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LAMPIRAN  
Beberapa bencana dan potensi bencana telah dievaluasi IAGI, diantaranya : 

Banjir Jakarta 2013 : 

Pemahaman 

Pemahaman banjir semestinya diberikan dengan benar sesuai pandangan ilmu kebumian dalam 

mempelajari fenomena alam. Banjir Jakarta 2013 terpicu oleh hujan ekstrim akibat perubahan iklim 

global bukanlah banjir 5 tahunan. Lebih dari 80%  lahan Jakarta sudah dipakai untuk hunian, 

walaupun sudah dibantu dengan rekayasa untuk meningkatkan daya dukung tanah alaminya 

(gorong-gorong, saluran pelimpah serta banjir kanal), masih belum cukup untuk menahan kondisi 

ekstrim ini. Aktifitas manusia dalam memanfaatkan lahan yang menambah buruknya daya dukung 

sudah seharusnya dibantu dengan rekayasa yang benar. Rendahnya kesadaran masyarakat dan 

pemerintah dalam memahami fungsi-fungsi rekayasa menyebabkan berkurangnya optimasi 

pemanfaatan konstruksi penanggulangan banjir ini. 

Perubahan topografi akibat pembangunan yang sangat pesat akan merubah pola aliran yang sudah 

dipelajari sebelumya, sehingga pola aliran menjadi seolah-olah tidak terkontrol. Daerah yang 

sebelumnya aman dapat mengalami banjir demikian juga sebaliknya. Penurunan tanah (subsidence) 

juga menjadi penyebab banjir terutama di jakarta Utara. 

Beberapa fenomena tercatat dalam kejadian Banjir di Jakarta ini  

1. Jebolnya tanggul di Latuharhari merupakan salah satu penyebab utama meluapnya aliran 

banjir di Jakarta Pusat.  

2. Adanya kelemahan pemahaman SOP (Standart Operating Procedure), terlambatnya 

memanfaatkan pompa dapat berakibat fatal karena kenaikan air banjir yang sangat cepat 

hingga terlebih dahulu merendam genset dan mematikan fungsi pompa. 

3. Putusnya jalur transportasi ini menurunkan kemampuan serta fungsi Jakarta sebagai ibukota 

negara, sebagai pusat kontrol administrasi, koordinasi serta lumpuhnya perekonomian yang 

sangat merugikan.  

4. Lokasi-lokasi tertentu di Jakarta (Istana Negara, Thamrin, Bundaran HI dan Semanggi) harus 

lebih diutamakan untuk diselamatkan karena menjadi pusat perhatian yang efektif 

mengurangi moral masyarakat, investor serta pengusaha. Basement gedung-gedung 

disekitar lokasi ini dapat difungsikan sebagai penampung air sementara, tentu saja dengan 

menggunakan disain, prosedur standar (SOP) dan penanganan yang tepat. Dalam hal ini 

diperlukan sistem penanganan banjir kota yang integratif.  

5. Adanya fakta bahwa suatu saat debit yang tercatat di Pintu air Manggarai mencapai lebih 

dari empat kali lipat dari Katulampa menunjukkan bahwa sumber air banjir Jakarta juga 

berasal dari tempat-tempat diantara Katulampa dan Jakarta. Artinya penanganan banjir 

Jakarta tidak harus dikonsentrasikan hanya pada kondisi hulu sungai. Perlu dibuat sistem 

peringatan dini yang lebih tepat guna mengatasi banjir di Jakarta. 

Pentingnya fungsi ibukota bagi negara, serta berpotongannya batas-batas wilayah dengan batas DAS 

(Daerah Aliran Sungai) menunjukkan perlunya peran Pemerintah Pusat dalam menangani banjir. 

Penangan masalah ini sudah harus dievaluasi dan ditangani secara nasional.  
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Longsor di Tol Cipularang  

Pemahaman.  

Berbagai jenis dan tipe gerakan tanah (longsoran) terjadi dipermukaan bumi. Terutama pada lereng-

lereng yang curam, baik lereng alami maupun lereng curam sebagai konsekuensi pembangunan 

sarana kosntruksi termasuk jalan tol. Gerakan tanah pada jalur tol Padalarang Cileunyi ini ada 3 

katagori :  

1. Gerakan Tanah Longsoran tebing .  Longsor yang terjadi Selasa 12 Feb 2013 masuk dalam 

kategori ini. Longsoran tebing ini tidak mengancam konstruksi jalan tol, hanya material 

longsoran yang menimbun ruas jalan tol. Penanganannya lebih mudah, hanya 

membersihkan material longsoran maka hambatan akan selesai. Tetapi jenis longsoran ini 

juga dapat mengancam pengguna jalan tol, karena longsoran jenis ini datangnya tiba-tiba 

