendah menurut 

Perda DKI Jakarta No. 1 tahun 

2014 adalah: 

Zona perumahan KDB rendah adalah zona yang 

diperuntukkan sebagai hunian dengan KDB di 

bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh 

persen) dan memiliki ruang terbuka hijau privat 

pada setiap rumah sebagai resapan.  

KDB merupakan angka persentase 

perbandingan antara luas lantai 

dasar bangunan dan luas lahan 

yang dimiliki. Koefisien dasar 

bangunan ini yang nantinya akan 

menjadi patokan seberapa luas 

area lantai dasar bangunan yang 

diizinkan untuk dibangun. KDB 
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sama atau dibawah 30% artinya 

luas tanah yang dapat dibangun 

pada daerah tersebut maksimal 

30% dari total hak milik. Jika 

memiliki lahan 100 meter persegi, 

maka total terbangun maksimum 

adalah 30 meter persegi. Untuk 

melihat realita di lapangan, 

identifikasi lapangan dilakukan 

melalui Google Earth dan aplikasi 

Street View yang dapat dilihat 

pada gambar 14.  

 

Gambar  14 Citra Google Earth dan foto lapangan hasil Google Street View wilayah Utara 
kawasan banjir sekitar Lenteng Agung. 

Jika dilihat dari hasil citra dan foto 

lapangan, sangat terlihat bahwa 

dominasi bangunan dan betonisasi 

sangat besar. Zona tersebut yang 

seharusnya memiliki KDB 30 % 

kenyataannya sudah berubah 

menjadi hampir semuanya 

terbangun. Bahkan zona jalur hijau 

pun sudah beralih fungsi menjadi 

pemukiman.  

Pola pelanggaran zonasi yang 

terjadi pada bagian Selatan sama 

dengan bagian Utara yaitu fungsi 
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zona KDB rendah yang sudah tidak 

lagi maksimum 30 persen, dan 

berubahnya zona jalur hijau 

menjadi pemukiman. Hasil 

identifikasi zonasi bagian Selatan 

dapat dilihat pada gambar 15.  

 
Gambar  15 Citra Google Earth dan foto lapangan hasil Google Street View wilayah Selatan 

kawasan banjir Lenteng Agung dan sekitarnya 

Secara umum daerah di sekitar 

Lenteng Agung memiliki pola 

pelanggaran zonasi yang sama 

yaitu KDB yang tidak sesuai dan 

perubahan zona hijau menjadi 

daerah terbangun. Jika menilik 

pada tata cara pemberian izin, 

kemungkinan besar daerah 

terbangun pada zona KDB rendah 

ini tidak memiliki izin tertulis 

dalam pembangunannya. Jika 

terjadi demikian maka sesuai 

perturan, izin pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah dibatalkan oleh 

pemerintah dan pemerintah 
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daerah menurut kewenangan 

masing-masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bahkan jika yang terjadi 

adalah memang dikeluarkannya 

izin oleh pejabat yang berwenang, 

maka setiap pejabat yang 

menerbitkan izin tidak sesuai 

dengan tata ruang dapat dipidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp. 500 

Juta, juga dapat diberikan pidana 

tambahan berupa pemberhentian 

tidak hormat sesuai pasal 73 UU 

No. 26 Tahun 2007. 

 

3.2.2 Daerah Sekitar Pejaten dan Pasar Minggu 
Wilayah banjir Wilayah zonasi 

 
Gambar  16 Wilayah banjir (kiri) dan zonasi (kanan) di daerah Sekitar Pejaten dan Pasar 

Minggu 

 

Daerah terdampak banjir di 

wilayah sekitar Pejaten dan Pasar 

Minggu menunjukan tipe zonasi 

yang berbeda di bagian Barat (kiri 

sungai) dan Timur (kanan sungai) 

seperti terlihat pada gambar 16. 

Pada bagian Barat zona 

peruntukannya sebagian besar 

adalah untuk Zona perumahan 

KDB sedang-tinggi, sedangkan 
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bagian Timur daerah terdampak 

banjirnya hampir seluruhnya 

merupakan zona hijau. Zona 

perumahan KDB sedang tingginya 

memiliki KDB maksimum 60 

persen jika dilihat dari data zonasi 

tata ruangnya. Definisi perumahan 

KDB sedang-tinggi menurut Perda 

DKI Jakarta No. 1 tahun 2014 

adalah: 

Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

sedang – tinggi adalah zona yang diperuntukan 

sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona 

rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, 

rumah besar, dan rumah flat dengan KDB di atas 

30% (tiga puluh persen). 

Pada bagian Utara, daerah banjir 

dimulai dari perbatasan markas 

Badan Intelejen Negara. Zonasi 

peruntukannya adalah 

pemukiman KDB sedang-tinggi 

maximum 60% yang pada 

beberapa sisi berhimpitan 

langsung dengan wilayah sungai. 

Zona biru (wilayah sungai) 

memiliki lebar kurang lebih 46 

meter, dengan lebar sungainya 

sendiri sekitar 20 meter. Artinya 

terdapat wilayah penyangga 

sungai kurang lebih 10 - 13 meter 

di setiap sisi sungai. Gambar 17 

memperlihatkan kondisi 

bangunan area tersebut, yang 

tanpa pengolahan citra lanjut 

melalui klasifikasi pun sudah dapat 

dilihat bahwa kondisi KDB-nya 

kemungkinan besar tidak 

memenuhi maksimum 60 persen 

sesuai yang dipersyaratkan. 
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Gambar  17 Citra Google Earth kawasan banjir Sekitar Pejaten dan Pasar Minggu bagian 

Utara 

Gambar 18 menampilkan kondisi 

bagian Selatan kawasan banjir 

Sekitar Pejaten dan Pasar Minggu. 

Pada bagian Selatan, seharusnya 

terdapat area taman kota (foto b), 

dan area zona hijau untuk 

Kawasan saluran tegangan tinggi 

yang membentang lurus dengan 

lebar kurang lebih 55 meter (foto 

c), tetapi penampakan citra satelit 

dan foto lapangan menunjukan 

tidak ada lagi zona hijau tersebut. 

Pada bagian Timur, masih terdapat 

kawasan Hijau di sekitar area jalan 

jembatan yang terletak pada area 

Kelurahan Bale Kambang. 

Meskipun demikian, dengan 

padatnya pemukiman pada area 

tersebut, kemungkinan perubahan 

lahan hijau menjadi pemukiman 

akan sangat besar (foto a) 

 

  

c d 
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Gambar  18 Citra Google Earth dan foto lapangan hasil Google Street View wilayah Selatan 

kawasan banjir sekitar Pejaten dan Pasar Minggu. 
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3.2.3 Daerah Pengadegan, Pancoran dan Sekitarnya 
Wilayah banjir Wilayah zonasi 

 
Gambar  19 Wilayah banjir (kiri) dan zonasi (kanan) di daerah Sekitar Pengadegan dan 

Pancoran 

 

Wilayah lokasi banjir di sekitar 

Pengaden dan Pancoran ini, selain 

didominasi oleh Zona Perumahan 

dengan KDB sedang-tinggi (KDB 

max 60%), tetapi juga memiliki 

zona lainnnya yaitu Zona Kawasan 

Perkantoran, Perdagangan, dan 

Jasa di dekat jalan raya (garis 

hitam gambar kiri) yang dapat 

dilihat pada gambar 19. Selain itu 

juga terdapat zona campuran dan 

perumahan vertikal. Sebelumnya 

zonasi hanya menggunakan KDB 

sebagai informasi perhitungan. 

Pada bagian ini selain KDB 

disertakan juga peraturan zonasi 

lainnya. Data lainnya adalah; 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB), 

Ketinggian Bangunan (KB), 

Koefisien Daerah Hijau (KDH), dan 

Koefisien Tapak Basemen (KTB). 

Tabel 5 memperlihatkan aturan 
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zonasi koefisien-koefisien pada 

zona sekitar Pengadegan dan 

Pancoran.  

Tabel 5 Jenis zona dan rentang nilai masing-masing koefisien 

No Jenis Zona KDB KLB KB KDH KTB 

1 
Perumahan Sedang-
Tinggi 60 1.2 2 20 - 

2 
Perkantoran, 
perdagangan, dan jasa 

45-
55 3-4 4-32 

30-
35 55 

3 Perumahan vertikal 
50-
55 3-4.5 8-32 35 50 

4 Campuran 50 2 4 35 50 
 

Selain KDB yang telah dijelaskan 

sebelumnya, berikut pengertian 

masing-masing parameter 

(Permen PU No.24, 2007): KLB 

adalah koefisien angka persentase 

perbandingan luas seluruh lantai 

bangunan dengan luas tanah / 

lahan yang dimiliki. Peraturan 

tentang koefisien lantai bangunan 

hanya berlaku pada bangunan 

dengan jumlah lantai lebih dari 

satu. KB adalah ketinggian 

maksimum yang diperbolehkan 

untuk suatu bangunan dibangun di 

atas suatu lahan / tanah. Hal ini 

biasanya dikaitkan dengan lokasi 

lahan yang berdekatan dengan 

area tertentu, misalnya: Bandara. 

