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Abstrak  

 

Banjir bukan merupakan hal baru bagi Jakarta dan sekitarnya. Banjir di Jakarta dan sekitarnya 

hampir terjadi setiap tahun, namun terdapat kecenderungan peningkatan baik frekuensi maupun 

intensitasnya.  Terdapat banyak faktor penyebab banjir, mulai dari faktor teknis seperti meteorologis, 

tutupan lahan, kondisi badan dan bantaran sungai, pendangkalan akibat sedimen, sampah, penurunan 

muka tanah, kenaikan muka air laut, serta faktor non-teknis seperti sosial, ekonomi, pendidikan,  dan 

implementasi peraturan/kebijakan. Peraturan/kebijakan yang terkait dengan manajemen banjir di 

Indonesia telah ada, baik dari aspek pengelolaan maupun pengembangan infrastruktur (baik grey maupun 

green infrastructure). Namun demikian terdapat indikasi adanya kendala dalam implementasi 

peraturan/kebijakan tersebut di lapangan.  

Upaya penanganan banjir secara terpadu dapat ditinjau dari aspek struktural (berupa grey dan 

green infrastructure), serta non struktural. Pengembangan grey infrastructure banyak diimplementasikan 

dalam bentuk perluasan penampang. Ditinjau dari aspek morfologi sungai, perluasan penampang sungai 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi frekuensi terjadinya genangan banjir. 

Namun demikian, penampang yang besar akan mengurangi kecepatan aliran dan daya angkut sedimen 

sehingga sedimen akan lebih mudah mengendap. Hal ini memberikan konsekuensi tingginya kebutuhan 

pekerjaan pemeliharaan untuk menjaga kapasitas penampang sungai. Dalam hal ini, idealnya desain 

perluasan penampang sungai harus mempertimbangkan keseimbangan akibat fluktuasi debit rendah, 

normal maupun tinggi. Pendekatan grey structure perlu disertai oleh upaya penanganan banjir jangka 

panjang melalui pendekatan infrastruktur hijau ramah lingkungan seperti restorasi sungai dan pantai, dan 

dengan menerapkan konsep Low Impact Development (LID) pada Kawasan perumahan/pemukiman, 

seperti atap hijau (green roof), kolam retensi, pemanenan air hujan, bioretensi, taman air hujan, 

tampungan air sementara, dll., yang berfungsi memanfaatkan air hujan (karena hujan dipandang sebagai 

aset yang perlu dimanfaatkan)  dan menahan limpasan air hujan untuk sebagian diresapkan ke tanah dan 

sebagian lainnya dialirkan ke sistem drainase kawasan secara perlahan. Selain itu, diperlukan juga upaya 

non-struktural dalam rangka membangun kesiapan terhadap bencana yang melibatkan lima stakeholder 

dalam pembangunan, meliputi  Komunitas, Pemerintah, Akademik, Pelaku Usaha, dan Media. 

Diperlukan evaluasi atau review kapasitas sistem pengelolaan banjir Jabotabek secara menyeluruh 

dan komprehensif, meliputi, antara lain: a)  evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama (contoh: 

BKB, BKT, Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, dll.) akibat pengaruh sedimentasi;  b) evaluasi 

saluran drainase lokal dan kawasan; c) evaluasi desain perluasan penampang sungai; d) evaluasi dan 

revitalisasi polder dan situ yang ada; dan e) penataan kawasan pantai. Diperlukan juga evaluasi penerapan 

Low Impact Development berdasarkan peraturan yang ada dalam rangka mengurangi limpasan dan 

kontribusinya terhadap kelestarian ekosistem dan keberlanjutan (sustainability) infrastruktur sumber 

daya air.  

Keberlanjutan (sustainability)  infrastruktur perlu terus dijaga baik melalui kegiatan operasional 

dan pemeliharaan (OP) secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui perumusan 

kebijakan/kajian yang menunjang keberlanjutan. misalkan kajian aplikatif (applied research) pengurangan 

laju erosi dan sedimentasi lahan/sungai, assessment efektifitas pompa banjir, penempatan saringan 

sampah (trash rack) di sungai, dll.  

Implementasi konsep penanganan banjir terpadu yang diusulkan memerlukan target proporsional 

dan berkelanjutan tentang berapa besar kontribusi grey dan green infrastructure dalam manajemen 

banjir, yang disepakati dalam masterplan lintas sektor, lintas pemerintah daerah, dan ditetapkan oleh 

peraturan yang setara dengan Keputusan Presiden, dan ditetapkan sebagai acuan pokok. 
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1. Pendahuluan  

Banjir bukan merupakan hal baru bagi Jakarta dan sekitarnya. Sebagaimana permasalahan sumber 

daya air lainnya, manajemen banjir memerlukan pendekatan berbagai disiplin keilmuan dan berbagai 

pemangku kebijakan, dalam wadah satu DAS satu manajemen. Upaya penyelesaian permasalahan 

banjir memerlukan kerjasama dan komitmen jangka panjang. 

Kejadian banjir di Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 cukup menjadi perhatian publik karena 

beberapa aspek: 1) besar/luasnya dampak yang diakibatkan oleh kejadian banjir tsb.; 2) Data curah 

hujan di beberapa stasiun saat kejadian banjir menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai standard hujan periode ulang rencana bagi sistem drainase kota; 3) Terdapat indikasi 

adanya kendala dalam implementasi masterplan pengendalian banjir 1973, 1997, dan 2007, secara 

menyeluruh dan berkesinambungan. 

Berdasarkan hal tersebut, Tim Kajian Banjir Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB bermaksud untuk 

menyampaikan review berupa brief policy paper, sebagai dan masukan terhadap konsep dan 

pelaksanaan pengeolaan banjir terpadu di Kawasan Jakarta. Adapun tujuan penyampaian naskah ini 

adalah sebagai upaya kontribusi positif ITB bagi pembangunan infrastuktur berkelanjutan khususnya 

di Jakarta, dan umumnya di Indonesia.  

2. Latar Belakang dan Historis Banjir Jakarta 

1. Sejarah mencatat bahwa banjir besar 

telah terjadi sejak masa kolonial Belanda, 

antara lain tahun  1621, 1654, 1873, 1909 

dan 1918, Rencana pengendalian banjir 

melalui pembangunan Banjir Kanal Barat 

dan Banjir Kanal Timur pun sudah mulai 

dicanangkan sejak tahun 1918.  

Gambar  1 Banjir di Jakarta tempo dulu 
Sumber: https://twitter.com/potretlawas/media 

2. Jumlah kejadian banjir di Jakarta dalam 

beberapa dekade terakhir cenderung mengalami peningkatan. Banjir hampir terjadi setiap 

tahun, namun banjir terbesar dalam sejarah Jakarta terjadi dalam dua dekade terakhir. 

Banjir pada tahun 2007 merupakan banjir terparah dalam sejarah dengan jumlah korban 

terdampak (menderita dan mengungsi) mencapai 520 ribu jiwa. (lihat Gambar 2). 

 
Sumber: BNPB (http://bnpb.cloud/dibi/) 

Gambar  2 Jumlah Korban Banjir di DKI Jakarta (2002-2019) 
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3. Data BNPB menunjukkan bahwa total jumlah korban terdampak (menderita dan mengungsi) 

akibat banjir di DKI Jakarta pada periode 2002-2019 (18 tahun) mencapai hampir 2 juta jiwa. 

Hal ini menunjukkan indikasi besarnya kerugian jiwa, harta, dan benda akibat banjir. 

4. Faktor penyebab banjir sangat kompleks, antara lain: 

▪ Curah hujan yang tinggi 

▪ Perubahan penggunaan lahan yang pesat di daerah aliran sungai 

▪ Penyempitan badan dan bantaran sungai akibat dampak peningkatan jumlah penduduk 

dan perkembangan wilayah  

▪ Pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan sampah  

▪ Adanya penurunan muka tanah baik secara alami maupun akibat kegiatan manusia 

▪ Pengaruh pasang surutnya air laut dan kenaikan muka air laut 

▪ Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sungai  

5. Data Kementerian PUPR pada kejadian di awal 2020 menunjukkan bahwa terdapat kombinasi 

pengaruh sistem sungai dan drainase terhadap banjir seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel  1 Pengaruh sistem sungai dan drainase pada Banjir Jakarta 

Tanggal Sistem Jumlah Titik Banjir Persentase 

1 Januari 2020 Sungai  33 50% 

Drainase 33 50% 

23 Februari 2020 Sungai 12 13,4% 

Drainase 71 86,6% 

25 Februari 2020 Sungai 16 35% 

Drainase 30 65% 
Sumber: Kementerian PUPR 

6. Upaya penyelesaian permasalahan banjir di atas memerlukan pendekatan komprehensif dan 

holistik mulai dari aspek lingkungan, teknis, dan non-teknis, termasuk kerjasama dan 

komitmen jangka panjang dari stakeholder terkait. 

3. Tinjauan Aspek Fisik 

3.1 Daerah Aliran Sungai dan Sistem Sungai 

1. Kawasan Jakarta dan sekitarnya termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Ciliwung Cisadane, yang 

merupakan WS lintas provinsi. Berdasarkan Permen PUPR 4/PRT/M/2015, WS Ciliwung 

Cisadane terbagi ke dalam 15 DAS (lihat Gambar 3).  

2. Sungai utama di WS Ciliwung Cisadane yang melewati Provinsi DKI Jakarta adalah: S. 

Mookervart, S. Cipinang, S. Sunter, S. Krukut, S. Ciliwung, S. Angke, S. Pesanggrahan, S. Buaran, 

S. Jatikramat, S. Cakung, S. Grogol, Kali Baru Barat. Kali Baru Timur, Kanal Banjir Timur, Kanal 

Banjir Barat, Cakung Drain, dan Cengkareng Drain 

3. Sungai utama di WS Ciliwung Cisadane yang melewati Provinsi Banten adalah: S. Cirarab, S. 

Cimanceuri, S. Cirarab, S. Sabi, S. Cisadane, S. Dadap, S. Mookervart, S. Angke, dan S. 

Pesanggrahan. 
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4. Sungai utama di WS Ciliwung Cisadane yang melewati Provinsi Jawa Barat adalah: S. Cikeas, S. 

Cikarang Bekasi Laut, S. Cikarang, S. Cilemahabang, S. Bekasi, S. Cileungsi, S. Cisadang, 

S.Sunter, S.Ciliwung, dan S. Pesanggrahan. 

 

Sumber: BBWS Ciliwung CIsadane 

Gambar  3 DAS di DKI Jakarta dan sekitarnya 

3.2 Perubahan Iklim dan Trend Peningkatan Besaran Hujan Harian Maksimum 

1. Peningkatan suhu merupakan indikator nyata terjadinya perubahan iklim. Jakarta pun tidak 

lepas dari dampak perubahan iklim global. Dalam periode 150 tahun, data suhu bulanan rata-

rata di Jakarta menunjukkan peningkatan sekitar 3,0oC, dari sekitar 25,9oC pada tahun 1870an 

28,9oC pada tahun 2019. (lihat Gambar 4). 

2. Meskipun dampak perubahan iklim terhadap perubahan pola hujan masih memerlukan 

penelitian lebih lanjut, analisis data curah hujan harian maksimum dari beberapa stasiun 

hujan di sekitar wilayah Jakarta menunjukkan adanya trend peningkatan. Jika dibandingkan 

dengan hasil perhitungan menggunakan data selama 15 tahun dari 1985-1999, perhitungan 

periode ulang hujan harian maksimum di Stasiun Citeko, Soekarno-Hatta, Bogor, Budiarto 

(Tangerang), Tangerang Selatan, Tanjung Priok, dan Kemayoran untuk periode ulang 2 tahun 

hingga 100 tahun dengan menggunakan data 1995-2009 menunjukkan adanya peningkatan 

besaran hujan rencana hingga 4-23%. Adapun perhitungan dengan menggunakan data 2005-

2019 menunjukkan adanya peningkatan nilai hujan rencana hingga 9-45% (lihat Gambar 4). 

BANTEN 

DKI 

JAKARTA 

JAWA BARAT 
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3. Diperlukan pemutakhiran nilai standar hujan dan debit rencana bagi infrastruktur air 

diperlukan untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. 

 

  

Gambar  4 Trend peningkatan suhu dan curah hujan harian maksimum 

3.3 Morfologi Sungai dan Erosi Lahan 

3.3.1 Morfologi Sungai dan Perubahannya akibat Intervesi pada ruang Sungai 

1. Penampang alamiah sungai terbentuk sebagai hasil proses fluvial yang simultan dari interaksi 

aliran, sedimen dan kondisi geologi.  Aliran sungai secara alamiah memiliki variasi debit sesuai 

dengan musim, demikian juga sedimen yang terangkut akan merupakan fungsi dari debit dan 

karakteristik sedimen. Sungai pada bagian hilir umumnya terdiri dari alur utama dan dataran 

banjir (flood plain).  Alur utama terbentuk oleh debit dominan sungai, sedangkan dataran 

banjir hanya akan teraliri saat banjir.  Pada saat terjadi banjir maka aliran air dan juga sedimen 

akan melimpah ke bantaran banjir.  Secara alamiah proses terjadinya banjir juga berfungsi 

menyebarkan unsur hara dari hulu ke bantaran banjir di bagian hilir.  Kapasitas tampung 

sungai (bankfull capacity) sungai pada umumnya setara dengan debit dengan periode ulang 

1-2 tahun.   

2. Dataran banjir umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga pada kawasan pedesaan, 

bantaran banjir digunakan sebagai lahan pertanian musiman. Pemanfaatan tidak dapat 

dilakukan pada saat banjir, namun pemanfaatan dapat dilakukan pada saat menjelang akhir 

musim hujan. Pada kawasan perkotaan, karena desakan arus urbanisasi, bagian bantaran 

banjir umumnya juga dijadikan kawasan hunian. Hal ini menimbulkan konflik antara 

kebutuhan ruang hunian dan ruang air yang menggenangi kawasan hunian/kawasan aktivitas 

manusia pada saat debit aliran melebihi kapasitas tampung alur penuhnya (bankfull capacity). 

3. Penampang alamiah pada umumnya memiliki penampang yang mampu menampung debit 

banjir tahunan.  Sehingga dalam hal debit banjir melebihi debit banjir tahunan maka bantaran 

banjir akan menjadi bagian dari penampang aliran. Apabila penampang alamiah 

dipertahankan sebagaimana lazimnya, maka  kawasan bantaran sungai/dataran banjir harus 
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sedemikian rupa ditata sehingga pada waktu terjadi banjir tidak terjadi kerugian.  Hal ini dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan bantaran sungai sebagai fasilitas umum non hunian, seperti 

lahan parkir, taman, lapangan olahraga atau kawasan hijau/pembibitan.   

