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A. Pendahuluan 

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang melanda di 

setiap wilayah di Indonesia. Pulau – pulau di Indonesia yang rawan bahaya 

banjir antara lain : Pulau Jawa, pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau 

Jawa. Salah satu kota di Pulau Jawa yang sering terkena banjir adalah Jakarta. 

Bencana tersebut selain menimbulkan kerugian material juga dapat 

menimbulkan kerugian jiwa manusia. Salah satu faktor penyebab timbulnya 

bencan tersebut adalah perilaku manusia yang tidak memperhatikan aspek 

lingkungan. Adapun perilaku manusia yang menyebabkan banjir seperti 

membuang sampah tidak pada tempatnya, penebangan hutan secara ilegal. 

Selain penyebab dari perilaku manusia, banjir juga disebabkan oleh curah 

hujan yang berlebihan di suatu wilayah sehingga menyebabkan debit air yang 

mengalir melalui sungai melebihi kapasitas yang ada. Penggunaan lahan yang 

tidak sesuai peruntukannya dapat juga menimbulkan kawasan tersebut 

terkena banjir. Seperti adanya permukiman di sepanjang bantaran sungai, 

penanaman pohon yang tidak sesuai di sepanjang sungai dan lain sebagainya. 

Sehingga tanah yang berada di sekitar sungai akan menjadi tidak optimal 

karena ketidaksesuaian lahan tersebut.  

Salah satu manfaat adanya banjir adalah memberikan dampak 

terhadap kesuburan tanah, yaitu dengan adanya banjir maka akan terjadi 

proses sedimentasi material banjir, sehingga kandungan unsur hara tanah 

yang terbawa oleh luapan banjir akan terbawa dan akan terjadi sedimentasi.  

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang timbul adalah: 

( 1 ) bagaimana persebaran banjir di DKI Jakarta ?, (2) Bagaimana peran 

tanah dalam evaluasi Banjir , ( 3 ) bagaimana peran manusia dalam mengelola 

tanah di sekitar daerah rawan banjir ? 
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Tujuan penulisan makalah ini adalah : ( 1 ) Mengetahui persebaran 

banjir di DKI Jakarta, ( 2 ) mengetahui peran tanah dalam evaluasi banjir,       

( 3) Mengetahui peran manusia dalam mengelola tanah di sekitar rawan banjir  

Manfaat penulisan makalah ini untuk mengetahui peran tanah dalam evaluasi 

banjir sehingga akan membantu masyarakat dan pemerintah dalam 

menyelesaikan permasalahan banjir.  

 

B. Pembahasan  

Tanah merupakan akumulasi tubuh alam bebas, menduduki 

sebagian besar permukaan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman 

dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jazad hidup yang 

bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka 

waktu tertentu ( Darmawijaya : 1990 ). Tanah merupakan sumberdaya alam 

yang ada di permukaan bumi. Adapun fungsi tanah selain sebagai tempat 

tumbuh berkembangnya perakaran juga berfungsi  sebagai penyedia 

kebutuhan primer tanaman (air, udara, dan unsur-unsur hara), serta sebagai 

habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau 

tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman 

tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan  

penyakit tanaman. Apabila tanah tidak berfungsi optimal sesuai fungsinya 

maka tanah mengalami kerusakan.  

Menurut Sitalana Arsyad (1989) kerusakan tanah dapat terjadi 

oleh  (1) kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran, (2) 

terakumulasinya garam di daerah perakaran (salinisasi), terungkapnya atau 

terkumpulnya unsur atau senyawa yang merupakan racun bagi tanaman, (3) 

penjenuhan tanah oleh air, dan (4) erosi. 

a. Kehilangan unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran 

Kehilangan hara atau bahan organik dari daerah perakaran terjadi karena 

tanaman mengambil hara dan bahan organik tersebut secara berlebihan 

tanpa diimbangi dengan pemasukan (pemupukan).  

b. Terakumulasi  / terkumpulnya garam di daerah perakaran (salinisasi). 

c. Penjenuhan tanah oleh air (waterlogging). 
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Air yang menggenang berpengaruh buruk terhadap perakaran tanaman 

karena menghambat sirkulasi udara ke dalam tanah. Keadaan kekurangan 

udara kemudian akan menyebabkan perubahan keseimbangan hara tanah 

dan mikroba di sekitar perakaran, sehingga akan berdampak negatif 

terhadap kesuburan tanah dan dapat mengubah sifat-sifat fisik tanah yang 

berperan dalam menjaga stabilitas agregat tanah. Kekurangan udara akan 

menurunkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. 