KDH adalah angka persentase 

perbandingan antara luas seluruh 

ruang terbuka di luar bangunan 

yang diperuntukkan untuk 

penghijauan dan luas lahan / tanah 

yang dimiliki. KTB adalah 

persentase perbandingan antara 

luas tapak basemen dan luas lahan 

/ tanah yang dimiliki. Hal ini hanya 

berlaku untuk bangunan yang 

memiliki basemen. 
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Nilai yang disajikan pada 

tabel 5 untuk zona perkantoran 

dan zona perumahan vertikal 

berbeda tergantung lokasinya. 

Koefisien yang sangat erat 

hubungannya dengan masalah 

banjir yang sedang dibahas yang 

mudah untuk dihitung adalah KDB 

dan KDH. Jika diperhatikan, nilai 

KDB dan KDH hampir seragam. 

Contoh lokasi adalah daerah 

Bidara Cina. Gambar 20 

memperlihatkan daerah di Bidara 

Cina yang diapit oleh jalan MT 

Haryono dan Otto Iskandardinata. 

Wilayah yang diberi kotak merah 

adalah Zona perkantoran 

perdagangan dan jasa dengan 

syarat KDB 55%, KLB 3, KB 8, KDH 

30%, dan KTB 55%. Jika dilihat dari 

tampilan citra, hanya bagian kanan 

kotak merah tersebut masih 

memiliki area hijau lebih dari 30 

persen (dekat dengan tulisan 

image@2020). Foto a 

memperlihatkan penampakan 

gedung pada area tersebut, yang 

dapat dihitung jumlah lantainya. 

Nilai maksimum ketinggian 

bangunan (KB) yang 

dipersyaratkan adalah 8, tetapi 

hasil identifikasi lapangan 

memperlihatkan bangunan 

tersebut memiliki lantai lebih dari 

8. Foto b memperlihatkan gedung 

yang baru dibangun, dan sekali lagi 

dapat kita hitung jumlah lantainya. 

Memang akan sangat repot jika 

petugas melakukan pengecekan 

satu-satu tiap titik, maka dari itu 

penggunaan drone/UAV dan 

teknik fotogrametri untuk 

mengecek secara masif suatu 

wilayah dapat digunakan untuk 

membantu proses pengecekan. 

Pengecekan dengan drone dapat 

menjadi solusi karena selain 

menghasilkan foto udara juga 

dapat menghasilkan tinggi 

bangunan. Tentunya tidak setiap 

melakukan pengecekan harus 

dilakukan pemetaan 
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menggunakan foto udara. 

Pemetaan dengan foto udara 

dapat dilakukan berulang dalam 

waktu yang lama (misal 5 tahun). 

Setiap bulan atau per 3 bulannya, 

pengecekan dilakukan manual 

berdasar dari data hasil foto udara 

sebelumnya. Pada wilayah 

tersebut juga terdapat zona taman 

kota/lingkungan yang jika dilihat 

pada gambar 20, isinya sudah 

terdesak oleh pemukiman seperti 

terlihat pada foto c. Zona taman 

kota tersebut bukan murni taman 

kota, tetapi terdapat juga badan 

air yang terhubung dengan sungai 

Ciliwung. Gambar 21 

memperlihatkan penampakan 2.5 

dimensi dan alur aliran air dari 

area taman kota menuju sungai 

dari hasil analisis flow direction.   

 
Gambar  20 Citra Google Earth dan foto lapangan hasil Google Street View wilayah 

Selatan kawasan banjir Pangadegan, Pancoran dan sekitarnya 
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Gambar  21 Tampilan 2.5 dimensi dan arah aliran air pada wilayah banjir Pangadegan, 

Pancoran, dan sekitarnya dengan citra dari Google Earth.

Dengan menggunakan 

analisis aliran air, dari data arah 

aliran (flow direction) dan 

akumulasi aliran (flow 

accumulation), dapat dilihat 

hubungan antar wilayah. Dari 

hubungan antar wilayah tersebut, 

dapat dilakukan proyeksi; apa 

yang akan terjadi jika suatu 

wilayah berubah fungsi tata guna 

lahannya. Tentunya ini bahasa 

sederhana, karena selain kedua 

data tersebut, masih dibutuhkan 

data model ketinggian, catchment 

area, koefisien Manning, dll untuk 

mendukung pembuatan model 

hubungan tersebut. Untuk saat ini, 

tulisan ini mengajak untuk 

membayangkan saja terlebih 

dahulu. Agar proses 

membayangkannya mudah, 

berikut ditampilkan pada gambar 

22 blok area tangkapan 

(catchment) yang ditampilkan 

berupa poligon warna-warni yang 

menandakan setiap blok tersebut 
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akan memiliki satu jalur air sendiri. 

Sekarang bayangkan pada kondisi 

hujan, jika wilayah pada panah 

merah yang merupakan zona 

perkantoran, perdagangan, dan 

jasa sudah tidak dapat lagi 

menyerap air karena kondisi KDB 

dan KDH tidak memenuhi, maka 

air akan lari ke arah poligon tanda 

panah kuning. Jika pada daerah 

warna kuning ini air juga tidak 

terserap, maka akan lari lagi ke 

poligon warna hijau plus air 

tambahan yang jatuh pada 

polygon hijau tersebut yang tidak 

terserap. Seharusnya air 

ditampung pada area yang 

ditunjuk oleh panah hijau, karena 

wilayah tersebut merupakan awal 

mula daerah zona taman kota, tapi 

mungkin air tidak tertampung 

karena tamannya sudah hilang.  

 
Gambar  22 Catchment area dan stream 

Analisis aliran secara lengkap 

untuk seluruh lokasi akan 

ditampilkan pada bab selanjutnya. 

Analisis yang disajikan disini belum 

mengkritisi penetapan zona-zona 

tersebut dan penetapan masing-

masing nilai pada tiap zona. 

Asumsi pada tulisan ini masih 

menganggap bahwa pola zonasi 

yang sudah ditetapkan ini 
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merupakan kondisi ideal yang 

sudah memerhitungkan risiko 

bencana, terutama bencana 

banjir.  

3.2.4 Daerah Manggarai, Tebet dan Sekitarnya 
Wilayah banjir Wilayah Zonasi 

 
Gambar  23 Wilayah banjir (kiri) dan Zonasi (kanan) di daerah Manggarai, Tebet dan 

Sekitarnya 

Daerah Manggarai ini 

merupakan batas Sungai Ciliwung 

sebelum berbelok ke area Banjir 

Kanal Barat seperti terlihat pada 

gambar 23. Di daerah ini juga 

terdapat pintu air Manggarai. 

Pembahasan akan fokus ke area 

dengan genangan banjir lebih dari 

1.5 meter (merah) dan antara 0.7 

meter – 1.5 meter (jingga). Area ini 

sebagian besar merupakan zona 

perumahan KDB sedang-tinggi, 

terutama di bagian Selatan. 

Terdapat juga zona perumahan 

vertikal di sebelah di area sebelah 

barat, dan zona perkantoran, 

perdagangan, dan jasa di sekitar 

area jalan. Selain itu ada juga zona 

hijau di sekitar sungai dan 

sepanjang jalan kereta di samping 

jalan Matraman Raya, dan juga 

zona pelayanan umum dan 

pemerintahan nasional. Daerah 

Manggarai ini, sejak dari dulu 
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memang merupakan daerah yang 

sudah terbangun. Nilai parameter 

masing-masing zonanya mirip 

dengan yang tertera pada tabel 5. 

Ketidaksesuain tata guna lahannya 

mirip dengan daerah Pangadegan. 

Yang menarik adalah terdapat dua 

tipe berbeda pelanggaran pada 

zona hijau. Yang pertama adalah 

zona hijau yang berada pada jalur 

sungai, yang kedua adalah zona 

hijau pada sisi jalan kereta. Pada 

jalur sungai, seperti terlihat pada 

gambar 24, bangunan yang berdiri 

sepertinya adalah bangunan liar. 