4. Sungai merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan dinamis, karena beban 

yang diterimanya bersifat fluktuatif.  Penampang sungai memiliki keseimbangan antara regim 

aliran dan karakteristik sedimen yang dibawa aliran. Keseimbangan sungai tercapai jika gaya-

gaya penggerak dan penahan aliran ada dalam keimbangan. Lane (1967) memberikan diagram 

keseimbangan dalam bentuk diagram timbangan seperti pada Gambar 5.  

 
Sumber : Managing Infrastructure in the Stream Environment, U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation 
Technical Service Center Denver, Colorado, September 2017 

Gambar  5 Diagram Lane (1967) tentang  keseimbangan sungai memperlihatkan bagaimana perubahan debit aliran, 
beban, ukuran sedimen, kemiringan dasar dan kekasaran menentukan apakah akan terjadi pendangkalan 

(aggradation) atau penggerusan (degradation) pada sungai  

5. Regim aliran dan kemiringan dasar menyediakan energi mekanik untuk mengangkut jumlah 

dan ukuran sedimen pada kondisi kekasaran tertentu. Kekasaran sungai sendiri dipengaruhi 

oleh vegetasi, butiran sedimen, kemiringan dasar dan geometri. Jika satu parameter berubah, 

baik oleh proses alami maupun akibat intervensi manusia, maka satu atau beberapa 

parameter lainnya harus disesuaikan untuk mencapai keseimbangan baru. Beberapa contoh 

perubahan pada sungai akibat intervensi manusia dan dampaknya terhadap morfologi sungai 

dapat diperkirakan menggunakan bantuan Diagram Lane tersebut. Butir-butir di bawah akan 

menjelaskan beberapa dampak akibat intervensi yang umum dilakukan pada sungai untuk 

mengatasi banjir, misalnya sodetan, diversi, dan perluasan penampang melalui pelebaran dan 

pendalaman penampang. 

6. Sodetan. Penyodetan biasa dilakukan dengan membuat alur/ruas baru dengan cara 

memperpendek lintasan aliran sungai dengan mem-bypass meader dengan tujuan 

mengurangi muka air banjir pada ruas sungai tertentu. Akibat penyodetan kemiringan dasar 

dan kecepatan aliran di alur baru meningkat. Untuk besaran debit yang sama maka beban 

atau ukuran sedimen yang masuk ke ruas sungai baru harus meningkat agar kemiringan dasar 

yang ada tetap terjaga. Dalam kenyataannnya beban dan ukuran sedimen yang datang  tidak  

banyak mengalami perubahan dibandingkan sebelum penyodetan, maka sebagai akibatnya 
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akan terjadi penggerusan dasar dan tebing sungai di alur baru untuk mengurangi kemiringan 

ruas sungai agar tercapai keseimbangan. Sebagian hasil gerusan material sungai terbawa 

aliran dan diendapkan pada ruas sungai bagian hilir (ruas sungai asli di hilir ruas sodetan) dan 

tentu saja dalam jangka panjang kondisi ini akan menimbulkan masalah banjir. Jadi tindakan 

penyodetan sungai untuk menurunkan muka air banjir pada ruas tertentu justru bisa 

menimbulkan pengendapan dan banjir pada ruas sungai di bagian hilir.  

7. Diversi. Diversi adalah mengalihkan aliran atau sebagian aliran sungai pemasok ke sungai 

penerima untuk tujuan mengurangi puncak banjir di ruas hilir sungai pemasok. Tindakan 

penyodetan ini dapat memberikan dampak banjir pada sungai penerima. Disamping itu, 

diversi dapat juga mempengaruhi keseimbangan sedimen baik di sungai pemasok maupun 

pada sungai penerima. Jika kontrol sedimen tidak dilakukan dengan baik, beban sedimen yang 

masuk ke sungai penerima dapat menimbulkan pendangkalan atau penggerusan. Sebagai 

contoh, jika total  sedimen, yaitu jumlah  pasokan sedimen dari sungai pemasok dan sungai 

penerima, melebihi kapasitas angkut regim baru aliran di sungai penerima, maka 

pengendapan akan terjadi dan dalam jangka panjang tentu dapat menimbulkan masalah 

banjir di sungai penerima. Potensi pendangkalan akan semakin tinggi jika pengalihan aliran 

dilakukan menerus karena pada regim aliran rendah kemampuan angkut sedimen rendah. 

Sebaliknya jika total beban sedimen terlalu rendah dibandingkan kemampuan daya angkut 

regim aliran baru maka dasar dan tebing sungai penerima akan tergerus dan kondisi ini dapat 

menimbulkan kelongsoran tebing di sepanjang sungai penerima.. Dampak yang sama bisa 

terjadi di ruas hilir sungai pemasok. Oleh karena itu untuk mengurangi perubahan morfologi 

sungai, bangunan pintu intake sangat diperlukan agar pengalihan aliran bisa diatur sesuai 

kebutuhan. Pengalihan aliran sebaiknya hanya dilakukan pada kondisi  banjir. Dengan 

demikian, rencana dan tindakan diversi sungai harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan 

holistik dengan memperhatikan dampak morpologi baik sungai pemasok  maupun sungai 

penerima.  

8. Perluasan penampang sungai melalui pelebaran dan pendalaman dengan tujuan 

meningkatkan kapasitas aliran penampang sehingga dapat mengurangi frekuensi terjadinya 

genangan banjir.  Namun demikian, pada debit aliran yang sama penampang yang besar akan 

mengurangi kecepatan aliran dan daya angkut sedimen sehingga sedimen akan lebih mudah 

mengendap. Laju pengendapan menjadi lebih tinggi pada kondisi aliran rendah akibat terjadi 

penurunan kecepatan yang signifikan. Ilustrasi perubahan morpologi sungai akibat pelebaran 

penampang dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7, sedangkan ilustrasi perubahan morpologi 

sungai akibat pendalaman atau pengerukan ruas sungai dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9. 

Oleh karena itu, desain perluasan penampang sungai harus mempertimbangkan 

keseimbangan akibat fluktuasi debit, yaitu debit rendah, normal dan tinggi. Pendalaman 

bagian sempit dasar sungai untuk menampung debit rendah dan pembentukan saluran 

tersusun dua tahap seperti pada Gambar 10 di bawah sama efektifnya dalam meningkatkan 

kapasitas saluran yang diperlukan untuk debit banjir rencana dibandingkan mengeruk penuh. 

9. Berdasarkan penjelasan di atas, setiap pilihan penanganan banjir atau intervensi memerlukan 

upaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan karakteristiknya, serta perlu 

mempertimbangkan perbedaan besaran kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat bencana 

banjir dan biaya kontruksi dan pemeliharaan. Dengan demikian perlu kajian yang secara jelas 

dan komprehensif memperhitungkan konsekuensi dari pilihan upaya penanganan banjir, agar 

sistem penanganan dapat terpelihara dan beroperasi secara berkelanjutan. 
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Sumber : Crodsato, A. River Morphodynamics. Morphological response at the reach scale. Lecture notes 
LN381, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands, 2007 

Gambar  6 Pelebaran pada ruas sungai 

 

Sumber: Crodsato, A. River Morphodynamics. Morphological response at the reach scale. Lecture notes 
LN381, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands, 2007 

Gambar  7 Perubahan morpologi sungai akibat pelebaran penampang 
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Sumber: Crodsato, A. River Morphodynamics. Morphological response at the reach scale. Lecture notes 
LN381, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands, 2007 

Gambar  8 Pengerukan pada ruas sungai 

 

Sumber: Crodsato, A. River Morphodynamics. Morphological response at the reach scale. Lecture notes 
LN381, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands, 2007 

Gambar  9 Ilustrasi perubahan morpologi sungai akibat pengeruakn 
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Gambar  10 Perbedaan antara perluasan penampang penuh dan bertangga 

3.3.2 Penanganan Bantaran Sungai 

1. Dalam penanganan ruang alur sungai dikenal adanya bantaran, garis sempadan dan 

sempadan sungai.  Salah satu tujuan penetapan garis sempadan adalah untuk membatasi daya 

rusak air sungai terhadap lingkungannya.  Tanpa upaya pengaturan ruang sungai maupun 

pemeliharaan kapasitas alur sungai, adalah suatu keniscayaan akan selalu terjadi 

persinggungan antara banjir dengan pemukiman atau pengguna lahan yang berada di ruang 

sungai. 

2. Perencanaan bantaran sungai sudah semestinya merupakan bagian dari penanganan banjir.  

Hal ini dikarenakan kawasan ini merupakan daerah interaksi dinamis sungai dan manusia.  

Karena tantangan yang besar dalam penanganan kawasan ini yang meliputi hal teknis dan non 

teknis, maka diperlukan suatu kerangka penanganan yang disepakati para pemangku 

kepentingan dan konsisten dilaksanakan secara berkelanjutan.     

3.3.3 Pengendalian Debit Puncak dan Sedimentasi 

1. Kawasan hilir merupakan kawasan akhir yang akan menerima hasil dari proses alamiah 

hidrologis yang menghasilkan aliran air dan sedimen yang terbawa.   Sedimen yang terbawa 

oleh aliran merupakan hasil dari proses erosi lahan dan erosi pada penampang sungai.  Upaya 

pemeliharaan sungai akan sangat dipengaruhi oleh besaran erosi lahan.  Dengan demikian, 

upaya pengendalian banjir ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh dalam satu 

kesatuan hulu hingga hilir agar dihasilkan penanganan yang efektif, efisien dan 

berkesinambungan.  

2. Mengingat dinamika daerah tangkapan sungai dan penggunaan ruang, maupun aspek iklim, 

maka perencanaan dan desain penanganan banjir perlu memperhatikan aspek-aspek: 

keberlanjutan penanganan, tahapan operasi dan pemeliharaan, pelibatan pemangku 

kepentingan pada semua tahap, pendekatan yang sistemik, penilaian berbasis kinerja, kondisi 

beban selama masa desain, fleksibilitas sistem dan ketidakpastian bawaan. 

3.4 Banjir Rob dan Penurunan Tanah 

1. Kejadian banjir di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh aliran air dari hulu dan curah hujan 

tinggi saja, tetapi juga dipengaruhi pula faktor penurunan muka tanah dan banjir rob.  

Terdapat berapa kejadian banjir rob di Jakarta, antara lain: 1) Di Kawasan Muara Baru dan 

Penjaringan (Januari 2011); 2) Di Kawasan Pantai Mutiara dan Muara Baru (2012); 3) Di 



10 
 

Kecamatan Penjaringan, Pluit, dan Cilincing (Juni 2016); 4) Di Kecamatan Penjaringan, 

Cilincing, dan Pademangan (Desember 2017). 

2. Kejadian banjir rob besar di masa mendatang diprediksikan akan terjadi pada bulan Desember 

2025, bersamaan dengan siklus pasang surut 18,6 tahun. Risiko genangan akan semakin besar 

seiring dengan masih tingginya laju penurunan tanah di Jakarta.  

3. Pada tahun 2010 disusun strategi pengendalian banjir di Jakarta (Jakarta Coastal Defence 

Strategy/JCDS). Konsep ini kemudian diteruskan lagi di tahun 2012 melalui program National 

Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang disusun dengan lebih terpadu dengan 

titik berat pada pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan Ibukota Negara. Komponen 

kegiatan NCICD antara lain meliputi: (a) pengendalian banjir dan rob; (b) peningkatan kualitas 

air dan pembangunan sistem sanitasi perpipaan; (c) penyediaan air baku dan air bersih; (d) 

pengendalian penurunan muka tanah; dan (e) penataan dan pengembangan kawasan pesisir. 

4. Tanggul laut dicetuskan sebagai bentuk perlindungan wilayah Teluk Jakarta terhadap kenaikan 

muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut, ditambah dengan penurunan tanah. 

Permasalahan pantai di utara Jakarta semakin rumit saat erosi dan sedimentasi juga terjadi 

sehingga mengakibatkan garis pantai Teluk Jakarta semakin mengalami kemunduran.  

5. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengendalikan erosi di wilayah pesisir adalah 

dengan melakukan restorasi. Restorasi sendiri bisa diartikan sebagai bentuk manajemen 

konservasi, sebagai upaya pengembalian habitat tertentu dan ekosistem, ke suatu kondisi 

semirip mungkin dengan keadaan sebelum terjadi degradasi. Salah satu bentuk restorasi 

wilayah pesisir (wetland conservation) dengan konsep soft structure adalah dengan 

penanaman tanaman bakau. Ekosistem hutan bakau ini dipercaya sebagai komunitas 

tumbuhan yang mampu melindungi daerah pesisir tropis dan subtropis dari gelombang, badai, 

tsunami, dan erosi.  

6. Contoh upaya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder untuk 

mempertahankan 

ekosistem hutan bakau 

antara lain melalui 

pencanangan ‘Mangrove 

Volunteers Day 2019’ untuk 

melindungi Teluk Jakarta 

(lihat Gambar 11).  

7. Usaha restorasi Teluk 

Jakarta dapat lebih efektif 

bila digabungkan dengan 

konsep perlindungan pantai 

menggunakan hard 

structure seperti tanggul 

dan polder. 
 (Sumber:: https://mediaindonesia.com) 

Gambar  11 'Mangrove Volunteers Day' 2019 di kawasan ekosistem mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara  

https://mediaindonesia.com)/
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3.5 Sedimen dan Sampah 

1. Rerata tingkat erosi dan sedimentasi tahunan yang terjadi di DAS Ciliwung akibat dari 

perubahan tata guna dan tutupan lahan di wilayah hulunya pada periode antara tahun 2006 

dan 2015 adalah sekitar 66,28 ton/ha/tahun dan 43.143,41 m3, dengan kecenderungan 

semakin meningkat dari tahun ke tahunnya (Razianto dkk 2018).  

2. Jumlah sampah yang tidak tertangani di DKI Jakarta adalah sekitar 274 ton/hari (periode 2017-

2018; KLHK 2019). Dari wilayah sekitarnya yang membentuk wilayah Jabodetabek, minimal 

ada sekitar 3.187,78 ton sampah/hari yang tidak tertangani (periode 2017-2018; KLHK 2019).  

3. Dengan data-data tingkat erosi, sedimentasi tahunan, dan jumlah sampah yang tidak 

tertangani tersebut, besar kemungkinan sedimentasi dan sampah yang terbawa aliran sungai 

di DAS Ciliwung akan mengganggu, bahkan menurunkan, kinerja dari sistem pengelolaan 

limpasan yang ada, melalui pendangkalan, pengurangan kapasitas saluran, dan atau 

penyumbatan. Cordova dan Nurhati (2019) mengestimasi jumlah sampah plastik saja yang 

mengalir dari kawasan Jakarta, Tangerang dan Bekasi melalui sungai-sungai yang melalui 

wilayah-wilayah tersebut dan bermuara di Teluk Jakarta adalah 8,32 ton/hari (jumlah tersebut 

adalah sekitar 37% dari total berat sampah yang mengalir). 

4. Perencanaan, Kebijakan, dan Pengelolaan Wilayah Sungai 

4.1 Masterplan Pengendalian Banjir 

Upaya penyusunan masterplan pengendalian banjir sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. 