d.  Erosi  

Pergerakan tanah dapat disebabkan oleh air hujan, misalnya tanah labil 

yang ada di pinggir-pinggir sungai apabila tertimpa hujan lebat akan 

lepas dan jatuh ke sungai. Erosi dapat juga di sebut pengikisan atau 

kelongsoran, dan merupakan proses penghanyutan tanah oleh desakan-

desakan kekuatan air atau angin,baik yang berlangsung secara alamiah 

ataupun sebagai akibat tindakan/ perbuatan manusia. 

 

Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan di dataran banjir sebagai 

akibat terjadinya limpasan air dan sungai yang disebabkan debit air yang 

mengalir di sungai tersebut melebihi kapasitas pengalirannya. Selain akibat 

terjadinya limpasan sungai, genangan banjir dapat pula terjadi akibat 

terjadinya hujan setempat dimana genangan terjadi  serta akibat terjadinya air 

pasang dari laut. Ketiga peristiwa tersebut bisa terjadi secara bersamaan 

maupun terpisah. Fenomena banjir di Jakarta merupakan salah satu fenomena 

aktual hingga sampai saat ini belum terpecahkan solusi penanganannya.  

Kejadian banjir di beberapa tempat di Jakarta akhir – akhir ini, diduga 

disebabkan kondisi lahan di wilayah tersebut tidak optimal. Penggunaan 

lahan yang tidak sesuai peruntukkannya menjadi saah satu penyebab 

timbulnya banjir di Jakarta. Selain itu, perilaku masyarakat yang merusak 

lingkungan juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Demikian juga 

adanya curah hujan yang mengguyur sepanjang malam menyebabkan masa 

tanah di permukaan menjadi jenuh air, sehingga air tidak mampu masuk ke 

dalam pori – pori tanah. Berikut peta prakiraan daerah potensi banjir di DKI 

Jakarta pada bulan Januari 2012  
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Gambar 1. Peta prakiraan Daerah Potensi Banjir DKI Jakarta   

Bulan Januari 2012 

 Secara geografis wilayah DKI Jakarta terletak antara 106 22’ 42" BT 

sampai 106 58’ 18" BT dan -5 19’ 12" LS sampai -6 23’ 54" LS. 

 Batas-batas wilayah DKI Jakarta adalah :  

 Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Provinsi 

Banten 

 

Berdasarkan peta tersebut terlihat agihan / persebaran wilayah yang 

berpotensi terkena banjir, antara lain :  

a. Jakarta barat : Cengkareng, Grogol, Petamburan Kali Deres, kebon Jeruk, 

Taman Sari 
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b. Jakarta Pusat : Cempaka putih, Gambir, Kemayoran, Menteng, Sawah 

Besar, Senen, Tanah Abang 

c. Jakarta selatan : Cilandak, kebayoran Baru, Mampang Praptan, Pancoran, 

Pasar Minggu pesanggrahan, tebet 

d. Jakarta Timur : Cakung, Cipayung, Ciracas, Jatinegara, Kramat jati, 

Makasar, Pulo Gadung 

e. Jakarta utara : Cilincing, Kelapa gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, 

Tanjung Priok 

 

Dari peta tersebut dapat dianalisis bahwa sebagian besar wilayah di 

DKI Jakarta berpotensi terkena banjir. Banjir sebagian besar ada di 

wilayah Jakarta Utara, Jakarta barat dan jakarta Timr. Sedangkan Jakarta 

Pusat memiliki intensitas terkena banjir tidak begitu parah.  

Adapun penyebab banjir di DKI Jakarta antara lain sebagai berikut ; 

a. Meningkatnya pembangunan di Jakarta, mendorong percepatan 

masuknya penduduk yang berdampak  pada menjamurnya ribuan 

perumahan baru untuk pemukiman, pembangunan gedung-gedung 

pencakar langit, hotel, perkantoran, perumahan mewah, jalan tol. 