Sedangkan pada jalur zona hijau di 

samping jalan kereta, bangunan 

yang berdiri adalah bangunan 

perumahan lama (mungkin 

perumahan pegawai PJKA?). Hal 

ini mengindikasikan bahwa zona-

zona yang ditetapkan pada 

dokumen tata ruang mungkin saja 

tidak sesuai. Jadi permasalahan 

bukan hanya dari ketidak sesuaian 

kondisi lapangan dengan aturan 

zonasi, tetapi juga ketidaksesuaian 

penetapan zonasi itu sendiri. Hal 

ini akan berefek nanti di pemilihan 

teknik penyelesaian, karena 

semua teknik pasti akan 

menggunakan ruang dan 

membutuhkan dasar hukum 

penggunaan ruang tersebut 

sebagai alat penertiban.  
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Gambar  24 Perbedaan jenis bangunan pada zona hijau (tidak boleh terbangun) dari hasil 

Google Street View 

3.3. Analisis Aliran 

Idealnya proses ini dilakukan 

dengan metode runoff analysis 

menggunakan perangkat lunak 

hidrologi dan hidrolika, tetapi 

pada tulisan ini yang digunakan 

adalah analisis sederhana 

berdasarkan data ketinggian dan 

garis tengah (centreline) sungai 

Ciliwung untuk memperlihatkan 

hubungan aliran air antar 

catchment. Data yang digunakan 

yaitu model ketinggian dijital 

(DEM) dari BNPB dengan resolusi 5 

meter, dan centreline sungai  hasil 

dijitasi dari peta Rupa Bumi 

Indonesia (RBI). Peta banjir yang 

digunakan untuk menentukan 

poligon area banjir yaitu peta 

banjir tahun 2018. Menggunakan 
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aplikasi hidrologi, data tersebut 

kemudian diolah untuk 

menghasilkan wilayah tangkapan 

(catchment) dan informasi 

akumulasi aliran (flow 

accumulation). Catchment 

menandakan luasan area yang 

sama yang mengalirkan air 

lariannya (runoff) ke lokasi outlet 

yang sama, sedangkan flow 

accumulation menunjukan nilai 

akumulasi aliran air pada badan 

aliran (dalam hal ini badan sungai) 

akibat dari aliran yang mengalir di 

sebuah catchment. Identifikasi 

aliran air dilakukan untuk 4 

(empat) pembagian zona banjir 

seperti dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 

3.2.1. Area Lenteng Agung 
Identifikasi pada lokasi ini sulit 

dilakukan karena berada pada 

perbatasan Jakarta – Depok, 

sehingga cakupan DEM yang 

dimiliki terhenti pada batas 

Jakarta. Untuk dapat melakukan 

analisis dengan baik, diperlukan 

data DEM di wilayah Depok untuk 

digabungkan dengan DEM Jakarta 

dengan resolusi yang sama. 

Sayangnya tidak ada DEM daerah 

Depok dengan resolusi yang 

sesuai. Ketiadaan data ini 

mengakibatkan seolah-olah 

daerah Jakarta bagian Selatan 

dianggap sebagai puncak gunung, 

padahal lokasi ini seharusnya 

mendapatkan pengaruh dari 

daerah di atasnya yaitu Depok. 

Tetapi untuk gambaran, pada 

tulisan ini tetap disajikan area 

catchment dan akumulasi 

alirannya seperti terlihat pada 

gambar 25. 
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Gambar  25 Analisis aliran daerah Lenteng Agung dan sekitarnya 

Gambar 25 memperlihatkan 

bahwa pada area berwarna hitam 

(luas lebih dari 130 ha) tingkat 

akumulasi alirannya cukup tinggi. 

Area banjir berada pada area abu-

abu berpanah. Jika dicermati, area 

tersebut merupakan satu 

catchment dengan output aliran 

berada pada lokasi sekitar Jl. 

Agung Araya 1, Lenteng Agung 

Timur (panah hijau). Bayangkan air 

hujan ditangkap pada area banjir 

tersebut, kemudian karena tidak 

terserap air lari menuju sungai di 

area catchment di bawahnya (area 

hitam). Tetapi karena jalur sungai 

di area hitam menerima akumulasi 

aliran yang cukup tinggi, maka air 

tidak bisa mengalir dan tertahan 

pada catchment banjir tersebut. 

Artinya jika menginginkan air 

harus segera dialirkan agar daerah 

tersebut tidak banjir, maka area 

hitam bertanggung jawab untuk 

tidak membuang air secara cepat 

ke sungai atau area tersebut 

memasang pompa pada daerah 

alirannya untuk membantu proses 

mengalirkan air. Solusi lainnya 

adalah perlambat air yang 
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mengalir pada alur aliran 

catchment (garis putus-putus), 

sambil tentunya berusaha untuk 

diresapkan. Pada kasus tahun 

2020, area ini menjadi lokasi 

pertama pengumpulan air. 

3.2.2. Area Pejaten dan Pasar 
Minggu 
Pada kejadian banjir tahun 2018, 

dari daerah banjir di Lenteng 

Agung air mengalir sejauh 7 Km 

terlebih dahulu baru kemudian 

menyebabkan banjir di daerah 

Pejaten, Pasar Minggu dan 

sekitarnya. Artinya kemungkinan 

tipe banjirnya adalah banjir 

kiriman dan ruas tersebut masih 

mampu menampung air. Lalu 

terjadi penumpukan hingga pada 

kilometer akhir daya tampungnya 

terbebani. Sedangkan pada tahun 

2020 banjir dimulai di kotak area 

berwarna ungu yang jika merunut 

penjelasan sebelumnya, hal ini 

diakibatkan karena akumulasi 

aliran sangat tinggi. 

 

Gambar  26 Hubungan Lokasi Banjir Lenteng Agung dengan Pejaten dan Pasar Minggu 
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Gambar 26 memperlihatkan 

bahwa setelah dari lokasi banjir 

Lenteng Agung, catchment 

penyumbang air Ciliwung masih 

sama hingga sejauh 3,5 km. Baru 

kemudian ada tambahan dari 

catchment yang lain (panah biru). 

1 km kemudian terdapat 

penambahan lagi di Jembatan Tb 

Simatupang (panah ungu), 

sebelum akhirnya terjadi 

penambahan signifikan di area km 

6 (panah hijau) dari beberapa 

catchment yang lumayan luas. 

Untuk analisis khusus daerah 

Pejaten, Pasar Minggu dan 

sekitarnya silahkan perhatikan 

terlebih dahulu gambar 27. 

 

Gambar  27 Analisis Aliran Daerah Pejaten dan Pasar Minggu 

Lokasi banjir Area Pejaten ini 

mayoritas berada pada dua 

catchment dengan luasan yang 

besar yaitu area A (hitam) dan B 

(abu-abu tua setelah hitam), dan 

sedikit di catchment C. Sungai 

pada wilayah ini memiliki 

akumulasi aliran yang tinggi 

bahkan sebelum masuk ke area 

banjir. Akumulasi aliran tinggi ini 
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dimulai setelah perpotongan 

(crossing) dengan Jembatan Tb 

Simatupang. Meskipun demikian, 

aliran masih tetap tertahan 

sebelum masuk di belokan sungai 

di samping SDN Gedong 03, Jl Raya 

Condet RT. 12/03, Kel Gedong, 

Kec. Pasar Rebo. Selain 

penumpukan aliran sebagai 

akumulasi pada catchment 

sebelumnya, pada waktu yang 

bersamaan juga kedua catchment 

area Pejaten yang luas ini pun 

mengisi airnya ke Ciliwung akibat 

dari tidak dapat terserapnya air. 

Catchment A selain disumbang air 

dari wilayah sebelumnya, juga 

menyumbang air larian yang 

banyak ke sungai. Catchment B 

selain menerima dari catchment A, 

juga menerima dari C. Cathment B 

juga sebagai area yang lumayan 

luas menyumbang juga sehingga 

terjadi penumpukan yang besar 

pada area ini.  

Bentuk wilayah banjir pada area A 

dan B mengikuti bentuk 

catchmennya (panah hijau). Panah 

hijau menunjukan juga bahwa 

meskipun terdapat area yang 

dekat dengan sungai Ciliwung, 

tetapi wilayah tersebut tidak 

terdampak banjir. Hal ini 

disebabkan arah aliran catchment 

tersebut berbeda dengan area A 

dan B seperti ditunjukan oleh 

panah biru. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan 

analisis yang dilakukan sudah 

tepat (kecuali batas banjir yang 

dibuat oleh pusdatin BPBD bukan 

data lapangan).  

Catchment C yang mengalirkan 

airnya ke B juga menjadi korban 

akibat area B sudah berubah 

menjadi daerah banjir. Sehingga 

air bergerak memenuhi ruang area 

C tetapi area genangan tidak dapat 

melewati batas panah merah (atau 

mungkin lewat tetapi tidak 

menggenang lama). Panah merah 
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tersebut merupakan jalur kereta 

api yang berada di sepanjang Jalan 

Raya Pasar Minggu dan Jl Tanjung 

Barat. 

3.2.3. Area Pengadegan dan 
Pancoran 
Daerah banjir Pengadegan dan 

Pancoran masih berhubungan 

dengan daerah sebelumnya. Dari 

penjelasan area sebelumnya 

diketahui bahwa aliran air pada 

wilayah sebelumnya sangat tinggi, 

dan air yang masuk ke sungaipun 

besar akibat tataguna lahan yang 

tidak memiliki lahan serapan. 