(mendadak). Perlu rambu-rambu lalulintas sebagai peringatan potensi longsor didaerah ini 

2. Gerakan Tanah yang terjadi pada tubuh jalan tol itu sendiri, karena di ruas jalan tol dari KM 

78 - KM 102 ini banyak konstruksi timbunan contohnya (KM 93 -94). Penanganan gerakan 

tanah ini lebih sulit dari yang kategori diatas, karena sudah menyangkut aspek teknis 

konstruksi jalan, disini yang harus benar-benar dikaji kondisi geologi teknik dan mekanika 

tanah dan batuannya. 

3. Gerakan tanah yang mengancam tebing dan tubuh jalan tol. Jenis kombinasi ini yang paling 

berbahaya dan perlu pemantauan secara kontinu di lokasi-lokasi tertentu tertentu. 

Dari pengamatan sementara diatas diketahui penyebab gerakan tanah (longsor) di jalan Tol 

Cipularang ini terdiri dari : 

1.  Kondisi Geologi ; jenis batuan, tebal tanah pelapukan dan kemiringan lereng. 

2. Kondisi jumlah curah hujan, sifat mekanik tanah dan batuan 

3. Tata kelola keairan (saluran drainase dll) 

4. Kondisi tata guna lahan 

Dengan demikian disimpulkan sementara terjadinya longsoran atau gerakan tanah pada umumnya 

adalah perpaduan dari beberapa faktor penyebab gerakan tanah diatas, yang secara sinergi 

menyebabkan terjadinya gerakan tanah. Sedangkan yang menjadi pemicu pada setiap kejadian 

gerakan tanah akan berbeda-beda.  

Khususnya penyebab gerakan tanah jenis longsoran tebing yang terjadi pada tgl 12 Peb 2013 di KM 

99.400, kemungkinan pemicunya adalah curah hujan. Tetapi harus kita cermati penyebabnya, 

apakah sistim perkuatan lereng yang kurang tepat (belum benar-benar mampu menahan), 

kemiringan lereng yang terlalu terjal, atau tata kelola air permukaan yang kurang tepat. Demikian 

juga perlu dianalisa tata guna lahan. Oleh sebab itu untuk mengetahui penyebab terjadinya 

longsoran tebing tersebut perlu penelitian yang lebih seksama. Sehingga penanggulangannya lebih 

tepat. 
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Evaluasi Waduk Penjalin 

Pemahaman 

Waduk ini dibangun tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda bersamaan dengan Waduk 

Malahayu. Air waduk ini dipersiapkan untuk menyuplai irigasi Sungai Pemali bawah dan areal 

persawahan. Bendung/tanggul dari Waduk Penjalin memiliki  ketinggian 16 m, lebar 4 m, dan 

panjang 850 m. Di depan waduk ini terdapat pemukiman padat, jalan kereta api Jakarta-Purwokerto 

(Stasiun KA Petuguran) dan jalan raya yang menghubungkan kota Tegal-Purwokerto.  

 Lokasi Waduk Penjalin pada koordinat  7o19’38.32” 109o03’21.51” elevasi 338m dpl.

 

Pemetaan geologi baru seputar waduk ini menunjukkan bahwa secara geologi waduk ini berada 

diatas Formasi Halang, dan sebagian diatas Formasi Rambatan. Bendung waduk ini juga berada pada 

sebuah patahan. Adanya patahan ini tentunya memerlukan pengamatan yang ekstra serta perhatian 

yang khusus. Juga karena posisi waduk ini juga berada diatas pemukiman penduduk serta dua jalur 

transportasi serta jalur distribusi ekonomi yang penting di Jawa Tengah.   

Menurut catatan IAGI, Waduk Penjalin dibangun oleh Belanda pada tahun 1930 dengan 

menggunakan konstruksi dengan teknologi lama (urugan tanah) serta berada diatas sebuah patahan 

menyebabkan bendungan ini rawan kebocoran.  Dengan demikian pengamatan konstruksi waduk ini 

harus dilakukan secara kontinyu. 

Menginat adanya beberapa tanggul yang jebol pada kejadian banjir di Jawa Barat dan Jakarta 

beberapa waktu lalu (Januari 2013) serta mengingat kejadian jebolnya bendung Situ Gintung , maka 

perlu diperhatikan waduk-waduk lama buatan Jaman Belanda serta situ-situ dengan kondisi dan 

posisi seperti diatas  di seluruh Indonesia. 
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Gambar. Jalur Evakuasi Waduk Penjalin 