Seluruh faktor tersebut telah mendorong eksploitasi air tanah 

dalam yang berlebihan, pemadatan tanah akibat, pemukiman 

kelompok miskin di sepanjang bantaran sungai, pembuangan 

sampah dan limbah pabrik ke sungai, buruknya sistem drainase, 

penurunan muka air tanah di Jakarta, dan lain sebagainya. Ketika 

hujan lokal dengan intensitas yang tinggi, sebagian besar air 

menjadi aliran permukaan ( run-off ) sehingga sebagian besar 

Jakarta akan terendam.  Adanya penurunan permukaan tanah 

disebabkan terlalu agresifnya eksploitasi wilayah dan air tanah di 

Jakarta. Selain itu banjir kiriman dari wilayah selatan Jakarta serta 

naiknya tinggi muka air laut, tingginya curah hujan, membuat 

banjir di Jakarta tidak bisa dihindari 

b. Hujan yang besar di daerah hulu mendorong meningkatknya kubah 

air yang sangat besar. Meluapnya air Ciliwung lebih disebabkan 



 
                                                  Peran Tanah Terhadap Evaluasi Banjir( Studi Kasus Banjir DKI  Jakarta ) 6 

oleh penyempitan dan pendangkalan badan sungai yang disebabkan 

oleh genangan semua jenis sampah. Sampah – sampah tersebut 

disebabkan karena ulah manusia yang membuang sampah tidak 

pada tempatnya.  

c. Penyelesaian banjir Jakarta seringkali dilakukan secara parsial / 

dilakukan oleh sepihak tanpa mempertimbangkan penyebab 

persoalan banjir, seperti kondisi geografis cekungan Jakarta, 

pemadatan tanah akibat pembangunan infrastrukur dan 

pemukiman, eksploitasi berlebihan air tanah dalam, dan lain 

sebagainya. Sehinggga peran tanah tidak optimal dalam 

pemanfaatannya. 

 

DKI Jakarta dilihat dari topografinya dikategorikan sebagai daerah 

datar dan landai. Ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal 

sekitar 0 m sampai 10 m di atas permukaan air laut diukur dari titik nol 

Tanjung Priok. Daerah pantai merupakan daerah rawa atau daerah yang 

selalu tergenang ar pada musim hujan. Adapun sungai – sungai yang ada 

di wilayah DKI Jakarta antara lain : Sungai Grogol, Sungai Krukut, Sungai 

Ciliwung, Sungai Sunter, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Angke.  

Seluruh daratan wilayah DKI Jakarta terdiri dari endapan aluvial 

pada zaman pleistosen. Bagian selatan terdiri dari lapisan aluvial yang 

memanjang dari timur ke barat. Jenis tanah di DKI Jakarta juga mengikuti 

topografi di wilayah tersebut. Semakin ke utara maka jenis tanahnya 

aluvial karena wilayah ini merupakan wilayah yang tergena banjr. 

Sehingga tanah di sekitar wilayah ini mengandung material hasil 

sedimentasi.  

Apabila dikaitkan dengan peran tanah dalam evaluasi banjir, maka 

dapat diindikasikan bahwa tanah di DKI Jakarta sudah mengalami 

degradasi. Hal ini menunjukkan tanah di DKI Jakarta sudah tidak lagi 

sesuai dengan peranannya. Penggunaan tanah untuk permukiman 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banjir di Jakarta. Selain 

itu, air hujan sudah tidak lagi mampu meresap ke dalam tanah karena 
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tertutup oleh bangunan / gedung tersebut.  Selain itu, peran tanah yang 

semula berfungsi sebagai tempat tumbuh berkembangnya perakaran sudah 

tidak berfungsi optimal. Hal ini disebabkan jumlah tanaman / pohon di 

wilayah Jakarta sedikit akibat penggunaan lahannya untuk permukiman. 

Tanah sudah tidak lagi menampung debit air tanah. Adanya genangan 

banjir di Jakarta juga menunjukkan buruknya sistem drainase tanah. 

Drainase tanah yang buruk dapat dicirikan  dengan seluruh lapisan sampai 

permukaan tanah berwarna kelabu dan tanah lapisan bawah berwarna 

kelabu atau terdapat bercak berwarna kebiruan.  Terdapat air yang 

menggenang di permukaan tanah dalam waktu yang cukup lama. Sehingga 

apabila dibiarkan secara terus menerus maka akan menghambat 

pertumbhan tanaman karena tanaman kelebihan unsur air..  