Untuk daerah ini, air yang masuk 

terdiri atas; 1. catchment di 

wilayah banjirnya sendiri, 2. 

catchment pada wilayah banjir 

sebelumnya di Pejaten, Pasar 

Minggu, 3. catchment lain di 

sekitar panah biru pada gambar 

28. Jadi area pada panah biru 

merupakan bagian hulu bagi 

sungai di daerah Pengadegan, 

Pancoran dan sekitarnya ini. Lihat 

gambar 28 untuk melihat 

hubungan catchment dan 

identifikasi daerah banjir. 
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Gambar  28 Analisis aliran daerah Pengadegan, Pancoran dan sekitarnya. Foto dari Google 
Street View 

Di daerah ini juga terdapat pola 

banjir yang aneh yang berada di 

daerah catchment area A yang 

berwarna hitam. Area tersebut jika 

dilihat bentuk catchment-nya 

tidak terhubung ke lokasi sungai 

Ciliwung yang berada di area B. 

Lalu banjir pada lokasi tersebut 

(area perkantoran BIN) darimana? 

Kenapa tertahan hanya di daerah 

tersebut saja dan tidak melewati 

batas yang ditunjuk warna merah? 

Jawaban kedua hal ini karena 

terdapat infrastruktur buatan 

manusia. Panah merah 

merupakan dinding batas 

perumahan DPR seperti yang 

terlihat pada foto di gambar 28. 

Lalu garis kuning menunjukan 

saluran pada Jl Pahlawan Kalibata 

yang menghubungkan catchment 

A dan B. Hal ini didapatkan selain 

dari melihat bentuk DEM, juga dari 

laporan genangan pada jalur 
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kereta Duren Kalibata yang berada 

sebagai pembatas area A dan B. 

Pengisian air banjir pada wilayah A 

sendiri, terjadi selain karena 

koneksi antar dua A dan B, juga 

didapatkan dari buangan air danau 

Taman Makam Pahlawan (panah 

hijau). Mungkin saja daerah 

lainnya di area A yang berada di 

sepanjang aliran panah hijau juga 

terdampak, tetapi hanya sebentar 

karena air terus mengalir ke area 

bawahnya lagi hingga masuk ke 

Ciliwung di daerah Manggarai. 

Aliran ini nantinya bergabung 

dengan aliran utama Ciliwung dan 

bertumpuk di pintu air Manggarai. 

3.2.4. Area Manggarai dan Tebet 
Daerah Manggarai, Tebet 

termasuk daerah yang sudah dari 

waktu lama terbangun, juga 

termasuk daerah yang sudah lama 

juga terkena banjir. Jika melihat 

akumulasi aliran sungai yang tinggi 

(artinya sebagai tempat 

pelimbahan dari banyak 

cacthment sekitar daerah sungai), 

dan juga kiriman dari daerah 

Pengadegan (belum nanti 

ditambah kiriman dari Bogor dan 

Depok), penumpukan air pada 

wilayah ini sangat tinggi. Daerah 

ini juga mengatur keluarnya air ke 

Kanal Barat dan ke arah Ciliwung 

lama yang melintasi Monas. 

Kelebihan air pada wilayah ini 

nantinya menyebabkan banjir di 

Tanah Abang akibat dari 

penumpukan air gabugan dengan 

Kali Krukut, dan juga membanjiri 

daerah Monas. 
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Gambar  29 Analisis aliran daerah Manggarai, Tebet dan sekitarnya 

Yang menarik dari wilayah ini 

terdapat zona yang terhindar dari 

banjir (lingkaran hijau). Setelah 

dari Bidara Cina (batas terakhir 

wilayah banjir Pengadegan, 

Pancoran), wilayah banjir dan 

kedalaman banjir mengalami 

penurunan pada daerah 

setelahnya. Kembali jika dilihat 

pola aliran dan bentuk catchment, 

dapat dilihat bahwa daerah 

lingkaran hijau tersebut (area 

Gudang Peluru),  merupakan area 

perbatasan cacthment yang 

alirannya terhubung langsung 

dengan outlet (yang akan menjadi 

inlet) cacthment area hitam. 

Setelah aliran sangat melambat 

karena belokan tajam (panah 

biru), kecepatan aliran mulai naik 

kembali. Dapat dikatakan bahwa 

area ini selamat karena 

penumpukan air belum terjadi. 

PENERAPAN SOLUSI 
Setelah melakukan identifikasi 

aliran, langkah berikutnya adalah 

penentuan teknik penyelesaian. 
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Manakah teknik yang tepat 

setelah mengetahui keadaan 

Jakarta seperti telah dijelaskan 

sebelumnya? Berikut rangkuman 

rangkaian temuan yang sudah 

diidentifikasi sebelumnya: 

1. Banjir terjadi akibat air 

hujan lokal dan kiriman. 

Banjir kiriman Bogor 

kurang lebih tiba 6 jam.  

2. Terdapat banyak 

pelanggaran Tata Guna 

Lahan pada area genangan 

banjir sepanjang Ciliwung 

3. Area banjir saling 

mempengaruhi dan juga 

dipengaruhi oleh 

catchment sekitarnya. Pola 

aliran sudah diketahui 

menggunakan analisis 

floodplain.  

4. Subsidence berpengaruh 

terhadap buangan air, 

penambahan pompa atau 

pembangunan 

infrastruktur penahan 

banjir diperlukan jika rate 

penurunan muka tanah 

tetap. Hal ini dikarenakan 

bagian Utara Jakarta 

sebagai tujuan aliran 

sungai menurun sangat 

besar.  

Teknis penyelesaian yang 

ditampilkan akan coba dibuat 

ekstrim yaitu antara sepenuhnya 

dengan pembangunan 

infrastruktur pengendali banjir, 

dan sepenuhnya dengan teknik 

nature-based (natural).  

4.1. Infrastruktur Pengendali 
Banjir 

Solusi ini lahir karena banyak yang 

beranggapan bahwa teknologi 

manusia saat ini sudah mampu 

untuk mengendalikan banjir. 

Tujuan utamanya adalah 

mengalirkan dengan cepat air agar 

tidak menggenang. Dengan 

kondisi identifikasi sebelumnya, 

maka teknik yang dapat dilakukan 
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adalah seperti yang ditunjukan 

pada gambar 30. Asumsi kondisi 

penggunaan lahan adalah sama 

dengan kondisi lahan saat ini. 

Teknik-tenik infrastruktur yang 

umum digunakan adalah 

bangunan dinding air (flood walls); 

seperti bendungan, turap, tanggul, 

pembuatan saluran baru (seperti 

banjir kanal dan sodetan), dan 

penggunaan pompa. Fokus 

modifikasi biasanya pada badan 

sungai dan alur sungai sehingga 

menyebabkan perubahan alur air.  

Pada gambar 30, penerapan teknis 

dibuat dalam model sederhana, 

karena butuh survey dan 

pembuatan model hidrolika yang 

lengkap untuk melihat efek 

penerapan infrastruktur tersebut. 

Meskipun demikian, secara 

sederhana kurang lebih tata cara 

untuk mengatasi banjir lokal 

adalah; daerah Lenteng Agung 

agar tidak kebanjiran maka air dari 

luar Jakarta harus ditahan, dan 

dibuat pompa agar air dapat 

dibuang ke daerah selanjutnya. 

Untuk mengamankan area 

Pejaten, maka perlu dibuat 

bendungan lokal di Jembatan TB 

Simatupang sebagai pintu masuk 

air dari beberapa catchment di 

atasnya bukan hanya dari area 

Lenteng Agung. Opsi ini tentunya 

akan mengorbankan area sekitar 

Kelurahan Gedong, Pasar Rebo 

dan Tanjung Barat, Jagakarsa 

sebagai daerah rendaman air.  

Opsi lainnya adalah mempercepat 

aliran pembuangan lagi dari 

Pejaten ke area Pengadegan. 

Tambahan pompa dengan 

kekuatan yang lebih besar pasti 

diperlukan, karena akumulasi air 

sudah sangat tinggi yang bukan 

hanya disebabkan oleh limpasan 

dari catchment di Pengadegan 

saja. Begitu pula selanjutnya ke 

area Pengadegan dan Manggarai. 

Amplifikasi penumpukan air dan 

kebutuhan alat untuk mengatasi 
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kecepatan aliran ini tentunya 

sangat besar. Apalagi terjadi 

subsidence di wilayah Utara, 

sehingga proses pengaliran air ke 

laut akan semakin susah. Untuk 

itu, di daerah laut perlu ada 

bangunan pengendali lagi yang 

berfungsi seperti bendungan, yang 

dapat mengatur ketinggian muka 

laut di pantai saat ini. Reklamasi 

dapat membantu juga, dalam hal 

menghalangi air laut masuk ke 

daratan existing, meskipun hanya 

menghalangi saja.  

 

Gambar  30 Skema infrastruktur pengendali banjir 

Solusi dengan sepenuhnya 

infrastruktur ini bukan tidak 

mungkin untuk dilakukan, karena 

beberapa daerah Jakarta sudah 
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ada yang dapat “diamankan” 

dengan cara ini. Jika kembali ke 

gambar 4, panah biru menunjukan 

lokasi aliran air yang sebenarnya 

sudah di bawah permukaan laut 

tetapi tidak terdampak aliran 

sungai di Kanal Banjir Barat. 