Masterplan pengendalian banjir Jakarta yang dijadikan acuan adalah masterplan tahun 1973. 

Historis masterplan, studi, dan implementasi pengendalian banjir di Jakarta disajikan pada Tabel.1 

dan Gambar 12-14 berikut.  

Tabel  2 Historis masterplan, studi, dan implementasi pengendalian banjir di Jakarta 

Tahun Keterangan 

1619 Konsep kota tepi laut Batavia (waterfornt city) oleh VOC. 

1654 Pembukaan lahan di hulu (daerah puncak) untuk perkebunan teh. Banjir pertama 
kali  dilaporkan pada masa VOC. 

1854 Pendirian  Dep. Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W) atau departemen 
transportasi dan pekerjaan umum. 

1873 Banjir dengan tinggi genagnan mencapai 1 meter. 

1897 Usulan pembuatan Banjir kanal barat (BKB) dan banjir kanal timur (BKT) 

1920 Desain teknis Banjir kanal barat (BKB) dan banjir kanal timur (BKT) selesai 

1922 Konstruksi BKB. 

1965 Komando Proyek Pencegahan Banjir Jakarta Raya (1965). Menghasilkan Buku Pola 
Induk Tata Pengairan DCI Djakarta Raya, 1965-1985 

1973 Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya (1972), bekerjasama dengan Pemerintah 
Belanda. Menghasilkan masterplan pengendalian banjir tahun (NEDECO, 1973) 

1991 Studi mengenai drainase perkotaan dan air limbah di Kota Jakarta. 

1997 Comprehensive River Water Management Plan in Jabodetabek (1997), 
bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Menghasilkan masterplan pengendalian 
banjir tahun 1997 (NIkken, JICA, 1997) 

2002 Banjir, diestimasikan yang terbesar sejak abad ke-17. 
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Tahun Keterangan 

2003 Konstruksi BKT. 

2007 Banjir, diestimasikan terbesar yang pernah terjadi di Jakarta.  
Dilakukan Jakarta Integrated Flood Management Programme (2007), bekerjasama 
dengan Pemerintah Belanda. Menghasilkan masterplan pengendalian banjir tahun 
2007 (Witteven, JIFMP, 2007) 

2008 Banjir 

2009 Kegiatan pengerukan didanai World Bank. 

2010-
2020 

Banjir dengan dampak yang bervariasi di setiap tahunnya.  

 

 

Gambar  12 Masterplan NEDECO 1973 
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Gambar  13 Masterplan JICA 1997 

 
Sumber: BBWS Ciliwung Cisadane 

Gambar  14 Skema Masterplan NEDECO dan JICA 
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4.2 Kajian Kewenangan Pengelolaan Sungai  

Dasar hukum pengelolaan sungai Ciliwung Cisadane adalah Kepmen PUPR No. 766 /KPTS/IM/2019 

tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.  

1. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 

Pengaturan Air, pengeiolaan air dan/atau sumber-sumber air didasarkan pada kesatuan 

wilayah tata pengairan yang ditetapkan berdasarkan wilayah sungai 

2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan 

serta untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dan tata pengairan yang baik 

pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat rencana tata 

pengaturan air dan tata pengairan berupa rencana pengelolaan sumber daya air 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M /2015 tentang 

Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane merupakan 

Wilayah Sungai Lintas Provinsi  

Pasal 5 ayat 3 : Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah 

sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri. 

4. Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, 

dilakukan berdasarkan alternatif strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dalam pola 

pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 26/KPTS/M/2O15 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 

Ciliwung-Cisadane 

5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umur dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis 

Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air 

yang telah dirumuskan dalam wadah koordinasi pengeloiaan sumber daya air pada Wilayah 

Sungai Ciliwring-Cisadane ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Masalah banjir Jakarta terdapat dalam pasal sbb: 

Sub-bab 4.7 Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 4.7.2 yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), point A Pengembangan Sistem Tata Air Yang Terpadu:   

1. Menyelesaikan Kanal Banjir Timur antara lain melalui pembebasan lahan dan pembangunan 

jalan inspeksi KBT;  

2. Melakukan Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS) antara lain melalui 

pembebasan lahan untuk mendukung program PAS;  

3. Melakukan pembebasan lahan untuk penataan Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain;  

4. Melakukan Pembebasan lahan dan penyiapan LARAP untuk mendukung penataan kapasitas 

Kali Ciliwung;  

5. Melakukan penataan dan peningkatan kapasitas Cakung Drain, Kali Sunter dan Kanal Banjir 

Timur di kawasan aliran timur serta penataan Kali Cideng; dan  
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6. Koordinasi penyusunan masterplan pembangunan Giant Sea Wall dalam konteks Jakarta 

Coastal Defence Strategy (JCDS) atau National Capital Integrated Coastal Development 

(NCICD) 

Subbab 5.4 Pengendalian Daya Rusak Air, pasal 5.4.1 Pencegahan:  A. Banjir 

1. Sistem Pengendalian Banjir Jakarta, yang secara ringkas dapat disampaikan pada Gambar 15 

sebagai berikut :  

 
Gambar  15 Skematik sistem pengendalian banjir Jakarta 

Secara non fisik pengendalian banjir yang direncanakan di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane,  

meliputi aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Menetapkan kawasan daerah yang setiap tahun terkena dampak banjir (tergenang) sebagai 

kawasan rawan bencana banjir. Dan kawasan tersebut harus dimasukkan ke dalam RTRW 

Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane sesuai dengan 

perundangan dan peraturan yang berlaku dalam kewenangan mengelola sungai  

2. Menyusun dan mengembangkan konsep lingkungan permukiman yang 

ramah/bersahabat/harmonis dengan banjir pada daerah yang ditetapkan sebagai kawasan 

rawan bencana banjir;  

3. Menetapkan dan menertibkan batas sempadan sungai di seluruh sungai-sungai dan anak-anak 

sungai yang berada di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane secara bertahap, sesuai dengan 

perundangan dan peraturan yang berlaku dalam kewenangan mengelola sungai;  

4. Melakukan simulasi model terhadap banjir yang terjadi di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, 

dengan mengingat banyaknya sungai dan kanal/saluran atau sudetan  banjir yang telah 

dibangun di Provinsi DKI Jakarta yang satu sama lain berhubungan. Simulasi model banjir 

dilakukan untuk memperoleh gambaran gerakan aliran banjir pada sungai, 

kanal/saluran/sudetan dengan pengaturan pintu air secara terpadu dalam rangka 

pengendalian banjir;  
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5. Pemerintah maupun pemerintah daerah harus menyiapkan peraturan yang melarang 

membuang segala jenis/macam sampah, bagi pelaku yang membuang sampah ke sungai 

dikenai sanksi hukum. Disamping upaya sosialisasi yang terus menerus dilakukan kepada 

masyarakat untuk tidak membuang sampai ke sungai beserta sosialisasi peraturan yang 

melarang membuang sampah ke sungai;  

6. Menyelenggarakan kerjasama antar pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah di hulu 

dan di hilir dalam pengelolaan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, 

khususnya pengendalian banjir;  

7. Melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta 

Badan Usaha Swasta untuk berpartisipasi dalam pengendalian daya rusak air, khususnya 

terkait dengan banjir; dan  

8. Untuk pemerintah daerah yang berada di daerah hulu, khususnya Pemerintah Kota Bogor dan 

Pemeritah Kabupaten Bogor diharuskan membuat peraturan daerah tentang pembuatan 

sumur resapan individual pada setiap rumah atau komunal (kelompok rumah), gedung 

perkantoran, gedung fasilitas umum dan lainnya. 

5. Analisis Beberapa Sistem Pengendali Banjir Jabotabek:  

5.1 Sungai Ciliwung 

1. Sungai Ciliwung di kawasan Jakarta berada pada ruas hilir, sehingga secara alamiah merupakan 

zona dominan sedimentasi.  Sungai ruas hilir secara topografi memiliki kelandaian terbatas (lihat 

Gambar 16), sehingga apabila terjadi kecenderungan peningkatan debit maka penampang sungai 

akan menyeimbangkan kapasitasnya dalam arah lateral. Sungai Ciliwung menjadi perhatian luas 

karena seringnya terjadi luapan air ke bantaran banjir yang sebagian besar sudah menjadi lokasi 

pemukiman. Gambar 17 dan 18 adalah hasil kalibrasi dan simulasi model HecRas 1D untuk Sungai 

Ciliwung menggunakan data hidrograf banjir di Kampung Kalapa Februari 2017 dan penampang 

eksisting.  

2. Hasil model memperlihatkan bahwa kapasitas tampungan penampang (bankfull dischrage) sungai 

Ciliwung di sekitar Kampung Melayu hanya 150 m3/s sementara debit puncak mencapai 320 m3/s. 

Pembangunan Waduk Ciawi dengan volume tampungan sekitar 6.5 juta m3 diharapkan dapat 

menurunkan puncak banjir. Jika dapat dilakukan pengaturan debit yang optimal pada saat banjir,  

Waduk Ciawi diperkirakan dapat menurunkan puncak banjir di Katulampa antara 150 – 200 m3/s. 

Jelas keberadaan Waduk Ciawi belum dapat sepenuhnya mengatasi banjir di sungai Ciliwung. 

Diperlukan usaha-usaha lain, salah satunya melakukan restorasi sungai dengan cara meningkatkan 

kapasitas penampang sungai melalui perluasan penampang dan penataan kawasan bantaran 

banjir. Program ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder terkait agar 

sistem penanganan banjir Ciliwung dapat terpelihara dan beroperasi secara berkelanjutan 

(sustainable) 
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Gambar  16 Dinamika sungai dari hulu ke hilir dan kaitannya dengan Sungai Ciliwung. 

 

Gambar  17 Hasil kalibrasi dan simulasi model HecRas untuk kondisi  banjir Sungai Ciliwung Februari 2017. 
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Gambar  18 Luapan air di bantaran  banjir sungai Ciliwung hasil simulasi model HECRAS untuk kondisi  banjir sungai Ciliwung 
Februari 2017 

5.2 Sungai Krukut 

1. Data BNPB menunjukkan bahwa titik genangan banjir diantaranya banyak terjadi di DAS Krukut 

(lihat Gambar 19). Untuk mempelajari masalah banjir dan penanganannya di DAS Krukut, 

dilakukan beberapa analisis melalui simulasi model. Simulasi ini merupakan kajian awal yang 

memerlukan data yang lebih detail, namun diharapkan melalui simulasi ini dapat memberikan 

arahan tentang tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani masalah banjir di Sungai 

Krukut maupun sungai lain yang memiliki karakteristik yang serupa. 

2. Simulasi dilakukan untuk mengevaluasi kapasitas Sungai Krukut untuk mengalirkan debit banjir 

untuk kondisi kejadian 31 Des 2019 12:00 - 1 Jan 2020 23:59. Debit banjir dihitung menggunakan 

metode SCS dengan input data hujan dari stasiun Kampus UI, Jeruk Purut, dan Villa Pamulang. 

Simulasi dilakukan untuk melihat dampak berbagai kondisi tutupan lahan terhadap debit banjir 

dan luapan di Sungai Krukut.  

3. Kondisi eksisting tutupan lahan DAS Krukut yang telah padat dengan pemukiman diasumsikan 

mempunyai CN antara 80 s.d. 90. Kondisi alami sebelum pengembangan diasumsikan mempunyai 

CN = 60. Hasil pemodelan hidrograf banjir untuk ketiga nilai Curve Number (CN) masing-masing 

60, 80 dan 90 disajikan pada Gambar 20. 

4. Model hidraulika dilakukan menggunakan HEC-RAS 1D. Penampang yang dipergunakan adalah 

penampang eksisting dan penampang desain normalisasi dari DINAS SDA DKI Jakarta. Profil 

penampang eksisting memiliki tipikal lebar 7-8 meter, sementara profil desain normalisasi 

memiliki lebar tipikal 20 meter dan dilakukan pengerukan. Panjang Sungai Krukut yang 

dimodelkan adalah 6 km dari pertemuan dengan BKB ke arah hulu. Skema model disajikan pada 

Gambar 21,  adapun hasil simulasi disajikan pada Gambar 22 s.d. 24. 
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Gambar  19 Sebaran titik banjir Januari 2020 

 

Gambar  20 Simulasi hidrograf banjir DAS Krukut untuk berbagai Curve Number 
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Gambar  21 Skema pemodelan Sungai Krukut menggunakan HecRas 

5. Hasil simulasi model dengan debit banjir menggunakan nilai CN = 80 dan 90, baik untuk 

penampang eksisting maupun penampang desain normalisasi memperlihatkan adanya luapan air 

sungai (banjir). Hasil simulasi model dengan menggunakan nilai CN = 60 untuk penampang 

eksisting masih menunjukkan adanya luapan yang cukup signifikan, namun luapan berkurang 

signifikan pada penampang desain normalisasi. 

6. Hasil simulasi menunjukkan bahwa: 

▪ Upaya struktural dan non-struktural tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu dilakukan secara 

bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian permasalan banjir secara efektif. 

▪ Program pelebaran dan pengerukan penampang (normalisasi) perlu dibarengi dengan usaha-

usaha pengurangan aliran limpasan secara signifikan. Salah satu cara menurunkaan aliran 

limpasan adalah dengan menerapkan konsep “Low Impact Development”, melibatkan 

penggunaan infratsruktur hijau (green infrastructure) dan pendekatan non-struktural yang 

akan dijelaskan pada bab berikutnya. 
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 Penampang eksisting, CN=90 Penampang desain (pengerukan dan pelebaran), CN = 90 

Gambar  22 Simulasi genangan banjir Sungai Krukut menggunakan CN = 90 

 
 Penampang eksisting, CN=80 Penampang desain (pengerukan dan pelebaran), CN = 80 

Gambar  23 Simulasi genangan banjir Sungai Krukut menggunakan CN = 80 
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 Penampang eksisting, CN=60 Penampang desain (pengerukan dan pelebaran), CN = 60 

Gambar  24 Simulasi genangan banjir Sungai Krukut menggunakan CN = 60 

5.3 Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) 

1. Banjir Kanal Barat (BKB) merupakan saluran pengalih banjir terutama dari Sungai Ciliwung dan 

Sungai Krukut menuju ke laut. BKB merupakan saluran diversi dengan luas penampang yang lebih 

besar dibandingkan luas penampang Sungai Ciliwung dan Sungai Krukut. Panjang ruas BKB 

diperkirakan lebih panjang dari ruas Sungai Ciliwung dan Sungai Krukut yang dialihkan sehingga 

kemiringan dasar BKB lebih rendah dibandingkan kemiringan Sungai Ciliwung dan Sungai Krukut 

yang dialihkan.   