Oleh karena itu, dalam evaluasi banjir perlu adanya peran 

pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Apabila 

dikaitkan dengan peran tanah itu sendiri, maka yang perlu dilakukan antara 

lain : 

d. Pemerintah  

- Perlu adanya kerjasama anatara pemerintah DKIJakarta dengan 

pemerintah kabupaten di sekitarnya, seperti pemerintah Kabupaten 

Bekasi, Kabupaten Banten, Kabupaten Bogor, kabupaten 

Tangerang dalam menyelesaikan kasus banjir. Hal ini disebabkan 

kasus bansir tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh 

pemerintah DKI Jakarta, akan tetapi perlu adanya kerjasama 

dengan pemerintah daerah di sekitarnya. Kawasan hulu, tengah dan 

hilir DAS sngai perlu dijaga kelestariannya 

- Perlu adanya komitmen pemerintah dalam membangun infastruksur 

yang ada, seperti penyelesaian bendungan yang ada di sungai, 

pembangunan tanggul, dan lain sebagainya 

e. Masyarakat dan instansi terkait 

- Perlu adanya langkah konkret masyarakat maupun pihak terkait 

dalam menanggulangi bencana banjir, seperti membuang sampah 

pada tempatnya ( tidak dibuang di sungai ), perlu adanya upaya 
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penanaman pohon, dan perlu adanya kesiapsiagaan masyarakat 

dalam menghadapi bahaya banjir 

- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya tanah 

bagi lingkungan. Tanah merupakan media tumbuh berkembangnya 

perakaran tanaman. Oleh karena itu, untuk menjada dan 

memfungsikan kembali peranan / fungsi tanah perlu adanya upaya 

manusia dalam mengelola tanah, misalnya tanah tidak dijadikan 

sebagai lahan permumukin, akan tetapi digunakan untuk 

penanaman pohon / berbagai tumbuhan 

- Perlu adanya upaya masyarakat dalam mengelola tanah, seperti 

menanam tanaman / pohon sesuai peranan dan jenis tanah yang 

sesuai. Misalnya di pinggir sungai hendaknya ditanam pohon yang 

sesuai seperti : pohon bambu, dan lain sebagainya. Jangan sampai 

menanam pohon jati di pinggiran sungai. Karena jenis tanahnya 

tidak cocok untuk ditanami pohon jati. 

 

C. Kesimpulan dan saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan  yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sebagian besar wilayah DKI Jakarta terkena bencana banjir. Adapun 

persebaran wilayah yang terkena banjir antara lain : (1) Jakarta barat : 

Cengkareng, Grogol, Petamburan Kali Deres, kebon Jeruk, Taman Sari, 

(2) Jakarta Pusat : Cemaka putih, Gambir, Kemayoran, Menteng, 

Sawah Besar, Senen, Tanah Abang,(3)Jakarta selatan : Cilandak, 

kebayoran Baru, Mampang Praptan, Pancoran, Pasar Minggu 

pesanggrahan, tebet, ( 4 ) Jakarta Timur : Cakung, Cipayung, Ciracas, 

Jatinegara, Kramat jati, Makasar, Pulo Gadung, ( 5 ) Jakarta utara : 

Cilincing, Kelapa gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung 

Priok 

b. Peran tanah dalam evaluasi banjir di DKI Jakarta tidak sesuai dengan 

peranannya. Hal ini dapat dilihat dari bencana banjir yang timbul. Peran 
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tanah hanyalah sebagai media untuk mengalirkan air saja, akan tetapi 

tidak berfungsi untuk menyerap air masuk ke dalam pori – pori tanah. 

Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya peranan air dalam 

menampung air masuk ke ke dalam pori – pori tanah. 

c. Perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah beserta masyarakat 

dalam upaya penanggulangan bencana banjir 

2. Saran 

DKI Jakarta sangat berpotensi terhadap banjir. Peranan  tanah sudah tidak 

berfungsi optimal artinya tanah sudah mengalami degradasi akibat banjir 

tersebut. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka: 

a. Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah 

sekitarnya, masalah banjir di Jakarta tidak bisa dihindari karena DKI 

Jakarta merupakan daerah cekungan dan daerah hilir. Pemerintah 

seharusnya melakukan pembenahan baik infrastruktur  

b. Perlu adanya langkah konkret masyarakat maupun pihak terkait dalam 

menanggulangi bencana banjir, seperti membuang sampah pada 

tempatnya ( tidak dibuang di sungai ), perlu adanya upaya penanaman 

pohon, dan perlu adanya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bahaya banjir 
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