Kenapa? Karena dinding kanal 

yang tinggi (lihat foto), dan aliran 

akhir di Pluit terpasang pompa 

besar.  

 Yang menjadi masalah 

adalah, teknik-teknik 

pengendalian banjir dengan 

infrastruktur ini tidak 

berkelanjutan, bahkan malah 

dapat menjadi ancaman (hazard) 

baru jika infrastruktur mengalami 

kegagalan. Pada landuse yang 

berkembang, teknik ini akan 

membuat kecanduan. Tadinya 

hanya diperlukan 1 pompa 

menjadi 3 pompa. Tadinya tanggul 

yang diperlukan hanya setinggi 1 

meter, jadi 3 meter. Selain itu 

biaya pembuatannya yang 

tentunya sangat mahal, dan 

terdapat biaya lain yang muncul 

yaitu biaya pemeliharaan. Lalu 

apakah semuanya tidak usah 

dipakai? Tergantung. Jika 

menginginkan keberlanjutan 

(sustainability) jawabannya ya, 

tetapi sebagai proses menuju 

sustainability, jawabannya belum 

tentu.  Infrastruktur pengendali 

tetap dilakukan sebagai obat 

untuk penahan sakit sambil 

mengobati sumber penyakitnya. 

Maka dari itu muncul infrastruktur 

pengendali banjir yang 

mengimitasi kondisi natural. 

Contohnya adalah green roof, 

permeable paving seperti yang 

kemarin sedang booming bernama 

pore block, dan rainwater tank 

untuk memanen air hujan sambil 

menahan aliran air agar tidak 

disimpan dahulu pada lahan, yang 

bisa dipasang di rumah-rumah. 

Pemanenan air hujan ini 

mengimitasi posisi natural, kalau 
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secara natural air hujan yang jatuh 

disimpan di bawah tanah alias 

diresapkan (pada lahan yang 

belum terbangun), rainwater tank 

menyimpan airnya di atas tanah 

sebagai kompensasi atas 

terbangunnya rumah tersebut. 

Biasanya teknik ini digabung 

dengan sumur resapan untuk 

nantinya air yang ditangkap tetap 

masuk ke dalam tanah. Sponge 

city-nya Tiongkok sebenarnya 

masuk ke dalam jenis ini, karena 

merupakan pembangunan 

infrastruktur tetapi mengimitasi 

proses natural. 

4.2. Solusi Natural 

Cara lainnya full dengan natural. 

Pada bahasan awal terkait 

naturalisasi disinggung bahwa 

konsep naturalisasi Jakarta sesuai 

Pergub dilakukan pada lahan milik 

Pemda. Hal ini menyulitkan, 

karena hampir seluruh tata guna 

lahan yang melanggar sesuai hasil 

identifikasi bukan milik pemda. 

Mungkin jika aturannya diubah 

menjadi pengembalian fungsi 

landuse, maka mungkin akan lebih 

baik meskipun masih ada masalah 

lain yaitu mungkin saja peraturan 

zonasi yang ada belum tepat. 

Konsep teknis naturalisasi yang 

coba disampaikan pada tulisan ini 

diambil dari aplikasi yang sudah 

diterapkan di UK. Meskipun 

terdapat perbedaan situasi, tetapi 

setidaknya dapat menjadi 

gambaran umum bagaimana 

negara lain berhasil melakukan 

mitigasi banjir dan pengelolaan 

landuse dengan konsep yang 

natural. Gambar 31 

memperlihatkan skematik 

bagaimana konsep Natural Flood 

Management dilakukan.  
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Gambar  31 Skematik Natural Flood Management  

Asumsi yang telah dibangun dari 

beberapa literatur hingga saat ini 

terkait kenapa UK sangat percaya 

diri sekali dengan konsep Natural 

Flood Management, yang paling 

besar adalah karena 

pemerintahnya punya kuasa 

sangat besar terhadap pengaturan 

penggunaan lahan warganya. 

Setiap pembangunan yang 

dilakukan dapat diketahui, 

zonasinya ditaati, dan bahkan di 

beberapa wilayah UK bentuk fasad 

bangunan pun ditentukan. Selain 

itu, sumber air untuk kebutuhan 

sehari-hari bagi setiap rumah 

sudah tersambung dengan baik, 

begitu pula dengan saluran air 

kotornya. Faktor penting lainnya 

adalah curah hujannya rendah, 

dan populasinya relatif lebih 

sedikit. Lalu apakah tidak ada 

banjir di UK? Tetap ada. Bahkan 

baru terjadi bulan November 2019 

lalu.  
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Gambar 32. Lokasi banjir di Yorkshire, UK pada November 2019 dari citra Google Earth.  

Gambar 32 menunjukan area 

terdampak banjir di UK. Banjir 

terjadi karena tanah sudah jenuh 

akibat hujan yang terus melanda 

dari bulan Oktober, lalu sungai 

tidak dapat menampung lagi 

akibat curah hujan ekstrem yang 

terjadi. Biasanya curah hujan 

bulanan berkisar 80-90 mm, tetapi 

saat November 2019 kemarin 

wilayah Sheffield mengalami 

curah hujan 84 mm hanya dalam 

waktu 36 jam (metoffice, 2019). 

Data ini sangat penting agar dapat 

dipahami bahwa salah satu teknik 

naturalisasi yang digaungkan yaitu 

biopori atau sumur resapan akan 

sangat tergantung kepada kondisi 

kejenuhan tanah. Gambar 32 

menunjukan dengan jelas 

bagaimana daerah kosong yang 

seharusnya masih bisa menyerap 

air tetap tergenang banjir. 

Sehingga karena adanya kondisi 

tersebut, konsep NFM tidak hanya 

berfokus pada penyerapan saja 

Area Kosong 

Area Kosong 
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tetapi juga mengantisipasi 

datangnya aliran air dan 

memperlambatnya. Hal ini dapat 

dicapai dengan; a. menyimpan 

sementara air pada kolam-kolam 

retensi/embung/saluran, b. 

membuat halangan aliran air 

seperti menanami daerah dataran 

banjir atau membuat river buffer 

dengan tanaman tertentu, c. 

mereduksi konektivitas aliran air 

dengan melakukan penanaman 

pada permukaan aliran sehingga 

area tersebut berfungsi seperti 

rem. Usulan konsep naturalisasi 

dengan mempertimbangkan 

kondisi Jakarta dapat dilihat pada 

gambar 33.  

 
Gambar 33. Usulan solusi naturalisasi di Jakarta 
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4.3. Jangka Waktu Penerapan 
Solusi 

Tulisan ini sengaja tidak 

memberikan gabungan teknik 

naturalisasi dan infrastruktur, 

karena akan terlalu banyak 

kombinasi yang bisa dilakukan. 

Kedua teknis full infrastruktur dan 

full natural tadi merupakan tujuan 

optimis dan ideal. Keduanya akan 

sangat dipengaruhi oleh faktor 

terakhir yaitu jangka waktu. Ingin 

banjirnya 100 persen tidak ada 

tahun depan? Maka semua 

kegiatan teknis harus selesai 

sebelum tahun depan. Rasanya 

tidak mungkin karena persiapan 

dokumen lelang saja butuh 

bertahun-tahun. Pelaksanaan 

lelangnya akan menunggu 

kesiapan dana. Misal saja dananya 

sudah ada, maka perlu tahap 

pelaksanaan yang pastinya lebih 

dari setahun. Untuk solusi dengan 

pembangunan infrastruktur 

gambaran berapa lama sebuah 

proyek raksasa terealisasi dapat 

melihat contoh pembangunan 

Three Gorges Dam di Tiongkok. 

Preliminary study-nya dimulai dari 

tahun 1932, survey pada tahun 

1944. Terhenti karena situasi 

politik, kemudian lanjut tahun 

1992. Mulai dilakukan proses 

konstruksi pada Desember 1994 

dan selesai Tahun 2012 (18 tahun). 

Menghabiskan dana kurang lebih 

US 22.5 Miliar atau 308 Triliun. 

Giant Sea Wall Jakarta rencananya 

akan menghabiskan US 40 Miliar 

atau 600 Triliun dan pekerjaan 

akan memakan waktu 10-15 

tahun. Artinya hasil penerapan 1 

teknik tersebut akan dirasakan 

setelah minimal 10 tahun lagi. Hal 

yang sama akan berlaku untuk 

teknik infrastruktur lainnya seperti 

normalisasi sungai, pemasangan 

sistem pompa, dan pembuatan 

tanggul yang tentunya akan 

membutuhkan dana besar juga, 

dan yang terpenting adalah juga 
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membutuhkan waktu untuk dapat 

dinikmati hasilnya.  