2. Seperti  telah dijelaskan sebelumnya, akibat bertambahnya luas penampang dan penurunan 

kemiringan dasar maka kecepatan aliran di BKB akan relatif rendah sehingga akan memudahkan 

terjadi pengendapan. Di ruas BKB di dekat muara laju pengendapan bisa lebih tinggi lagi terutama 

pada saat pasang dan regim aliran rendah karena semakin berkurangnya kecepatan aliran akibat 

pengaruh backwater (lihat skema pola aliran pada Gambar 25). Penggerusan dan flushing 

endapan sedimen di BKB diharapkan terjadi pada waktu banjir besar, namun nampaknya, kalau 

melihat kondisi morfologi di muara BKB, dimana tidak banyak terbentuk endapan, endapan 

sedimen dari BKB yang dibawa ke laut akibat proses flushing relatif rendah. Sedimen yang dibawa 

aliran dari aliran Sungai Ciliwung dan Sungai Krukut yang dialihkan ke BKB diperkirakan sebagian 

besar mengendap di ruas BKB. Oleh karena itu diperlukan evaluasi system BKB, meliputi 

pengecekan kapasitas BKB, program monitoring dan pengerukan, untuk menjaga agar kapasitas 

layanan BKB sesuai dengan debit yang direncanakan. Hal sama perlu dilakukan untuk saluran 

diversi/pengalih banjir lainnya, seperti BKT, Cengkareng Drain, dll. 
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Sumber: (Lamb et al. [2012], after Hoitink, A. J. F., and D. A. Jay (2016), Tidal river dynamics: Implications for 

deltas, Rev. Geophys., 54, doi:10.1002/2015RG000507  

Gambar  25 Pengaruh pasang surut terhadap proses pengendapan dan erosi di daerah muara  

5.4 Saluran Drainase Lokal 

1. Berdasarkan data Kementrian PUPR pada Tabel 1, banjir di wilayah Jabotabek, khususnya Jakarta, 

tidak saja terjadi di wilayah bantaran sungai, tetapi terjadi juga  di wilayah padat pemukiman dan 

perkantoran yang jauh dari sungai. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kapasitas jaringan 

saluran drainase lokal kurang berfungsi optimal pada saat curah hujan tinggi. Dua faktor utama 

yaitu: a) tingginya aliran permukaan, dan berkurangnya penyerapan air hujan ke tanah seiring 

dengan meningkatnya laju pembangunan; dan b) kapasitas saluran drainase yang kurang 

memadai.  

2. Penyelesaian permasalahan drainase untuk Kawasan ini dapat dilakukan melalui peningkatan 

kapasitas system drainase, yang dibarengi dengan pengurangan aliran limpasan dengan 

menerapkan konsep “Low Impact Development” dan infrastruktur hijau.  

6. Usulan Penanganan Banjir di Jabotabek 

6.1 Konsep Pengelolaan Banjir Terpadu (Integrated Flood Management) 

6.1.1 Latar belakang Pengelolaan Banjir Terpadu 

1. Pengendalian banjir secara tradisional bertujuan untuk mengalirkan air limpasan permukaan 

secepat-cepatnya dari lahan agar tidak mengakibatkan bencana. Dalam pendekatan di atas, air 

limpasan banjir dianggap sebagai bagian dari potensi bencana.  
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2. Pendekatan tradisional ini dinilai merupakan solusi jangka pendek, dan memiliki dampak negatif 

jika ditinjau dari aspek manfaat, bahwa air juga merupakan sumber daya yang memiliki nilai 

ekonomi, sosial, dan ekosistem.  

3. Alih-alih dianggap sebagai sumber bencana, dalam konsep pengelolaan banjir terpadu, air 

dianggap sebagai sumber daya yang harus dikelola untuk menghasilkan manfaat yang maksimal 

dengan tetap mempertimbangkan faktor keberlanjutan (sustainability). 

6.1.2 Kriteria Pengelolaan Banjir Terpadu 

1. Pengelolaan Banjir Terpadu (Integrated Flood Management (IFM)) adalah pendekatan yang 

dikembangkan dari konsep Manajemen Sumber Daya Air Terpadu (Integrated Water Resources 

Management (IWRM)). IWRM adalah proses yang bertujuan agar pengelolaan dan pengembangan 

sumber daya air, tanah dan sumber daya lainnya yang terkait dapat disinergikan untuk 

memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial secara adil tanpa mengorbankan aspek 

keberlanjutan (sustainability) pemanfaatan maupun  ekosistem .  

 

6.1.3 Aspek Pengelolaan Banjir Terpadu 

1. Jika konsep pengelolaan banjir 

tradisional lebih difokuskan 

pada upaya pengendalian dan 

perlindungan secara struktural 

maka pengelolaan banjir 

terpadu merupakan konsep 

manajemen risiko banjir yang 

proaktif, dengan pendekatan 

holistik.  

2. Pengelolaan banjir terpadu 

menekankan keterkaitan antara 

pengelolaan banjir dan 

pembangunan sosial ekonomi 

serta perlindungan ekosistem.  
Sumber: http://www.aidforum.org 
Gambar  26 Konsep Pengelolaan Banjir Terpadu 

3. Pengelolaan banjir terpadu mengintegrasikan seluruh upaya perencanaan, pelaksanaan 

(konstruksi), dan operasional/pemeliharaan yang harus diambil sebelum, selama dan setelah 

kejadian banjir, baik upaya termasuk upaya perumusan dan implementasi kebijakan ditinjau dari 

aspek pengelolaan air, pengelolaan lahan, dan pengelolaan risiko (lihat Gambar 26). 

4. Dalam ranah IWRM, terdapat beberapa langkah implementasi pengelolaan sumber daya air sbb: 

1) Inisiasi komitmen pemerintah, visi dan kebijakan; 2) Analisis situasi dan permasalahan; 3) 

Pemilihan strategi, prioritas, dan tujuan; 4) Penyusunan rencana dan persetujuan pemangku 

kebijakan; 5) Implementasi, mulai dari aspek legal, institusional, manajemen aksi, dan 

peningkatan kapasias; 6) Evaluasi kemajuan dan revisi rencana; dan kembali lagi ke point pertama. 
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5. Integrasi upaya pengelolaan banjir meliputi integrsasi upaya struktural berupa grey (hard) 

structure, green (soft) infrastructure, dan upaya non-struktural. Komponen-komponen struktural 

dan non-struktural dalam pendekatan ini dapat dilihat pada Gambar 27. Beberapa komponen di 

bawah telah umum diketahui sehingga tidak perlu dijelaskan kembali. Berikut penjelasan 

beberapa komponen Pengelolaan Banjir Terpadu. 

 
Gambar  27 Komponen pengelolaan banjir terpadu 

6.2 Grey Infrastructure 

6.2.1 Infrastruktur Eksisting 

1. Yang dimaksud dengan grey infrastructure adalah alternatif solusi pengurangan resiko banjir 

dengan upaya yang bersifat fisik struktural/konstruksi. Karena struktur yang dibangun 

umumnya menggunakan semen yang berwarna abu-abu, maka upaya tersebut disebut grey 

infrastructure. 

2. Sudah banyak master plan, studi dan perencanaan dilakukan untuk penanggulangan banjir 

Jabotabek. Kementerian PUPR dan PEMDA di Jabotabek, telah membuat program untuk 

mengatasi permasalahan banjir yang ada, baik ditinjau dari lokasi yang bermasalah maupun 

solusi penanganannya.  

3. Meskipun hampir seluruh area di Jakarta sudah dilengkapi dengan saluran drainase, namun 

sistem yang ada belum terintegrasi dengan baik sehingga fungsinya belum optimal. Sarana 

dan prasarana drainase yang ada (eksisting) di DKI Jakarta tersebut meliputi : 

▪ Saluran drainase makro/sungai (13 sungai yang melintas di 2 provinsi, Banjir Kanal 

(floodway) dan 18 sungai di wilayah DKI Jakarta : 429,17 km. 

▪ Saluran Penghubung dan Mikro: 13.595 km. 

▪ Pompa Air: 442 Unit. 

▪ Kolam Pengendali Banjir: 21 lokasi (Total luas = 198,26 ha). 

▪ Pintu air pengendali banjir: 30 lokasi. 

▪ Situ dan kolam retensi: 23 lokasi (Total luas = 155,40 ha). 
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▪ Posko Piket Banjir:51 lokasi. 

4. Salah satu laporan yang sering jadi rujukan adalah laporan Comprehensive River Water 

Management Plan for Jabotabek yang disusun oleh JICA tahun 1997. Dokumen tersebut 

secara de facto menjadi masterplan penanggulangan banjir wilayah Jabotabek. Skema 

penanggulangan banjir berdasarkan Masterplan tahun 1997 disajikan pada Gambar 13.  

6.2.2 Usulan Tambahan Aplikasi Grey Infrastructure 

6.2.2.1 Sampah di Pintu Manggarai 

1. Permasalahan yang sering 

menghambat operasi Pintu Air 

Manggarai saat banjir adalah 

terkumpulnya sampah di depan 

pintu air akibat tersangkut pintu air 

atau bangunan pintu air. 

Tersumbatnya Pintu Air Manggarai 

oleh tumpukan sampah tentu 

sangat mengganggu, karena aliran 

yang seharusnya bisa mengalir ke 

saluran BKB menjadi terhambat.  
sumber: suara.com 
Gambar  28 Sampah di Pintu Manggarai 

2. Diperlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk memindahkan sampah dari lokasi pintu 

air ke tempat pembuangan 

3. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab tertahannya air di Pintu Manggarai; 

▪ Kemungkinan pertama penyebab tertahannya di Pintu Air Manggarai sangat jelas yaitu 

akibat bukaan pintu air yang terlalu kecil dan lantai bawah jembatan mobil yang terletak 

di antara pintu air dan jembatan kereta api yang memiliki elevasi yang terlalu rendah. 

Akibatnya ruang bebas antara muka air banjir dan lantai bawah jembatan mobil terlalu 

kecil dan sering tersumbat oleh sampah. 

▪ Kemungkinan kedua adalah akibat adanya pilar di tengah pintu air sehingga 

memungkinkan sampah untuk tersangkut.  

▪ Kemungkinan ketiga adalah gabungan antara penyebab pertama dan kedua. 

4. Pintu Air Manggarai ini semula memiliki dua pintu air yang dibangun oleh pemerintah Hindia 

Belanda sekitar tahun 1918. Dalam masterplan penanggulangan banjir tahun 1997, rencana 

perbaikan dilakukan dengan menambah satu pintu air di sisi sebelah kanan. Dalam 

perencanaan tersebut elevasi lantai jembatan inspeksi tidak dinaikkan demikian juga lantai 

bawah dari pintu air tambahan yang baru memiliki elevasi yang kurang lebih sama dengan 

lantai bawah pintu air yang lama.  Akibat ruang bebas yang relatif sedikit dan adanya pilar di 

tengah pintu air yang pertama atau yang lama maka sampah cenderung akan tersangkut di 

Pintu Air Manggarai. Denah dan Potongan Pintu Air Manggarai disajikan pada Gambar 29. 



27 
 

 
Sumber: DPU DKI Jakarta 

Gambar  29 Denah dan Potongan Pintu Air Manggarai. 

5. Untuk mengatasi sumbatan sampah ini, terdapat beberapa alternatif cara antara lain: 

▪ Meningkatkan elevasi bukaan pintu dan jembatan jalan inspeksi agar sama dengan elevasi 

rel kereta api. Proses menaikkan jembatan ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena ukuran 

jembatan yang masih relatif kecil. 

▪ Memperbesar ukuran  Pintu Air Manggarai dan memperbesar ukuran trash rack di muka 

pintu air, hingga akhirnya  ruang bebas  di terowongan menjadi meningkat dan 

memperkecil kemungkinan sampah untuk tersangkut  bank lantai. 

▪ Menambah peralatan mekanis yang dapat mendorong  sampah agar tidak tersangkut di 

pintu air. Upaya ini adalah upaya terakhir jika  upaya 1 dan 2 tidak memberikan hasil. 

6. Sebagai catatan, upaya pada butir 5 di atas bisa dilakukan jika underpass di bawah jalan kereta 

yang terhubung dengan jembatan mobil yang terletak di antara pintu air dan jembatan kereta 

api berhenti difungsikan dan jembatan mobilnya dibongkar. 

7. Selain menaikkan elevasi ruang bebas di bawah jembatan pada Pintu Air Manggarai, semua 

bangunan air yang ada, termasuk saluran BKB harus dicek ulang. Bilamana dijumpai lantai 

bawah bangunan air di saluran BKB ternyata kurang tinggi, maka harus dilakukan peninggian 

agar terdapat ruang bebas yang cukup supaya tidak menghambat sampah atau benda-benda 

lain yang terbawa arus air menuju ke laut. 

6.2.2.2 Perubahan Waduk Ciawi menjadi Waduk Kering Ciawi 

1. Rencana Waduk Ciawi dapat dilihat dalam laporan masterplan penanggulangan banjir wilayah 

Jabotabek tahun 1997. Sejak diusulkan tahun 1997, waduk ini mulai dibangun tahun 2017, 

namun pembangunannya mengalami perubahan. Semula bendung tersebut memiliki volume 

sekitar 15 Juta m3, namun akibat kondisi geologi lokasi yang tidak memungkinkan untuk 

dibangun bendungan tinggi, maka tinggi bendungan diturunkan (tinggi waduk 55m dari dasar 

galian) sehingga volume berkurang menjadi 6,45 juta m3 (lihat Gambar 30) 
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Gambar  30 Data teknis Waduk Ciawi dan Uji Model Fisik Waduk Ciawi 

2. Sebagai kompensasi atas berkurangnnya volume Bendungan Ciawi, maka dibangun satu 

waduk kering lain yaitu Waduk Sukamahi yang volumenya hanya 1,68 juta m3 dengan tinggi 

50m dari dasar galian. Akibat perubahan ini maka debit reduksi banjir yang semula 

direncanakan, otomatis akan ikut berkurang. Akibatnya dilakukan perubahan konsep dari 

waduk menjadi waduk kering. 

3. Pengujian model inlet dan terowongan Waduk Ciawi dilaksanakan di Laboratorium Teknik 

Pengelolaan Sumber Daya Air di kampus ITB Jatinangor (lihat Gambar 30). Salah satu 

persoalan yang pernah terlihat saat pengujian adalah persoalan tersumbatnya intake dari 

terowongan akibat sampah yang berupa gelondongan kayu, ranting-ranting, dan dedaunan.  
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4. Contoh tersumbatnya bangunan air oleh sampah dapat dilihat pada saat banjir melewati Pintu 

Air Manggarai. Terlihat dengan sangat jelas bahwa upaya penanganan/pembersihan sampah 

yang tertahan di pintu air sangatlah sulit dan memerlukan waktu dan biaya yang relatif besar. 

Jika permasalahan yang sama terjadi pada Waduk Kering Ciawi maka kondisinya akan lebih 

parah, karena posisi intake yang sulit dijangkau. Jika rencana Waduk Kering Ciawi jadi 

diwujudkan, maka perlu disiapkan prasarana untuk mengangkut sampah yang mungkin akan 

menyumbat inlet waduk Ciawi. 