Untuk solusi yang full naturalpun 

tetap saja membutuhkan usaha 

yang tidak sedikit. Berapa lama 

dibutuhkan untuk membongkar 

lahan yang tidak sesuai? Apakah 

tidak akan ada perlawanan? Jika 

dibebaskan, berapa lama waktu 

yang dibutuhkan? Oke misal 

semua setuju dan lahan sudah 

aman, kemudian berapa lama 

waktu yang diperlukan untuk 

mengolah lahan tersebut agar bisa 

menjadi daerah resapan atau zona 

buffer untuk rem aliran air? 

Kemudian berapa lama pohon 

yang ditanam tumbuh dan bisa 

berfungsi sesuai yang diinginkan? 

Gambaran proyek ini adalah 

Sponge city-nya Tiongkok yang 

telah disinggung sebelumnya, 

meskipun tidak full natural. Waktu 

yang dibutuhkan untuk merubah 

sistem kota untuk menjadi natural 

minimal 15 tahun (mulai tahun 

2015 dan target 80% nya tahun 

2030). 
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LAMPIRAN 
 
*Tambahan materi Seminar Indonesia Tenggelam 

 
DOKUMEN KESIMPULAN SERI DISKUSI (WEBINAR)  

AMCOLABORA INSTITUTE 

Indonesia Tenggelam? 
Jum’at, 24 September 2021, Pukul: 13.30 – 16.00 WIB 

 

Menuju Indonesia Emas? atau Indonesia Cemas? 
(Oleh Dr. Heri Andreas, S.T., M.T. - Kepala Lab. Teknik Geodesi ITB/ 

Bandung Mitigasi Hub) 

Tahun 2045 akan menjadi peringatan seratus tahun Indonesia merdeka. Pada 

tahun ini diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju dengan slogan 

Indonesia emas dan memegang peran penting di dunia. Namun ternyata saat 

ini Indonesia sedang dihadapkan oleh fakta bahwa suhu rata-rata di bumi 

sudah naik 2 derajat dan diproyeksikan di 2050 naik hingga 4 derajat. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya efek rumah kaca dimana bumi 

memproduksi gas CO berlebih. Sebagai konsekuensi dari adanya perubahan 

suhu tersebut adalah mencairnya es di kutub, yang dapat dilihat berdasarkan 

data citra satelit resolusi tinggi bahwa sebagian es tersebut menghilang. Es 

tidak akan menghilang begitu saja, yang terjadi adalah konversi dari es 

menjadi air lautan yang meningkat volumenya. Sehingga kombinasi antara 

kenaikan volume air laut dengan thermal expansion maka terjadilah sea level 

rise atau kenaikan muka air laut di dunia.  
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Sebagai konsekuensi dari adanya sea level rise, banyak pesisir yang notabene 

sudah tidak terlalu tinggi elevasinya dari laut mengalami banjir rob. Fakta 

dilapangan kejadian banjir rob terjadi di Miami Beach, dimana banjir rob 

terjadi saat tidak ada hujan namun saat cuaca dalam keadaan terik. Di 

Indonesia banjir rob terjadi salah satunya di Aceh, dan terjadi ketika pasang 

tinggi di wilayah pesisir dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Di Sulawesi 

Gorontalo juga meski belum masif tetapi mulai hadir banjir rob. Di Pulau Jawa 

yang kita bisa menemukan banyak tepat bahkan di kota Jakarta sebagai 

ibukota negara banjir rob sudah hadir. Bahkan di beberapa tempat sudah 

hadir secara permanen dan bahkan beberapa desa sudah hilang. Faktanya di 

Indonesia ada 112 kabupaten kota yang secara perlahan wilayah pesisir nya 

dalam keadaan "tenggelam” ke dalam laut. 

Namun jika kita lihat nilai sea level rise ini cukup kecil yaitu maksimum hanya 

7 mm per tahun. Artinya akan susah dijelaskan apabila kejadian banjir rob ini 

hanya disebabkan oleh sea level rise, jadi ada faktor lainnya yang 

menyebabkan banjir di sebagian pesisir Indonesia. Berdasarkan hasil satelit 

altimetri, nilai sea level rise paling besar 7 mm per tahun,  sehingga akhirnya 

setelah diteliti lebih lanjut di wilayah pesisir pesisir yang berpotensi untuk 

terkena banjir rob tersebut ternyata mengalami land subsidence atau 

penurunan tanah. 
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Hasil dari riset yang dilakukan mulai dari Langsa ke Papua, berdasarkan data 

pengukuran terkonfirmasi terjadi penurunan tanah di pesisir. Seperti di 

Pantai Utara (Pantura) Jawa, dimana kondisi land subsidence ada di angka 1-

15 cm pertahun saat ini, bahkan di tahun 2007-2012 bisa mencapai 20cm. 

Pekalongan, Semarang, dan Demak menjadi tiga kota yang kondisi land 

subsidence-nya cukup parah. Setelah melalui penelusuran-penelusuran, 

terdapat sembilan faktor yang mengakibatkan land subsidence itu sendiri. 

Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga faktor 

penyebabnya pun berbeda-beda, namun faktor yang paling dominan yaitu 

terkait dengan eksploitasi air tanah dan pengeringan lahan gambut. Setelah 

dibuat beberapa permodelan tenggelamnya beberapa daerah, salah satunya 

di pantai timur Sumatera dimana kurang lebih satu juta hektar lahan akan 

hilang di Tahun 2100. Kemudian berdasarkan perhitungan potensi kerugian 

akibat dari potensi nusantara/Indonesia/pesisir tenggelam dan mencapai 

angka lebih dari Rp. 1.000 Triliun.  
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Melihat kondisi-kondisi di atas, pemerintah tidak serta merta diam, namun 

ada upaya yang juga dilakukan meski upaya-upaya yang dilakukan belum 

optimal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pembangunan tanggul di 

pesisir Jakarta. Namun pada tahun 2007 tanggul tersebut terkena limpasan 

air laut yang kemudian pada tahun 2008 ditinggikan satu meter. Pada tahun 

2016, air laut seolah naik satu meter dan kembali mengakibatkan banjir rob. 

Padahal berdasarkan data sea level rise pesisir Jakarta hanya naik 6mm. Hal 

ini dikarenakan tanggul yang di bangun ikut turun karena land subsidence 

yang terjadi di pesisir sehingga pada tahun 2017 air laut kembali tumpah 

melewati tanggul.  Upaya penanaman mangrove juga sebenarnya bukan 

menjadi solusi mitigasi banjir rob, karena banjir rob bukanlah abrasi.  Seperti 

pada ada suatu kalimat yang mengatakan bahwa “orang Indonesia itu kalau 

sakit, nggak di rasa, tapi kalau sudah parah beli obat ke apotek, kalau semakin 

parah baru pergi ke dokter” seperti itulah bentuk manajemen risiko bencana 

di Indonesia saat ini.  

Penanggulangan Bencana Banjir Dalam Bentuk Pencegahan 
Indonesia Tenggelam 
(Oleh Abdul Malik Sadat Idris, Ph.D (Cand) - Direktur Pengairan dan Irigasi 

Kementrian PPN/Bappenas) 

Tren kejadian banjir di Indonesia terjadi secara linear yaitu terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Sebagai contoh proyeksi dengan menggunakan skenario 

perubahan iklim di Pulau Jawa, diperkirakan ada dua kejadian ekstrim dimana 

disatu sisi akan datang jumlah hari kering yang berturut-turut meningkat dan 

di sisi lain dibulan Desember, Januari dan Februari kejadian hujan ekstrim di 

atas 50 mm per hari juga akan meingkat. Sehingga diperlukan infrastruktur 

yang fungsinya bisa untuk dua kejadian itu atau double fungsi. Dimana saat 
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adanya hujan ekstrim maka air harus dialirkan secepatnya sedangkan saat 

kemarau air harus tersedia atau disuplai. Berdasarkan data, pada tahun 2055 

75% penduduk Indonesia akan terdampak banjir sungai dan 73% akan 

terdampak banjir rob. Salah satu rona lingkungan yang perlu diperhatikan, 

bahwa Indonesia memiliki wetlands yang memang aslinya basah atau 

tergenang terus yang kemudian beberapa wetlands tersebut di keringkan 

dan mulai berkembang menjadi penggunaan lain atau alih guna lahan. 

Sehingga jika dikaitkan dengan penurunann muka tanah maka daerah-daerah 

tersebut akan lebih cepat penurunannya dibandingkan daratan biasa 

dikarenakan struktur tanahnya yang memang semula basah. 