6.2.2.3 Perluasan Penampang Sungai Ciliwung 

1. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, Waduk Ciawi hanya dapat memangkas puncak 

banjir Ciliwung sekitar 150 m3/s. Jika desain banjir Sungai Ciliwung 570 m3/s masih tersisia 

puncak banjir sebesar 320 m3/s, jumlah yang jauh melebihi kapasitas tampung (bankfull 

discharge) sungai Ciliwung di daerah hilir sebesar 150 m3/s.  Jadi keberadaan Waduk Ciawi 

tidak bisa menghilangkan potensi bahaya banjir di Sungai Ciliwung. Perluasan penampang 

sungai dengan cara pelebaran, pengerukan dan penataan bantaran banjir Sungai Ciliwung 

perlu dan harus dilakukan untuk menghindari banjir.  

2. Desain penampang perluasan penampang Sungai Ciliwung perlu memperhatikan fluktuasi 

debit, mulai dari debit rendah sampai tinggi untuk meminimalisir laju pengendapan sehingga 

mengurangi biaya pengerukan. Disarankan melakukan perluasan penampang Sungai Ciliwung 

dengan cara pendalaman bagian sempit dasar sungai untuk menampung debit rendah dan 

pembentukan saluran tersusun dua tahap sampai ke arah bantaran  banjir untuk menampung 

debit besar atau banjir. Untuk itu perluasan penampang harus dibarengi dengan penataan 

bantaran banjir atau dengan kata lain perlu diterapkan konsep restorasi sungai pada Sungai 

Ciliwung, khususnya di daerah hilir. 

3. Perluasan penampang sungai Ciliwung telah diprogramkan oleh pemerintah dan sebagian 

telah dilaksanakan. Gambar 31 adalah contoh penampang hasil normalisasi sungai. 

Penampang normalisasi seperti pada Gambar 31 perlu diperhatikan dalam dari beberapa 

aspek : 1) Apakah penampang tersebut cukup aman untuk menampung debit banjir pada 

kondisi terjadi kendala di pintu air Manggarai, misalnya terjadi kenaikan muka air di sekitar 

pintu air baik akibat tersumbatnya pintu oleh sampah maupun akibat kenaikan muka air di 

BKB akibat berkurangnya daya tampung BKB oleh sedimentasi, dll.; 2) Program 

pemeliharaan/pengerukan di Ciliwung dan BKB untuk menjaga kapasitas penampang 

normalisasi.  

4. Disamping itu diperlukan adanya program konservasi lahan dan tanah untuk mengurangi 

limpasan dan erosi lahan dari kawasan hulu Ciliwung agar laju pendangkalan di ruas sungai 

Ciliwung yang diperluas/normalisasi dapat dikurangi.  

5. Oleh karena itu program perluasan dan pendalaman sungai Ciliwung yang sedang 

dilaksanakan saat ini dapat dipandang sebagai solusi jangka pendek.  

6. Untuk menjaga keberlanjutan program, maka program restorasi perlu diterapkan Namun 

perlu dipahami bahwa restorasi sungai memerlukan lahan yang lebih luas dan waktu yang 

lebih lama serta komitmen seluruh stakeholder agar sistem penanganan dapat terpelihara dan 

beroperasi secara berkelanjutan. 
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Penampang normalisasi Sungai Ciliwung di daerah sekitar Cawang 

 

Penampang normalisasi Sungai Ciliwung di daerah Kampung Pulo 

Gambar  31 Penampang hasil normalisasi Sungai Ciliwung  

6.2.2.4 Sodetan/Diversi Ciliwung-Cisadane 

1. Dalam masterplan penanggulangan banjir wilayah Jabotabek 1997, terdapat rencana 

pembangunan diversi atau sodetan Ciliwung-Cisadane. Yang dimaksud dengan 

diversi/sodetan adalah dua buah terowongan berdiameter 8m yang mengalirkan air dari 

Sungai Ciliwung melalui terowongan di bawah Kota Bogor dan dialirkan ke Sungai Cisadane. 

Sodetan Ciliwung-Cisadane tersebut diusulkan dibangun karena meskipun telah dibangun 

Waduk Ciawi di sebelah hulu, namun debit yang keluar dari Waduk Ciawi ternyata cukup besar 

dan akan melebihi kapasitas Ciliwung di hulu pintu air Manggarai dan Saluran BKB, sehingga 

akan menimbulkan banjir di wilayah Jakarta. Sekitar tahun 2015 saat terjadi banjir yang cukup 

besar di Jakarta, rencana terowongan ini pernah dicoba untuk direalisasikan namun mendapat 

hambatan dari Pemda Kota Tangerang dan Pemda Provinsi Banten. Pihak Pemda beranggapan 

bahwa terowongan Ciliwung-Cisadane hanya akan memindahkan banjir dari wilayah Jakarta 

ke wilayah Kota Tangerang maka rencana tersebut dibatalkan. 

2. Dengan berkurangnya volume tampungan Waduk Ciawi dan berubahnya konsep waduk dan 

waduk kering, maka kebutuhan akan adanya terowongan Sodetan Ciliwung-Cisadane tersebut 

semakin penting dan juga dilengkapi oleh tambahan waduk pengendali banjir di dekat Desa 

Rumpin atau dekat Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor. Seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya tentang dampak diversi sungai, maka pembangunan diversi/sodetan Ciliwung-
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Cisadane dapat menimbulkan dampak serius terhadap perubahan regim aliran, morpologi dan 

ekosistem sungai Cisadane dan Ciliwung. Oleh karena itu, sodetan Ciliwung-Cisadane 

memerlukan kajian yang mendalam dan holistiik dengan mempertimbangkan dampak 

terhadap morfologi, ekosisitem sungai dan masyarakat sekitar bantaran sungai Cisadane dan 

Ciliwung.  

6.2.2.5 Sodetan/Diversi Kali Angke - Cisadane 

1. Pada hari Selasa, 25 Februari 2020 terdapat 13 titik lokasi banjir di Kota Tangerang, 

diantaranya Ciledug, Periuk, Pinang dan Karang Tengah. Banjir itu merupakan luapan dari Kali 

Ledug dan Kali Angke. Secara keseluruhan terdapat 1200 rumah yang terendam dengan 

ketinggian banjir yang bervariasi antara 60cm hingga 1,5m. Kejadian seperti ini selalu berulang 

setiap tahun.  

2. Untuk mengatasi banjir Kali Angke, diusulkan pembangunan sodetan Kali Angke-Cisadane 

sepanjang 3.86km, berupa dua buah terowongan berbentuk box culvert beton berukuran 2 x 

6.5 m x 6.5 m yang mengalirkan sebagian banjir dari Kali Angke melalui terowongan ke Sungai 

Cisadane (lihat Gambar 32). Dengan selisih elevasi 5m, maka kemiringan terowongan sekitar 

1:1000, dan kapasitas pengaliran  2 x 30 m3/s. 

3. Jika usulan sodetan Kali Angke-Cisadane ingin diwujudkan maka perlu kajian yang mendalam 

dan holistiik dengan mempertimbangkan dampak terhadap morpologi, ekosisitem sungai dan 

masyarakat sekitar bantaran sungai Kali Angke dan Cisadane. 

 

Gambar  32 Sodetan Kali Angke - Cisadane 
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6.2.2.6 Bendungan Rumpin atau Mekarsari Untuk Pengendali Banjir Sungai Cisadane serta Sumber Air 

Baku DKI dan Tangerang 

1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan rencana terowongan Ciliwung- 

Cisadane, maka dibutuhkan bendungan pengendali banjir di dekat Desa Rumpin. Selain fungsi 

tersebut, Bendungan Rumpin juga berfungsi untuk mengendalikan debit banjir dari DAS 

Sungai Cisadane, yang terkadang mengalami banjir di lokasi dekat Pintu Air Pasar Baru, 

meskipun banjir yang terjadi tidak besar. Kejadian banjir yang terjadi di wilayah Tangerang di 

masa mendatang bisa menjadi sangat merugikan karena bertambahnya pemukiman dan 

perkantoran di wilayah Kota Tangerang. 

2. Waduk Rumpin memiliki luas DAS 931,6 km2, jauh lebih luas dari luas DAS di Bendung 

Katulampa. Data elevasi, luas genangan dan volume tampungan bendungan Rumpin, 

ditunjukkan pada Tabel 3. Lokasi dan batas daerah genangan Waduk Rumpin ditunjukkan 

pada Gambar 33. 

Tabel  3 Elevasi, luas genangan dan volume tampungan bendungan Rumpin 

Elevasi (m) Luas (m2) Volume (m3) 

37,5 8.831 0 

50,0 143.243 781.839 

62,5 1.225.051 8.228.499 

75,0 2.749.925 32.438.522 

87,5 4.994.561 80.149.008 

 

 

Gambar  33 Lokasi dan Daerah Genangan Waduk Rumpin 
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3. Bendungan Rumpin adalah berupa bendungan urugan batu dengan inti kedap air, dengan 

tinggi 50m, luas genangan maximum 499ha dan volume tampungan 80.149 juta m3. 

Bendungan dengan pelimpah yang dilengkapi dengan pintu gerak radial atau vertikal. Agar 

pembangunan bendungan ini lebih memiliki nilai tambah, maka bendungan tersebut dapat 

difungsikan juga sebagai sumber air baku bagi daerah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, 

serta Wilayah DKI Jakarta melalui IPA Serpong yang mendapat pasokan air baku dari Sungai 

Cisadane.  

4. Kajian komprehensif terutama manfaat bendungan untuk mengurangi banjir dan untuk 

pasokan air baku serta perkiraan dampak pembangunan bendung gerak di Rumpin terhadap 

morfologi dan ekosistem sungai Cisadane  perlu dilakukan jika gagasan ini akan diteruskan. 

6.2.2.7 Sodetan Ciliwung - Kali Bekasi 

1. Sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kali Bekasi sebenarnya telah lama dibangun, dimana fungsi 

utamanya adalah untuk memberikan pasokan air baku dari Bendung Katulampa ke wilayah 

Bekasi melalui sungai Kali Bekasi. Sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kali Bekasi melewati daerah 

perbukitan dengan selisih elevasi yang cukup besar yaitu sekitar 100m. Selisih elevasi tersebut 

sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lokasi PLTMH, yang dapat dikelola oleh 

Kementerian PUPR. Saat ini belum ada bangunan pengairan yang dapat membatasi aliran dari 

Bendung Katulampa ke Kali Bekasi. 

2. Di masa mendatang diusulkan agar dengan adanya elevasi yang cukup tinggi untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), yang dapat dibangun 

dan dikelola langsung oleh PUPR. Yang juga penting untuk dipastikan adalah agar keberadaan 

Sodetan Ciliwung-Kali Bekasi tersebut dapat dikontrol debitnya sehingga tidak menambah 

parah banjir yang terjadi di Kali Bekasi. 

6.2.2.8 Bendungan Narogong di Sungai Cileungsi untuk Mengurangi Debit Banjir Sungai Bekasi 

1. Kali Bekasi adalah salah satu sungai yang sering menimbulkan masalah banjir di wilayah 

Kabupaten dan Kota Bekasi. Alternatif yang dapat dilakukan bagi penanganan banjir Sungai 

Bekasi adalah dengan mengurangi debit dari hulu dengan membangun bendungan pengendali 

banjir di dekat Desa Narogong.  

2. Waduk Narogong memiliki volume tampungan jauh lebih besar dari Waduk Ciawi (6 juta m3), 

dengan luas DAS 244.9 km2, jauh lebih luas dari lua DAS di Bendung Katulampa. Data elevasi, 

luas genangan dan volume tampungan bendungan Narogong, ditunjukkan pada Tabel 3. 

Lokasi dan batas daerah genangan Waduk Narogong ditunjukkan pada Gambar 34. 

Tabel  4 Elevasi, luas genangan dan volume tampungan Bendungan Narogong 

Elevasi (m) Luas (m2) Volume (m3) 

62,5 200.000 0 

75,0 856.165 6.124.867 

87,5 2.295.761 24.739.900 

100,0 3.785.885 61.911.118 

3. Bendungan Narogong adalah bendungan tipe urugan batu dengan pelimpah yang dilengkapi 

dengan pintu gerak radial atau vertikal. Agar pembangunan bendungan ini lebih memiliki nilai 
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tambah, maka bendungan tersebut difungsikan juga untuk menyimpan air baku bagi daerah 

Kabupaten Bekasi yang berada jauh di selatan dari Saluran Tarum Barat.  

4. Usulan lokasi Bendungan Narogong berada di daerah datar dan relatif tidak banyak dihuni 

oleh masyarakat. Namun, lokasi yang direncanakan untuk as bendungan saat ini merupakan 

pabrik atau gudang yang perlu dipindahkan jika usulan ini akan dilaksanakan.  
 

 

Gambar  34 Lokasi dan Daerah Genangan Waduk Narogong 

6.2.2.9 Perluasan Penampang Kali Bekasi 

1. Banjir di Kota Bekasi diantaranya disebabkan luapan Kali Bekasi.  Meskipun di hulu Kali Bekasi 

telah diusulkan pembangunan Bendungan Narogong, namun keberadaan bendungan itu  

belum cukup untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman banjir Kali Bekasi. Hal ini disebabkan 

karena masih luas masih luasnya DAS sungai yang berada di hilir Bendungan Narogong sampai 

ke arah Bendung Bekasi.  

2. Salah satu komponen penting dalam master plan pengendalian banjir  wilayah Jabotabek 

adalah peningkatan kapasitas sungai melalui perluasan penampang. Perluasan penampang 

Kali Bekasi saat ini belum dilakukan, mulai dari Bendung ke Bekasi sampai ke arah hulu.   

3. Panjang sungai yang diperluas adalah alur sungai mulai dari Bendung Bekasi sampai dengan 

Jembatan Bantar Gebang selatan atau panjangnya sekitar 14 km. Lokasi yang ditunjukan pada 

Gambar 35.  
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4. Kegiatan perluasan ini sangat penting untuk mengurangi jadinya banjir yang melimpah ke 

bantaran sungai sepanjang kali Bekasi. Banjir yang ditimbulkan oleh kali Bekasi adalah 

disebabkan oleh: 

▪ Kapasitas Kali Bekasi dalam mengalirkan banjir sudah sangat jauh berkurang akibat 

banyaknya tumpukan sampah dan sedimen di alur sungai.   

▪ Bantaran sungai juga sudah sangat menyempit akibat banyaknya pemukiman liar 

sepanjang bantaran.   

5. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan perluasan penampang sungai,  

meliputi kegiatan pelebaran alur sungai, pengerukan sungai penataan bantaran sungai, 

pembuatan tanggul sepanjang bantaran sungai dan pembuatan pintu-pintu air untuk 

mengatur aliran dari parit-parit yang membuang airnya ke Kali Bekasi.  

 

Gambar  35 Rekomendasi perluasan penampang Kali Bekasi 

6.2.2.10 Pemasangan Early Warning System dan Otomatisasi Bendung Gerak Kali Bekasi 

1. Selain akibat sampah, sedimen dan penyempitan alur sungai akibat permukiman liar, banjir 

Kali Bekasi juga ditimbulkan oleh adanya Bendung Bekasi. Bendung Bekasi adalah bendung 

gerak yang dibangun lebih dari hampir 100 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda.   
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2. Sesuai dengan namanya, bendung ini dioperasikan dengan cara mengangkat pintu air pada 

saat terjadi banjir dan menutupnya pada saat air tidak banjir sampai level tertentu. Saat ini 

Bendung Bekasi dioperasikan secara manual tanpa dilengkapi early warning system.  

3. BNPB mencatat salah satu penyebab Bekasi menjadi wilayah terdampak banjir paling parah 

adalah karena belum adanya early warning system, dimana salah satunya adalah 

keterlambatan pembukaan pintu bendung yang menghambat aliran banjir. Diusulkan adanya 

integrasi pemasangan sistem kontrol untuk menggerakkan pintu air berdasarkan adanya 

peringatan dari early warning system untuk mengurangi risiko kejadian banjir di Bekasi. 

6.2.2.11 Penanggulangan Banjir Kota Bekasi akibat Keberadaan Jalan Tol dan Siphon Kalimalang 

1. Selain akibat meluapnya Kali Bekasi, banjir juga disebabkan oleh keberadaan jalan tol Jakarta-

Cikampek dan Saluran Tarum Barat yang menjadi penghalang bagi aliran dari selatan ke utara. 

Aliran sungai-sungai di wilayah Kota Bekasi, seluruhnya mengalir dari selatan ke utara. 

Keberadaan jalan tol dan saluran Tarum Barat (Kalimalang) dan jembatan kereta api 

menghambat aliran air dari selatan ke utara.  

2. Untuk melewatkan air melewati bawah jalan tol digunakan jembatan yang umumnya berupa 

box culvert. Sayangnya sampah dan sedimentasi telah memenuhi box culvert tersebut 

sehingga luas penampang yang tersisa untuk mengalirkan air menjadi sangat kecil. 

3. Untuk saluran atau sungai yang melewati Kalimalang persoalannya jauh lebih kompleks. 

Perlintasan sungai melewati bagian bawah Saluran Tarum Barat hampir seluruhnya 

merupakan siphon terbalik (inverted siphon). Karena dasar siphon berada di bawah elevasi 

lahan di sebelah hulu dan hilir maka sering terjadi penyumbatan siphon oleh sampah dan 

sedimen. Contoh kondisi penyumbatan saluran oleh sampah disajikan pada Gambar 36. 

4. Terdapat 12 titik saluran yang terpotong oleh jalan tol, yakni di lokasi Kali Cikarang, Kali 

Sadang, Ciayang, Cisadang, Cibeureum, Kali Baru, Kali Jambe, Sasak Jarang, Kali Bekasi, Kali 

Baru, Kali Blencong, dan Kali Cakung. Sebagian besar siphon yang berada di bawah saluran 

Tarum Barat tersumbat parah oleh sampah dan sedimen. Secara visual terlihat bahwa air 

hampir mustahil dapat melewati siphon dengan lancar. 
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Gambar  36 Contoh penyumbatan box culvert di bawah jalan tol 

 

Gambar  37 Contoh penyumbatan siphon yang mengalir di bawah Kalimalang. 

5. Untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Bekasi, diperlukan alternatif penanganan yang 

tidak mengganggu operasi jalan tol dan aliran air saluran Tarum Barat. Rekomendasi 

penanganan penyumbatan di lokasi box culvert dan siphon  adalah sebagai berikut: 

▪ Lantai hilir siphon dibongkar, bagian ini kemudian dibuat agar dasarnya satu level dengan 

dasar siphon. Saluran yang berada di sebelah hilir dari siphon kemudian dikeruk mula-

mula sampai dasar siphon kemudian diperdalam bertahap sampai mencapai lokasi sungai 

lain yang menjadi induk dari sungai tersebut 

▪ Saluran yang berada di bawah jembatan yang memotong jalan tol juga diperdalam. 

Demikian juga saluran di hulu jembatan dan saluran yang berada di antara jembatan dan 

siphon juga ikut diperdalam tergantung ketebalan sedimen. 
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6. Prosedur seperti diuraikan pada butir 5 di atas kemudian diterapkan untuk seluruh sungai 

yang memotong jalan tol dan Saluran Tarum Barat. Berdasarkan data elevasi dasar sungai 

pada peta Rupa Bumi Indonesia, tindakan ini akan menyebabkan saluran yang melewati jalan 

tol dan menjadi lebih dalam sekitar 1-2 m, sedangkan dasar saluran setelah hilir siphon 

semakin dalam sekitar 5m, dan setelah itu dalam pengerukan berkurang. 

6.2.2.12 Penanggulangan Banjir Khusus untuk Kawasan Rawalumbu 

1. Salah satu wilayah di Kota Bekasi yang sangat sering mengalami banjir adalah Perumahan 

Rawa Lumbu. Drainase alami dari perumahan ini mengalir ke Kali Rawa Lumbu yang 

selanjutnya setelah melewati jalan tol dan siphon Kalimalang, aliran dibelokkan ke arah Kali 

Bekasi di sebelah kiri bendung Bekasi.  

2. Karena Kali Bekasi sering mengalami banjir maka di muara sungai Kali Rawalumbu tersebut 

dipasang pintu stasiun pompa air yang yang dilengkapi dengan pintu. Saat Kali Bekasi banjir, 

pintu air ditutup dan pompa difungsikan agar air air yang mengalir di kali Rawalumbu dapat 

dipompa keluar.  Layout sistem drainase Rawalumbu  disajikan pada Gambar 38.  

 

Gambar  38 SIstem Drainase Kawasan Rawalumbu 

3. Karena sistem pompa dan pintu ini sering kali gagal maka perlu dipikirkan cara lain agar banjir 

yang terjadi di daerah perumahan Rawalumbu dapat dihindarkan.  Salah satu alternatif yang 

bisa dilakukan adalah membuat saluran diversi dari Sungai Rawalumbu ke sungai yang 

terdekat, dengan tetap memperhatikan dampak terhadap morfologi sungai. 

4. Dari penelusuran peta, terdapat selisih elevasi 4m antara dasar Sungai Rawalumbu dan sungai 

bekas saluran irigasi  tersebut.  Dengan jarak saluran diversi sepanjang 100m maka kapasitas 

sodetan berukuran 3 (3m x 4m) diperkirakan sudah mencukupi untuk mengalirkan air dari 

daerah Rawalumbu. 
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5. Setelah saluran diversi dibangun, maka beban pintu air dan pompa di Rawalumbu dapat 

dikurangi. Dengan cara tersebut maka air dari kali Bekasi pada saat banjir dapat dicegah agar 

tidak akan masuk ke daerah Rawalumbu. 

6.3 Green Infrastructure 

6.3.1 Konsep Dasar 

1. Green infrastruktur atau infrastruktur hijau merupakan konsep penataan ruang yang 

mengaplikasikan infrstruktur ramah lingkungan, yaitu infrastruktur yang tidak mengganggu 

siklus alami lingkungan. Dalam pengelolaan air hujan green inftrastruktur diperoleh dengan 

menerapkan konsep Low Impact Development (LID), yaitu pengelolaan air hujan dan strategi 

pengembangan lahan yang menekankan pada pentingnya konservasi dan fitur alami di 

lapangan (pepohonan, semak dsb.) dan terintegrasi dengan rekayasa hidrologi dan hidraulika 

skala mikro untuk sedapat mungkin meniru kondisi hidrologi lahan sebelum pengembangan.  

2. Tujuan utama dari metode LID adalah meniru kondisi hidrologi di daerah prapengembangan 

dengan menerapkan teknik-teknik di lapangan dalam upaya menyimpan, menginfiltrasikan, 

mengevaporasikan dan menahan atau membantu mengurangi limpasan air hujan, dan 

pengisian kembali air tanah serta menjaga dampak buruk terhadap sungai, waduk, dataran 

banjir dan system aquatic lainnya akibat pengembangan daerah. (Hinmann, 2005) 

3. Beberapa kebijakan implementasi green infrastructure di Indonesia adalah Permen PUPR 

No.11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya, 

serta Permen PUPR 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. Namun dalam 

implementasinya masih mengalami banyak kendala, baik teknis maupun non teknis. 

4. Pada Permen ini disebutkan bahwa “Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung Dan 

Persilnya adalah upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan 

cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan, dan menyimpan sementara 

air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan 

pemanfaatan elemen buatan”  

5. Dalam aplikasi LID sebagai alternatif pengelolaan limpasan hujan di DAS Ciliwung, Krukut, dll., 

termasuk kegiatan retrofitting di wilayah-wilayah yang sudah terbangun, berbagai hal berikut 

perlu untuk dijadikan target pencapaian: 

▪ Memenuhi tujuan penanganan polutan (Water Quality Volume; WQV) 

▪ Memelihara pengisian air tanah (Recharge Volume; ReV) 

▪ Mengurangi erosi di saluran (Channel Protection Storage Volume; CPV) 

▪ Mencegah banjir limpahan (Overbank Flood Protection Discharge Volume; QP) 

▪ Mencegah banjir ekstrim (Extreme Storm Volume; QF) 

▪ Mencapai kondisi hidrologis pra pembangunan (Environmental Site Design Volume; ESDV) 

6. Selain pemenuhan tujuan penanganan polutan, penanganan pengotor juga perlu untuk 

diperhatikan mengingat kualitas air banjir yang selama ini terjadi adalah penuh dengan 

sedimen, pasir, sampah domestik, mengandung pencemar domestik dan industri serta 

perkotaan, dsb., (termasuk kasur misalnya). Keberadaan keseluruhan polutan dan pengotor 

tersebut adalah merupakan tantangan yang khas untuk kita. Apabila tidak ditangani, 
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keseluruhan pencemar dan pengotor tersebut akan mempengaruhi pencapaian berbagai 

target di atas. 

7. Terkait pengelolaan sampah yang menuju dan di aliran sungai, berbagai teknologi yang dapat 

dan atau telah dipakai meliputi misalnya floating net booms, humeceptor, trash racks, debris 

screens, dan trash guards. Akan tetapi, hal yang utama adalah peningkatan pengelolaan 

sampah domestik yang berbasis hirarki pengelolaan sampah. 

8. Selain aspek teknologi, penanganan polutan dan pengotor di aliran limpasan memerlukan 

kegiatan pemeliharaan sistem pengelolaan limpasan secara rutin. Keterlibatan masyarakat 

dalam hal ini akan sangat mendukung. 

9. Mengingat aplikasi Green Infrastructure/Low Impact Development yang berdasarkan 

hubungan antara timbulan limpasan air hujan dengan curah hujan tertentu, biasanya antara 

I85 hingga I95, aplikasi Green Infrastructure/Low Impact Development tersebut perlu 

terintegrasi dengan aplikasi gray infrastructures dan konsep room-for-water dalam urban 

design. 

6.3.2 Waduk, Situ dan Kolam Retensi atau Wet Pond 

1. Waduk, situ dan kolam retensi atau kolam basah (wet pond) merupakan bagian integral dari 

sistem pengendalian air hujan kawasan, dan juga sebagai unsur estetika kawasan dan sarana 

wisata air, serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu prasarana pengurangan banjir. Sistem 

drainase diintegrasikan dengan sistem kolam, dimana pada musim hujan kebutuhan air di 

kolam untuk mengganti kehilangan air akibat perkolasi dan penguapan diambil dari air hujan 

di kawasan. Oleh karena itu desain kedalaman kolam harus memperhitungkan penguapan, 

perkolasi dan sedimentasi pada dasar kolam.  

2. Kolam retensi juga digunakan untuk mereduksi kadar polutan yang terbawa oleh aliran air 
hujan. Pada kolam retensi, mekanisme penghilangan polutan terjadi pada proses sedimentasi. 
Polutan seperti logam berat, dan bahan organik, dapat dihilangkan melalui proses 
sedimentasi. Sementara itu, polutan terlarut lainnya dapat dihilangkan melalui kombinasi 
proses fisik, flokulasi alami, dekomposisi oleh bakteri, serta penyerapan oleh tumbuhan air 
dan alga. Kolam retensi memiliki kapasitas yang cukup tinggi untuk menghilangkan sebagian 
besar beban polutan dari pemukiman.  

3. Kolam retensi dapat direncanakan untuk berfungsi tunggal, yakni untuk tujuan peningkatan 

kualitas runoff, atau dapat pula direncakanan untuk berfungsi ganda, yakni untuk mencegah 

banjir. Kolam retensi dapat bekerja baik jika terdapat aliran masuk dan keluar kolam. Jika 

direncanakan dan dipelihara dengan baik, kolam retensi dapat dikembangkan menjadi area 

rekreasi, ruang terbuka hijau, sumber air cadangan bagi pemadam kebakaran, dll. Tipikal 

kolam retensi disajikan pada Gambar 39. 

4. Terdapat banyak waduk dan situ di wilayah DKI dan sekitarnya, dimana sebagiannya perlu 

direvitalisasi bahkan disarankan juga untuk ditambah, khususnya pada kawasan yang belum 

ada kolam retensi. Waduk-waduk tersebut dapat direvitalisasi sehingga bermanfaat dan 

memiliki fungsi sebagai: a) Waduk retensi; b) Menjadi bagian dari sistem polder pada dataran 

rendah (misalkan di Jakarta Utara); c) Ruang terbuka hijau (di sempadan waduk); d) Sarana-

prasarana wisata bagi penduduk setempatl e) Recharging air tanah, dll.  
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6.3.3 Dry Pond atau Kolam kering 

1. Berbeda dengan wet pond, dry pond hanya diisi air sewaktu-waktu. Pada saat limpasan air 

hujan kawasan tinggi aliran air hujan dialirkan dan ditampung sementara di kolam ini dan 

selanjutnya air hujan yang tertampung dalam kolam dialirkan ke saluran drainase kawasan 

secara perlahan.  

2. Pada kondisi tanpa air, kolam dapat difungsikan untuk berbagai manfaat, misalnya lapangan 

bola, taman , dll. Di atas lahan kolam kering bisa juga dibangun bangunan atau kantor yang 

ramah banjir, misalnya menerapkan konsep rumah panggung. 

 

 

Sumber: Metropolitan Council / Barr Eng.Co, Stormwater Management in Washington State, 2000 

Gambar  39 Denah Tipikal Kolam Retensi 

6.3.4 Restorasi sungai 

1. Restorasi sungai mengacu pada pemulihan keadaan alami secara fisik, ekologi, spasial dan 

manajemen, yang mendukung fungsi sistem sungai dalam aspek keanekaragaman hayati, 

rekreasi, pengelolaan banjir, dan pengembangan lanskap.  
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2. Penampang sungai yang terbentuk secara alamiah umumnya hanya mampu menampung 

debit banjir dengan periode ulang yang rendah (1 hingga 2 tahunan).  Hal ini karena 

penampang tersebut terbentuk oleh aliran yang sering terjadi atau debit dominan.  