Berdasarkan pemetaan kerentanan di Indonesia saat ini, terdapat 50 kota 

yang sedang kita perhatikan dengan risiko tinggi, sedang dan rendah. Daerah 

dengan risiko yang tinggi secara urgent memang harus ditangani. Namun 

daerah dalam risiko rendah atau sedang juga tetap disiapkan kemampuan 

untuk terus dapat beradaptasi dengan bencana. Sebagai contoh salah 

satunya di Kota Gorontalo secara rasio korban dan luas lahan memiliki risiko 

yang sangat rendah, namun faktanya terjadi pada suatu titik di kota 

Gorontalo tersebut yang terus mengalami banjir karena faktor setempat 

misalnya bekas danau purba dan onlite ke lautnya hanya sedikit. Ini perlu 

studi lebih mikro lagi, memetakan masalahnya seperti apa.  
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Jika disimpulkan secara umum ada beberapa factor-faktor yang harus 

dipertimbangkan melihat keberlanjutan untuk mengurangi risiko banjir. 

Seperti salah satu statement yaitu urbanisasi dan perubahan tata guna lahan 

hingga penggunaan air yang tidak berkelanjutan yang nantinya akan 

diperburuk dengan terjadinya perubahan iklim. Kemudian jika berbicara 

terkait rencana kedepannya, sebenarnya sudah ada master plannya, namun 

implementasinya belum selesai. Lalu apakah masterplan tersebut masih 

relevan untuk kondisi kedepan? Masterplan sudah ada sejak tahun 1973 dan 

terus disempurnakan, namun hingga kini belum seluruhnya di 

implementasikan. Seperti contoh masterplan infrastruktur pengendalian 

banjir di Jakarta, yang telah dilakukan penyesuaian atau implementasi 

pengaliran pada kanal banjir barat dan kanal banjir timur. Jadi pompa-pompa 

itu sudah ada dan beroperasi dan faktanya berada dibawah permukaan laut 

dan sudah menjadi paradigma dari sebelumnya.  

Data curah hujan ekstrim sejak 2002 hinga 2020, frekuensinya terus 

meningkat. Bahkan ditahun 2020, tercatat di satu stasiun pos hujan, 337 mm 



 

84 | P a g e  
 

perhari. Perbedaan spasial dari turunnya hujan seperti banjir kiriman, maka 

hujan setempat juga perlu dipikirkan. Sehingga perlunya mendisain kota yang 

beradaptasi dengan ketahanan. Salah satu faktor lagi yang ada di setiap 

wilayah metropolitan, perubahan tata guna lahan menaikan koefisien 

limpasan permukaan. Sementara infrastruktur sumber daya air tidak secepat 

perkembangan kota sehingga inilah yang harus diperhatikan di kota 

bagaimana beradaptasi dengan keterlanjuran yang telah terjadi. Dalam 

melakukan suatu upaya mitigasi perlu memikirkan operasional 

pemeliharaan. Seperti pada tahun 2020, berdasarkan investigasi cepat PUPR, 

bahwa meningkatnya skala bencana salah satu sebabnya adalah seperti 

pompa yang tidak beroperasi, tanggul yang jebol, dan lainnya. 

Di Kota Jakarta telah banyak terdapat penelitian atau studi yang menunjukan 

bahwa penurunan muka tanah telah terjadi. Perubahan garis pantai Jakarta 

dari tahun 1984 sampai tahun 2016, garis pantai Teluk Jakarta telah berubah 

akibat proses reklamasi. Land subsidence di kawasan perumahan lebih besar 

dibandingkan kawasan pelabuhan. Berdasarkan hasil kajian Land 

Subsidencen JICA (2007-2020) terjadi juga sebenarnya dapat dikatakan suatu 

keberhasilan dimana sudah enam tahun pemantauan di daerah Cengkareng 

kondisi land subsidence-nya melandai seiring dengan peningkatan pasokan 

air.  

Lalu bagaimana kebijakan nasional mitigasi bencana banjir yang ada di 

Indonesia saat ini? Dalam RPJMN 2020-2024 terkait ketahanan kebencanaan 

infrastruktur dimana ditargetkan meningkatkan ketahanan bencana di 20 

provinsi dengan risiko bencana tinggi. Dimana untuk mencapainya dibuat 

beberapa program yaitu program Prioritas 1 yaitu pengembangan kebijakan 
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wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan 

bencana. Program Prioritas 2 pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur 

ketahanan bencana, program Prioritas 3 yaitu penyediaan sistem terpadu 

peringatan dini dan tanggap darurat bencana, program Prioritas 4 yaitu 

restorasi dan konservasi infrastruktur alami  Pengurangan risiko bencana di 

50 kota, pengamanan pesisir perkotaan Pantura Jawa, dan pemulihan 4 

daerah aliran sungai kritis.  

 

Untuk meningkatkan ketahanan di 50 wilayah perkotaan dengan risiko banjir 

tinggi tersebut, telah dilakukan beberapa aksi atau aktifitas peningkatan yang 

sedang berlangsung yaitu terlihat pada gambar di atas. Diharapkan 

kedepannya akan semakin terpadu dengan pola Integrated Flood Risk 

Management Activities baik dari mereduksi bahaya, mengurangi debit 

puncak dengan infrastruktur dan pengaturan aliran sungai, dan disatu sisi 

tetap mengurangi kerentanan yang ada. Pola terpadu tersebut tentunya 

terdiri dari pendekatan strukturan dan non-struktural dari mulai dari 

pengurangan bahaya, regulasi dan kelembagaan, penguatan manajemen 
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krisis, peringatan dini banjir, penataan ruang dan bangunan berbasis PRB 

beserta penegakan hukumnya, pembangunan infrastruktur, dan 

pengendalian penurunan tanah. Bentuk mitigasi strukturan di wilayah pesisir 

yang telah dilakukan sebagai contoh dimana adanya solusi terpadu isu di 

Pesisir Utara Jawa dari mulai penyediaan air bersih dimana perlunya 

meningkatkan ketersediaan air baku dan cakupan pelayanan penyediaan air 

bersih dalam jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah. 

Tata ruang dan zona serta penerapan Building Code dengan menyiapkan 

kerangka tata air dari hulu ke hilir yang dituangkan ke dalam tata ruang 

regional. Dalam monitoring land subsidence dan abstraksi air tanah dengan 

membangun alat pengukuran land subsidence dan melakukan identifikasi 

penggunaan air tanah. Kemudian terkait infrastruktur pengendali banjir 

dilakukan dengan membangun atau mengoptimalisasi infrastruktur 

pengendali banjir seperti seperti sistem polder, tanggul sungai dan pantai. 

Terakhir terkait penegakan hukum dilakukan perbaikan hukum dan/atau 

membuat peraturan baru terkait penggunaan air tanah serta penetapan zona 

krittis pengambilan air tanah untuk pengendalian land subsidence. 

 

Peran Strategis Akademisi dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana 
Hidrometerologi  
(Oleh Dr. Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu - Dosen ITB fakultas Arsitektur, 
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan/Ketua IABI - Ikatan Ahli 
Kebencanaan Indonesia) 

Berbicara terkait Indonesia Tenggelam, tentunya perlu melihat bagaimana 

peran strategis akademisi dalam upaya pengurangan risiko bencana 

khususnya bencana hidrometeorologi. Lalu bagaimana peran pemerintah 

daerah dan bagaimana peran masyarakat untuk mengantisipasi bencana 
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hidrometeorologi baik yang ada hari ini maupun di masa mendatang. 

Sebenarnya berita tentang Indonesia tenggelam itu kita lihat bagaimana 

media luar dengan gencarnya sekitar lima tahun terakhir sebelum Joe Biden 

yang menyatakan Jakarta is Sinking, media berita seperti BBC, The Guardian, 

atau New York Time, sudah beranggapan Jakarta is Sinking so Fast. Tapi apa 

yang terjadi? Masyarakat di Jakarta tenang-tenang saja seakan banjir adalah 

bagian dari hidup. Sebagai contoh masyarakat yang tinggal di Kawasan banjir, 

tidak selalu dari kelompok marjinal, namun banyak juga pekerja White Colars 

yang justru menggunakan teknologi bagaimana hidup akrab dengan bencana 

banjir.  

Ada tantangan-tantangan tersendiri yang memang harus dihadapi dalam 

melakukan upaya pengurangan risiko hidrometerologi. Bicara mengenai 

banjir, banjir tidak berdiri sendiri, dimana banjir adalah fungsi dari hazard 

mulai dari bagaimana Indian Ocean Dipole/Maden Julien Oscilation, Tropical 

Cyclone, La Nina, Monsoon, Local Convective, Sea Level Rise yang datang dari 

alam. Banjir datang tidak hanya faktor alam saja, tapi juga dipengaruhi oleh 

perilaku manusia. Seperti kita lihat bagaimana perubahan land use yang 

sangat drastis dimana dari tahun ke tahun proyeksi tutupan lahan hijau 

sangat berkurang sehingga ruang terbuka hijau makin berkurang. Kemudian 

terkait bagaimana population growth yang sangat tinggi di Jakarta khususnya 

dan kota-kota besar di kawasan postel seperti Semarang, Surabaya dan 

sebagainya. Land Subsidence adalah salah satu pemicu slump area yang tidak 

bisa dihindari untuk kota-kota besar seperti metropolitan atau megapolitan 

seperti Jabodetabek. Sehingga salah satu akibat yang sangat jelas yaitu 

decreasing dari kapasitas drainase maupun sungai akibat perilaku 

masyarakat sendiri. Seperti beberapa kasus untuk sungai yang telah 
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dibersihkan akan kembali dipenuhi sampah, karena perilaku masyarakat yang 

menganggap sungai adalah tempat sampah yang besar. Perilaku inilah yang 

secara langsung maupun tidak langsung, akan memengaruhi juga bagaimana 

kapasitas sungai untuk di normalisasi tentu saja harus terus di usahakan. 