Penampang sungai alamiah yang terbentuk memiliki geometri sesuai dengan material dasar 

dan tebing sungai, serta selaras dengan dinamika debit serta angkutan sedimennya .  Dengan 

demikian hampir dapat dipastikan bahwa apabila terjadi debit banjir dengan periode ulang 

lebih dari 2 tahun akan terjadi banjir atau luapan.   

3. Dengan penerapan rekayasa terhadap penampang sungai, geometri penampang dapat diubah 

sedemikian hingga mempunyai penampang basah yang lebih luas, sehingga dapat 

mengakomodasi debit banjir dengan periode ulang yang lebih besar.  Namun demikian 

dinamika aliran dan sedimen yang melalui penampang tetap mengikuti kondisi alamiah yang 

merupakan fungsi daerah tangkapan dan hujan. 

4. Ditinjau dari aspek morfologi sungai, profil penampang sungai yang diperlebar akan memiliki 

penampang yang cukup untuk menampung debit banjir dengan periode ulang yang besar, 

namun akan memiliki muka air dan kecepatan aliran yang sangat rendah pada saat debit 

rendah. Sedangkan profil penampang restorasi memiliki profil yang optimum untuk 

mengalirkan debit rendah dan debit dominan, namun perlu ditambah dengan penyediaan 

area bebas di bantaran untuk mengakomodir debit banjir.  

5. Penampang sungai yang telah diperluas penampang basahnya akan mengalami sedimentasi 

yang lebih cepat daripada penampang yang terbentuk secara alamiah, sehingga memerlukan 

pemeliharaan rutin agar kapasitas panampangnya terjaga.  Penampang sungai alami adalah 

stabil, karena angkutan sedimennya lebih seimbang, sehingga siklus pemeliharaannya relatif 

lebih lama. Namun demikian penampang alamiah memiliki konsekuensi pada penyiapan lokasi 

bantaran banjir untuk meminimalkan kerugian akibat banjir. 

 

 
Sumber: baynature.org 

Gambar  40 Contoh profil normalisasi (kiri) dan restorasi (kanan) di Sungai Drau, Austria 



43 
 

 

 

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Cheonggyecheon-before-the-reconstruction-2001-left-and-after-the-

reconstruction-2005_fig1_283523783 

Gambar  41 Contoh program restorasi Sungai Cheonggyecheon di Korea  

6. Pada Gambar 41 disajikan contoh program restorasi Sungai Cheonggyecheon di Korea, 

dimana pada tahun 2003-2005, jalan bebas hambatan yang dibangun di atas sungai dibongkar 

untuk menyediakan ruang untuk keperluan restorasi sungai dan meningkatkan estetika 

kawasan. Sebagai dampaknya, kawasan ini menjadi daya tarik bagi 90 ribu pejalan kaki per 

hari, dan menjadi model bagi proyek pembaharuan perkotaaan yang lebih ramah lingkungan 

di seluruh dunia. 

 

 
Sumber: mdpi.com 

Gambar  42 Contoh penerapan restorasi sungai di Taiwan 

https://www.researchgate.net/figure/Cheonggyecheon-before-the-reconstruction-2001-left-and-after-the-reconstruction-2005_fig1_283523783
https://www.researchgate.net/figure/Cheonggyecheon-before-the-reconstruction-2001-left-and-after-the-reconstruction-2005_fig1_283523783
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6.3.5 Sistem Polder 

1. Sebaran polder di Jakarta disajikan pada Gambar 43. Data sebaran banjir pada kejadian awal 

tahun 2020 menunjukkan bahwa genangan secara umum terjadi di luar sistem polder yang 

sudah terbangun sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem polder sudah bekerja dengan 

baik.  

2. Data sebaran banjir menunjukkan adanya dua titik banjir berada pada kawasan polder di 

Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yakni pada sistem polder Danau Sunter (Sunter Hulu) dan 

sistem Polder Rawabuaya. Diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai kinerja dari sistem polder 

pada titik tersebut. 

 

Gambar  43 Titik genangan banjir 2020 dan sebaran polder di DKI Jaarta 

6.3.6 Pemanenan air hujan (rainwater harvesting) 

1. Konsep pemanenan air hujan atau Rainwater Harvesting (RWH) merupakan teknologi yang 

sudah cukup lama dan dapat digunakan untuk menyuplai kebutuhan air, mengurangi beban 

akuifer dan air permukaan serta mencegah banjir. Tahapan dari RWH adalah mengumpulkan, 

menyimpan dalam tangki atau sistem penyimpanan air lainnya dan memanfaatkan air hujan. 

Beberapa tahun sebelumnya RWH hanya digunakan sebagai alternatif pemenuhan air pada 

daerah-daerah yang kekurangan air. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin 

bertambahnya kesadaran manusia akan lingkungan, konsep RWH mulai digunakan sebagai 

sumber alternatif untuk pemenuhan kebutuhan air baik sebagai sumber air utama maupun 

tambahan.  

2. Konsep RWH dapat diterapkan pada skala perumahan/pemukiman. Konsep RWH cocok 

diterapkan pada kawasan dimana layanan PDAM belum terjangkau, seperti kawasan Jakarta 

Utara. Dengan menerapkan konsep RWH, penggunaan air tanah bisa dikurangi, paling tidak 

selama musim hujan, sehingga dapat mengurangi laju penurunan muka tanah. 
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6.3.7 Bioretensi  

1. Secara umum, sistem bio-retensi dapat digambarkan sebagai cekungan pada suatu area yang 

menerima limpahan air hujan dari sekelilingnya. Air limpasan hujan mengalir menuju area bio-

retensi, mengalami penggenangan di permukaan tanah, dan kemudian berangsur-angsur 

menyerap ke dalam tanah atau dialirkan secara perlahan ke saluran drainase.   

2. Area bio-retensi dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis tanah, karena pada beberapa desain, 

runoff mengalami perkolasi melalui lapisan tanah buatan, dan kemudian runoff tersebut 

dialirkan menuju saluran drainase utama. Sistem ini dapat diaplikasikan langsung pada tanah 

asli jika tanah tersebut memiliki kapasitas infiltrasi yang mencukupi. 

3. Bio-retensi harus terbebas pengaruh dari muka air tanah. Elevasi dasar area bio-retensi perlu 

didesain sekitar +1.0 m dari elevasi muka air tanah tertinggi. 

4. Pada Gambar 44 disajikan tipikal bioretensi. Beberapa komponen utama dalam desain Area 

Bio-Retensi antara lain: 

▪ Pencegahan terhadap penyumbatan oleh sedimen dengan penggunaan lapisan filter.  

▪ Area tergenang (ponding area); merupakan area yang diperuntukkan bagi air limpasan 

hujan sebelum menyerap ke dalam tanah.  

▪ Lapisan tanah organik; berfungsi untuk mencegah erosi lapisan tanah dasar, menjaga 

kelembaban air di zona akar tanaman, sebagai media pertumbuhan biologis dan 

dekomposisi material organik, serta filtrasi polutan. 

▪ Lapisan tanah untuk tanaman; berfungsi sebagai media penyedia air dan nutrisi untuk 

mendukung pertumbuhan tanaman dalam area bio-retensi.  

▪ Pipa drainase (jika runoff akan dialirkan ke saluran drainase utama); dipasang di dasar 

area bio-retensi 

▪ Tanaman; pemilihan jenis tanaman perlu dipertimbangkan terhadap ketahanan 

tanaman pada saat musim kemarau maupun hujan.  

5. Keuntungan dengan adanya Area Bio-Retensi antara lain: 

▪ Dapat berfungsi estetis sebagai ruang terbuka hijau dan area rekreasi 

▪ Mengurangi volume runoff dari daerah tangkapan hujan 

▪ Dapat efektif untuk mengurangi kandungan sedimen halus, logam, bakteri, dan bahan 

organik lainnya dari runoff. 

▪ Layout dan jenis tanaman dapat disesuaikan dengan kondisi tata ruang yang ada 

▪ Dapat diaplikasikan di berbagai tempat dengan kondisi klimatologi dan geologi yang 

berbeda, tanpa mengalami banyak perubahan desain 

▪ Cocok untuk digunakan di area yang sebagian besar terdiri dari lahan kedap air, seperti 

tempat parkir 

▪ Dapat mengurangi dimensi dan biaya fasilitas pengontrol aliran/banjir di sebelah hilir 

▪ Menambah volume aliran air tanah 

6. Keterbatasan penggunaan Area Bio-Retensi antara lain: 

▪ Terdapat kendala jika diterapkan untuk daerah tangkapan hujan yang luas, 

penggunaannya terbatas untuk daerah tertentu 

▪ Rentan terhadap penyumbatan oleh sedimen, oleh karena itu pemeliharaan harus 

menjadi satu kesatuan dengan perencanaan 
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6.3.8 Taman air hujan (rainwater garden) 

1. Tipikal taman air hujan disajikan pada Gambar 45. Taman ini didesain untuk menampung air 

hujan sementara agar dapat terinfiltrasi ke dalam tanah. Taman ini didesain berupa cekungan, 

dengan kedalaman antara 25–75 cm dari elevasi muka tanah di sekitarnya. Struktur ini 

memungkinkan terjadinya genangan air di dalam area taman selama beberapa waktu sebelum 

akhirnya air limpasan hujan tersebut menyerap ke dalam tanah atau menguap atau dialirkan ke 

saluran drainase sekitar.   

2. Jenis tanaman perlu dipilih yang relatif tahan terhadap cuaca kering sekaligus tahan terhadap 

genangan air 

3. Agar kapasitas infiltrasi tanah tetap terjaga, aktifitas yang dapat mengakibatkan terjadinya 

pemadatan tanah perlu dihindari 

 

 
Sumber: Metropolitan Council / Barr Eng.Co, Prince George’s County Department of Environment Protection , 1993 

Gambar  44 Tipikal bioretensi 
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Sumber: Metropolitan Council / Barr Eng.Co, Valley Branch Watershed District, 2000 

Gambar  45 Tipikal taman air hujan (rainwater gardens) 
 

6.3.9 Integrasi sisitem pemanenan air hujan dan bioretensi dan taman air hujan 

1. Konsep pemanenan air hujan sebaiknya diintegrasikan dengan bioretensi atau taman air hujan. Air 

hujan yang jatuh di atas-atap bangunan ditampung ke dalam tangki. Air hujan yang tertampung di 

tangki - setelah dilakukan perbaikan kualitas dengan menggunakan sistem pengollah air bersih, seperti 

filter atau water tretment mikro lainnya - kemudian dimanfaatkan untuk keperluan air bersih rumah 

tangga atau penghuni di masing-masing gedung.  

2. Jika air hujan yang masuk ke tangki melebihi kapasitas tangki, kelebihan air hujan ini dialirkan ke dalam 

bioretensi atau taman air hujan yang dibuat di lahan pekarangan. Disamping menampung kelebihan 

air hujan yang berasal dari tangki bioretensi juga menerima aliran limpasan yang berasal dari lahan 

terbuka/pekarangan. Air yang tertampung di dalam bioretensi secara perlahan diresapkan ke dalam 

tanah dan sebagian dialirkan melalui saluran infiltrasi (infiltration trench) atau pipa-pipa menuju 

saluran drainase pemukiman. Pengeluaran air dari sistem bioretensi ke saluran drainase dilakukan 

perlahan agar debit yang keluar tidak melebihi debit puncak limpasan prapembangunan. Pengeluaran 

air dari bioretensi terus dilakukan sampai muka air dalam sistem bioretensi turun pada posisi minimal 

yang disyaratkan. Pengeluaran air dari sisitem bioretensi dapat dilakukan secara gravitasi  jika lahan 

tempat bioretensi relatif tinggi dibandingkan saluran drainase  atau dengan bantuan pompa. Dengan 

sistem ini kapasitas tampungan bioretensi selalu terjaga. Skema sistem integrasi pemanenan air hujan 

dan bioretensi dapat dilihat pada Gambar 46. 

 
Gambar  46 Skema tipikal integrasi sistem pemanenan air hujan dan bioretensi 
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6.3.10 Parit Infiltrasi (Infiltration Trench) 

1. Infiltration trench atau dapat diartikan sebagai parit atau saluran infiltrasi adalah suatu parit yang 

digali memanjang di areal tertentu, dengan ukuran tertentu yang tidak terlalu besar, dimana 

kemudian galian tersebut ditimbun kembali dengan kerikil ataupun batuan, dan biasanya dilapisi 

dengan filter yang ditempatkan di dasar serta di sisi samping parit tersebut. Limpasan air hujan 

dialirkan ke infiltration trench. Limpasan kemudian tersimpan di dalamnya mengisi ruang pori 

yang ada diantara kerikil atau bebatuan. Kemudian proses infiltrasi serta pengurangan polutan 

terjadi seiring proses filtrasi, adsorpsi, serta proses biologis. Sketsa parit ilustrasi dapat dilihat 

pada Gambar 47. 

 

Sumber: Metropolitan Council / Barr Eng.Co, Schueler, 1987 

Gambar  47 Sketsa Saluran/parit infiltrasi (Infiltration trech) 

6.4 Komponen Non-Struktural 

6.4.1 Membangun Kesiapan terhadap Bencana  

1. Masalah penanggulangan bencana sudah diatur dalam undang-undang dan turunannya 

dimana di dalamnya sudah diatur hak dan kewajiban mulai dari pemerintah baik pusat 

maupun daerah dan masyarakat. Lebih penting dari masalah penanggulangan adalah masalah 

membangun kesiapan terhadap bencana pada semua stakeholder yang terlibat. Stakeholder 

dalam masalah ini dibedakan atas 3 (tiga) kategori yaitu 

▪ Beneficiaries yaitu kelompok masyarakat yang terkena dampak baik langsung maupun 

tidak langsung 

▪ Intermediaries yaitu kelompok masyarakat atau perorangan yang dapat memberikan 

pertimbangan/fasilitasi 
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▪ Decision/policy maker adalah lembaga/institusi yang berwenang memberi keputusan dan 

landasan hukum. 

2. Kesiapan terhadap bencana banjir memerlukan:  

▪ Pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, disini akan banyak melibatkan stakeholder  

▪ Membangun sistim peringatan dini dari hulu ke hilir (end to end): sensor, analisis, 

informasi  terkait risiko, mekanisme dan perangkat penyampaian informasi, membangun 

kemampuan respons dari semua pihak (masyarakat lokal, pemerintah, praktisi, industri 

dan dunia usaha, akademisi). 

▪ Membangun kesiapan/ketangguhan masyarakat melalui pendekatan berbasis masyarakat 

(community based approach) pada tingkat terbawah (kelurahan, RW, RT), melalui 

sosialisasi, pendidikan & pengorganisasian masyarakat. 

▪ Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam melakukan persiapan dan 

pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pemulihan (SDM, peralatan, teknologi dan 

informasi, prosedur/SOP dsb.), juga kemampuan membangun kerjasama dengan 

masyarakat melalui program-program sosialisasi intensif. 

▪ Mengembangkan perangkat-sosialisasi lunak ramah pengguna (user friendly) untuk 

melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan bencana banjir (open 

map, crowd funding, membangun motivasi, pelayanan bantuan dsb.). 

▪ Mulai dipikirkan adanya sumber pendanaan lain selain APBN/APBD untuk masalah 

penanggulangan bencana. 

6.4.2 Strategi Perancangan dan Implementasi Konsep Pentahelix 

1. Konsep pembangunan Pentahelix adalah konsep pelibatan secara aktif lima stakeholder yang 

terkait dalam pembangunan, meliputi  Komunitas, Pemerintah, Akademik, Pelaku Usaha, dan 

Media (lihat Gambar 48) 

2. Kebijakan non-struktural yang banyak melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan banjir sebenarnya sudah ada, namun belum efektif implementasinya. Pada 

umumnya kebijakan yang ada bersifat sektoral, sentralistik, dan top-down tanpa melibatkan 

masyarakat. Hal ini tentu saja kurang sesuai dengan perkembangan global yang menuntut 

desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi stakeholder khususnya kelompok beneficiaries. 

Penanggulangan banjir seharusnya tidak hanya masalah struktural tetapi  harus disinergikan 

dengan pembangunan non-struktural yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya 

partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya lebih optimal. Kegiatan yang bisa dilakukan antara 

lain: 

▪ Memberdayakan, mendorong dan mengaktifkan forum-forum komunikasi komponen 

pentahelix (pemerintah, pelaku usaha, akademik, masyarakat, dan media) di atas untuk 

membangun kerjasama yg lebih kuat dalam mengelola bencana banjir 
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▪ Mendorong program pendidikan masyarakat, dunia usaha dan media agar dapat 

bersinergi dalam mengelola, mendistribusikan dan memanfaatkan informasi terkait 

bencana banjir agar dapat bermanfaat secara maksimal dan tidak berdampak negatif bagi 

upaya kesiapsiagaan dan 

pemulihan 

▪ Agar penanggulangan banjir 

lebih integratif dan efektif, 

diperlukan tidak hanya 

koordinasi di tingkat 

pelaksanaan, tetapi juga di 

tingkat perencanaan 

kebijakan, termasuk 

partisipasi masyarakat dan 

stakeholder lainnya. 
Gambar  48 Diagram Pentahelix 

3. Salah satu alternatif implementasi konsep pentahelix bagi pengelolaan banjir adalah 

penerapan green infrastructure dalam skala lingkungan/rumah. Dalam hal ini, masing-masing 

pihak dapat mengambil peran sbb: 

▪ pihak masyarakat (komunitas) berperan sebagai pelaku pengembangan green 

infrastructure di lingkungannya masing-masing 

▪ pihak pemerintah berperan sebagai pembina 

▪ pihak pelaku usaha beperan sebagai kontributor dana pengembangan green 

infrastructure (misalkan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSSR)) 

▪ pihak akademis berperan sebagai pendamping perencanaan dan implementasi di 

lapangan 

▪ pihak media berperan sebagai penyampai informasi kepada publik 

4. Strategi perancangan pengelolaan banjir yang diusulkan adalah sbb: 

▪ Sosialisasikan tentang pentingnya tanggung jawab bersama dengan cara melibatkan  

seluruh stakeholder dalam proses perencanan. 

▪ Integrasikan sistem drainase dan pengembangan sumberdaya air dengan tata ruang (site 

plan) untuk mencapai multiguna pemanfaatan lahan, antara lain: a) Integrasikan sistem 

utama drainase dengan desain pemukiman; b) Integrasikan ruang terbuka umum dengan 

sistem drainase dan maksimalkan akses untuk umum, aktivitas untuk rekreasi dan taman. 

▪ Minimumkan dampak pembangunan terhadap siklus air dan perluas manfaat sistem 

dengan cara: a) Mempertahankan proses alami ekosistem yang ada, kondisi topografi dan 

ciri-ciri alamiah (natural features) lainnya; b) Melindungi sumber-sumber air permukaan 

dan air bawah tanah; c) Menyesuaikan desain bangunan dan infstratruktur lainnya agar 

ramah lingkungan; d) Meminimalkan aliran limpasan dengan cara mengalirkan aliran 

limpasan dari daerah kedap air ke daerah lolos air untuk mengurangi debit limpasan dan 

meningkatkan kualitas air limpasan; e) Mempertahankan keanekaragaman hayati yang 

ada. 

▪ Manfaatkan air hujan sebagai sumber air baku ataupun air bersih, dengan menerapkan 

pendekatan yang berorientasi tampungan (storage-oriented approach), antara lain: a) 
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Kumpulkan air hujan yang jatuh di atap-atap rumah ke dalam tampungan dan kemudian 

manfaatkan untuk keperluan rumah tangga sehingga mengurangi penggunaan air bersih 

(rainwater harvesting); b) Tampung aliran limpasan kawasan pemukiman ke dalam sistem 

penampungan (kolam-kolam retensi, rain garden, bioretensi, ground tank, dll.) sebagai air 

baku yang dapat diolah menjadi air bersih untuk keperluan domestik; c) Terapkan teknik-

teknik atau buatkan bangunan-bangunan yang mampu penyerap air hujan ke dalam tanah 

untuk mengurangi aliran yang masuk ke sungai.   

6.4.3 Peran Sektor Swasta 

1. Pendanaan penanggulangan bencana akan sulit jika bergantung pada APBN/APBD saja. Peran 

badan usaha dalam penanggulangan bencana dapat ditingkatkan melalui Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) atau lebih dikenal dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR).  

2. CSR memang bersifat sukarela dan bukan merupakan kewajiban, tetapi penggunaannya perlu 

diatur agar optimal dan sesuai tujuan. Salah satu ruang lingkup CSR adalah penanggulangan 

bencana. Beberapa provinsi sudah mengatur diperbolehkannya CSR untuk penganggulangan 

bencana seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bengkulu. Pada umumnya CSR hanya 

digunakan untuk penanggulangan bencana saat kejadian tetapi bukan untuk memitigasi 

bencana. Di DKI Jakarta, berdasarkan Pergub 112/2013 sudah dinyatakan bahwa lingkup 

penggunaan CSR  sendiri meliputi jasa dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, jasa 

dukungan kegiatan dan jasa dukungan keahlian. Jadi pembangunan infrastruktur dengan 

memanfaatkan CSR/TSLD  cukup berpeluang untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan 

mitigasi bencana. 

3. Pemanfaatan CSR oleh sektor swasta sendiri perlu didorong lebih kuat untuk mengamankan 

investasi swasta itu sendiri dari ancaman bencana, khususnya bencana banjir, melalui 

kegiatan-kegiatan  membangun kesiapan badan usaha swasta bersama masyarakat di sekitar 

lokasi badan usaha tersebut, untuk mampu secara bersama-sama menghadapi bahaya banjir, 

pembangunan sistim peringatan dini bersama, upaya mitigasi melalui pemeliharaan 

infrastruktur drainase sekitar serta pengelolaan sampah padat agar tidak mengganggu 

saluran-saluran drainase, juga penyusunan BCP (Business Continuity Plan) yang melibatkan 

pemangku kepentingan terkait agar kegiatan operasional usaha (business) dapat segera pulih 

berjalan kembali secepatnya setelah terdampak bencana banjir. Dana CSR dapat digunakan 

juga untuk pelatihan-pelatihan bersama antara karyawan dan masyarakat sekitar agar mampu 

bersama-sama menangani bencana banjir. Sektor swasta perlu didorong meningkatkan 

kesiapan sendiri menghadapi banjir, misal membangun tanggul pelindung banjir, 

menempatkan peralatan kerja dan mesin-mesin di tempat yang aman, sistim perlindungan 

karyawan dsb., termasuk memanfaatkan mekanisme asuransi untuk proteksi aset terhadap 

bahaya banjir. 

4. Dalam rangka peningkatan tanggung jawab sosialnya, sektor swasta harus dipastikan ikut 

bertanggung jawab dalam kegiatan usahanya agar tidak memperburuk risiko banjir, misalnya 

dalam penanganan limbah usaha dan limbah industrinya tidak menyebabkan polusi yang akan 

menyebar pada saat banjir, juga menerapkan prinsip storage approach dengan membangun 

sistim pemanenan hujan dan menerapkan teknik-teknik untuk menurunkan aliran permukaan 

pada wilayah kerjanya. Khususnya untuk dunia usaha pengembang perumahan, pendekatan 
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mitigasi banjir harus diterapkan dengan ketat oleh para pengembang melalui upaya-upaya 

menekan debit banjir dan aliran permukaan, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku 

dalam menyambungkan outlet drainase ke sistem drainase perkotaan yang ada. 

5. Anggaran CSR akan mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir jjka 

anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar. Tetapi jika kebutuhan anggaran terlalu besar, 

seperti kebutuhan membuat bendungan dll., maka alternatif yang mungkin adalah melalui 

kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU). Melalui Perpres 38/2015 tentang KPBU untuk 

penyelanggaraan infrastruktur, maka dimungkinkan adanya KPBU yang tidak bergantung pada 

user pay seperti yang selama ini diimplementasikan di Indonesia. KPBU untuk proyek non user 

pay bisa dilakukan melalui availability payment (AP). Availibility Payment atau Pembayaran 

Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan 

infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan oleh 

Perjanjian KPBU (PMK. 260/PMK.08/2016). Tujuan AP adalah: 1) Memastikan ketersediaan 

layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari 

penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU; 2) Mengoptimalkan nilai guna dari 

APBN/APBD (value for money); dan 3) Menyediakan skema pengembalian investasi yang 

menarik minat Badan Usaha untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam rangka 

menyediakan layanan kepada masyarakat melalui KPBU. 

6. Namun demikian semua masih perlu dikaji bentuk pendanaan yang sesuai untuk segera 

melakukan mitigasi bencana banjir secara optimal dengan melibatkan semua stakeholder. 

 

7. Penutup 

1. Masalah banjir di Jabotabek merupakan masalah komplek yang timbul tidak saja akibat beban 

curah hujan yang tinggi dan sistem drainase yang belum optimal, namun berkaitan juga dengan 

aspek sosial budaya terkait masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya menjaga, menghargai dan memelihara lingkungan, seperti: a) pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan, khususnya terhadap sampah; b) manfaat air hujan, tanaman/taman, 

daerah resapan air, dll., bagi keseimbangan lingkungan; dan juga aspek politik seperti kurang 

optimalnya koordinasi antara stakeholder terkait. Penyelesaian masalah banjir Jabotabek harus 

melibatkan berbagai komponen terkait melalui pendekatan “Pengelolaan Banjir Terpadu” yang 

terdiri dari komponen struktur dan non-struktur. 

2. Pendekatan struktur terdiri dari dua aspek, yaitu a) grey infrastructure: infrastruktur yang sudah  

banyak dikerjakan, seperti pembuatan saluran pengendali banjir BKB, BKT, dll., perluasan 

penampang sungai, waduk, dll.); dan b) green infrastructure: infrastruktur hijau ramah lingkungan 

seperti restorasi sungai dan pantai, dengan menerapkan konsep Low Impact Development (LID) 

pada Kawasan perumahan/pemukiman, seperti atap hijau (green roof), kolam retensi, pemanenan 

air hujan, bioretensi, taman air hujan, tampungan air sementara, dll., yang berfungsi 

memanfaatkan air hujan (karena hujan dipandang sebagai aset yang perlu dimanfaatkan)  dan 

menahan limpasan air hujan untuk sebagian diresapkan ke tanah dan sebagian lainnya dialirkan ke 

sistem drainase kawasan secara perlahan.  

3. Pendekatan non-struktural meliputi aspek regulasi, pentingnya political will dan koordinasi antar 

stakeholder dan kerjasama antar instansi serta  program edukasi dan pemberdayaan masyarakat 
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terutama berkaitan dengan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan, seperti tidak 

membuang sampah di sembarang tempat apalagi di sungai, pencegahan dan antisipasi bencana 

banjir (adaptasi dan mitigasi).  

4. Penataan kawasan hulu DAS berperan penting pengurangan risiko banjir. Peningkatan kapasitas 

tampungan air di lahan kawasan hulu baik melalui pendekatan struktural (lihat point 3) maupun 

pendekatan non-struktural (lihat point 4) memiliki kontribusi yang signifikan bagi upaya 

pengurangan puncak debit banjir dan sekaligus peningkatan debit baseflow sungai. 

5. Diperlukan evaluasi atau review kapasitas sistem pengelolaan banjir Jabotabek secara 

menyeluruh dan komprehensif, meliputi, antara lain: a)  evaluasi kapasitas tampung saluran 

drainase utama (contoh: BKB, BKT, Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, dll.) akibat 

pengaruh sedimentasi;  b) evaluasi saluran drainase lokal dan kawasan; c) evaluasi desain perluasan 

penampang sungai; d) evaluasi dan revitalisasi polder dan situ yang ada; dan e) penataan kawasan 

pantai. Diperlukan juga evaluasi penerapan Low Impact Development berdasarkan Kepmen 

Permen PUPR No.11/PRT/M/2014 tentang Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan 

Persilnya, serta Permen PUPR 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, dalam rangka 

mengurangi limpasan dan kontribusinya terhadap kelestarian ekosistem dan keberlanjutan 

(sustainability) infrastruktur sumber daya air. 

6. Keberlanjutan (sustainability)  infrastruktur perlu terus dijaga baik melalui kegiatan operasional 

dan pemeliharaan (OP) secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui perumusan 

kebijakan/kajian yang menunjang keberlanjutan. misalkan kajian aplikatif (applied research) 

pengurangan laju erosi dan sedimentasi lahan/sungai, assessment efektifitas pompa banjir, 

penempatan saringan sampah (trash rack) di sungai, dll.  

7. Peraturan/kebijakan yang terkait dengan manajemen banjir di Indonesia telah ada, baik dari aspek 

pengelolaan maupun infrastruktur (baik grey maupun green infrastructure). Namun demikian 

terdapat indikasi adanya kendala dalam implementasi peraturan/kebijakan tersebut di lapangan. 

Implementasi konsep penanganan banjir terpadu yang diusulkan memerlukan target proporsional 

dan berkelanjutan tentang berapa besar kontribusi grey dan green infrastructure dalam 

manajemen banjir, yang disepakati dalam masterplan lintas sektor, lintas pemerintah daerah, dan 

ditetapkan oleh peraturan yang setara dengan Keputusan Presiden, dan ditetapkan sebagai acuan 

pokok. 
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