Banjir tidak selalu ada di kawasan hilir, seperti misalnya kawasan Bukit Duri 

dan DAS Ciliwung. Banjir terjadi karena buruknya sistem drainase selain 

limpasan air dari sungai. Meski sungai sudah di normalisasi dan 

pembangunan tanggul laut yang semakin di tinggikan, namun masyarakat 

sering masih kebanjiran akibat kombinasi luapan air sungai dan buruknya 

sistem drainase di daerah perumahan. Banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, 

banjir mulai terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan di Kota Depok dan 

menjadi pertanyaan. Di wilayah downstream dalam hal ini adalah Jakarta, 

jelas permasalahannya kompleks dimana urban flood adalah isu utama. 

Namun apa yang terjadi diwilayah midstream dalam hal ini adalah Kota 

Depok yang seharusnya sebagai kawasan penyangga dan resapan air namun 

juga juga sudah mulai mengalami banjir. Bahkan Kawasan upstream 

contohnya Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang harusnya sebagai kawasan 

lindung dan sumber air, juga mengalami banjir sehingga menjadi fenomena 

yang perlu perhatikan. Tantangan lainnya adalah jika berbicara 

hidrometeorologi, dimana Indonesia sempat disentakkan juga dengan 

peristiwa pada April 2021, bagaimana Siklon Tropis Seroja telah 

meluluhlantakkan kawasan Nusa Tenggara Timur. Peringatan telah diberikan 

oleh BMKG untuk sampai ke pemerintah daerah, tetapi respon dari 

pemerintah daerah tidak meneruskan ke masyarakat karena pengetahuan 

mereka terhadap early warning untuk peristiwa siklon tropis masih belum 

sepopuler early warning tsunami yang begitu insentif dikerjakan pasca 
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tsunami 2004. Sehingga yang terjadi Ketika Siklon Seroja menimpa atau 

menghantam kawasan Nusa Tenggara Timur, rakyatlah yang menjadi korban. 

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pentingnya early warning system dilihat 

dari misalnya bencana hidrometeorologi seperti siklon tropis.  

Jakarta merupakan muara dari 13 sungai, dimana 40% dari wilayah Jakarta 

adalah terletak di bawah mean sea level dimana dibutuhkan teknologi atau 

mitigasi struktural yang tidak main-main. 40% dari low land area inilah yang 

sering menimbulkan problem di Jakarta. Tetapi ternyata sampai kini tidak 

hanya kawasan itu, bahkan sekitar sungai-sungai atau daerah aliran sungai 

yang ada di Jakarta hampir secara acak mengalami banjir. Daerah-daerah 

yang biasanya tidak banjir, sering kali dilihat adanya penambahan coverage 

dari banjir itu sendiri. Belajar dari peristiwa banjir 2007, setelah diperhatikan 

dimana yang menjadi masalah di dalam banjir adalah satu fenomena alam 

dan juga akibat dari development atau sikap manusia atau masyarakat itu 

dalam melihat dan mengelola lingkungan khususnya sungai. Sebenarnya 

yang menjadi masalah terbesar adalah, bagaimana masyarakat yang tinggal 

di suatu DAS sebagai contoh DAS Ciliwung yang termasuk Kawasan DAS yang 

terpadat dari pada DAS lain di Kawasan Jakarta. Bagaimana padatnya 

Kawasan DAS tersebut, tentu saja menjadi hal yang perlu di perhatikan. 

Hadirnya kebijakan-kebijakan seperti relokasi adalah sebuah kebijakan yang 

tidak populer dan jelas sulit untuk dilakukan. Naturalisasi juga merupakan 

kebijakann yang upayanya sangat berat dan normalisasi yang dilakukan 

dengan mitigasi struktural seperti peninggian tanggul sungai ternyata tidak 

selalu menyelesaikan masalah.  
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Meskipun tinggal di Kawasan marjinal, ternyata fasilitas yang ada rata-rata 

menggunakan teknologi-teknologi masa kini. Dimana banyak anak muda 

yang bekerja sebagi white colars di Kawasan CBD Jakarta, mulai berkolaborasi 

dengan masyarakat sekitar untuk memberikan informasi jika air mulai naik 

sehingga masyarkat memiliki waktu untuk mengungsi. Hal-hal unik inilah 

yang mulai menggelitik pasca banjir 2007, yaitu pada 2008, mulai dipikirkan 

bagaimana pentingnya membuat flood early warning system. Flood early 

warning system sudah ada di Jakarta khususnya di Ciliwung, tetapi yang ada 

disana bukan early warning system namun hanya flood warning system. 

Dimana respon times biasanya masyarakat butuh 6 – 9 jam, yang rata-rata 

mengacu pada pos Katulampa. Kenapa early warning system itu dibutuhkan 

untuk banjir? Karena banjir memiliki sifat yang berbeda dengan bencana-

bencana seperti tsunami. Mereka bukan hanya butuh menyelamatkan nyawa 

mereka tapi juga butuh waktu untuk menyelamatkan barang-barang mereka. 
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Dengan melihat kejadian-kejadian dan pengetahuan tersebut maka pada 

tahun 2008, teman-teman dari ITB dengan BMKG, dan pemerintah DKI 

membuat draft terkait bagaimana membuat Integrated Flood Early Warning 

System (IFEWS). Untuk flood early warning system yang ada di Jakarta 

mengandalkan adanya pos–pos yang ada di pos pengamatan sepanjang 

sungai.  13 sistem sungai memiliki monitor yang berkolaborasi dengan 

BBWSCC (PU Tata Air) dimana informasi masuk ke Pusdalop dari DKI dan di 

teruskan ke masyarakat. Saat ini BMKG juga sudah memikirkan bagaimana 

memprediksi hujan yang dikaitkan dampaknya dengan banjir yang real time, 

tentu saja informasinya harus dicermati dengan pemerintah daerah dan 

memperkirakan dengan pengamatan di sungai sehingga masyarakat punya 

waktu untuk menyelamatkan barang mereka. 

Sehingga dari pengamatan yang ada, mulai diketahui bagaimana 

menurunkan kerentanan yang ada dan meningkatkan kapasitas agar risiko 

yang di hadapi dimasa depan menjadi lebih rendah secara ideal. Sebagai 

contoh upaya yang dilakukan dalam menurunkan kerentanan yang dihadapin 

masyarakat, dilakukannya Risk Communication dengan masyarakat dimana 

masyarakat tak hanya belajar dari pengetahuan yang di dapat dari kampus 

tapi juga belajar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Mencoba duduk 

bersama dengan metode Town Watching yaitu survey bersama masyarakat 

memetakan potensi pola Hazard pada banjir dan lainnya. Kemudian 

pendekatan town watching dan action planning juga di terapkan di 

masyarakat. Selain itu juga dilakukan peningkatan kapasistas masyarakat 

yaitu training untuk first responder untuk masyarakat. Lalu bagaimana 

kondisi masyarakat saat ini di 2021? yaitu terjadinya improvement dimana 

tidak hanya flood tools menggunakan mata untuk flood respons tapi juga saat 
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ini sudah mulai membangun warning system dengan menggunakan speaker 

yang berdiri dibeberapa lokasi dan berjumlah sekitar 24 alat. Kemudian 

tempat evakuasi yang dimana saat ini terjadi pandemik, maka di aturlah 

tempat evakuasi tersebut tidak dibuat berkerumunan. Dan dari hasil riset 

yang ada dilakukan terhadap pemetaan respon masyarakat DAS Ciliwung 

terhadap peringatan dini banjir. Masyarakat hampir 95% menerima 

peringatan dini banjir, dan uniknya hampir sebagian besar tidak melakukan 

evakuasi. Hal tersebut banyak di lakukan masyarakat karena mereka tidak 

ingin memberi kesempatan pada orang-orang yang menjarah barang-barang 

jika mereka mengevakuasi pada saat banjir hanya sebatas lutut.  

Dari peristiwa-peristiwa yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa end to end 

FEWS sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk DKI tapi juga untuk sungai – 

sungai besar. Selain itu perlunya Multi-stakeholder DRR secara terintegrasi 

bekerja sama dalam pengurangan risiko bencana. Responsibility sharing jelas 

tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah hingga sampai lke 

level terendah dari strata pemerintahan dan juga bagaimana keterlibatan 

voluntir dari masyarakat.  

 

 

 

 

 

 


