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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun belakangan ini, bencana sering kali melanda negara

Indonesia, baik bencana yang ditimbulkan oleh ulah manusia sendiri maupun

bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Beberapa contoh bencana yang lebih

disebabkan oleh ulah manusia adalah bencana banjir dan tanah longsor,

sedangkan bencana yang murni disebabkan oleh fenomena alam adalah gempa

bumi, letusan gunung berapi, dan angin topan. Untuk bencana yang disebabkan

oleh alam, karakteristik kepulauan Indonesia yang uniklah yang menjadi

penyebab utamanya, dimana Indonesia merupakan negara tropis yang terletak

diantara dua benua dan dua samudera, serta kondisi fisik yang berupa pulau-

pulau dengan kondisi geomorfologi yang berbeda- beda. Namun, dibandingkan

dengan bencana- bencana yang ada, bencana banjir menempati urutan pertama

sebagai bencana yang paling sering menimpa bangsa Indonesia. Berdasarkan data

yang ada, selama tahun 2012 terdapat kurang lebih 4.291 kasus bencana banjir

yang terjadi dan merugikan masyarakat Indonesia.

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya suatu daratan oleh air, dimana air

tersebut menggenangi daratan yang biasanya dalam keadaan kering. Curah hujan

yang tinggi menyebabkan meluapnya air sungai ke lingkungan sekitar. Namun,

dengan adanya pembangunan gedung- gedung bertingkat di kota- kota besar di
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Indonesia, air sungai yang meluap tidak semuanya dapat meresap ke dalam tanah.

Air sungai yang ada akan menggenangi daerah tersebut dan peristiwa itulah yang

dinamakan banjir. Selain itu, buruknya penanganan sampah, penebangan hutan

secara liar, serta sistem drainase yang salah merupakan faktor penyebab utama

lainnya yang menyebabkan banjir di kota-kota besar di Indonesia. Seharusnya, air

hujan yang jatuh ke tanah langsung diserap oleh tanah dan dialirkan kembali ke

sungai, danau, ataupun laut.

Bencana banjir yang sering terjadi di suatu wilayah dapat berdampak buruk bagi

masyarakat disekitarnya. Banjir yang ada dapat mengkikis permukaan tanah yang

ada, sehingga endapan tanah akan terjadi di daerah-daerah yang lebih rendah.

Selain itu, lingkungan tempat terjadinya banjir juga akan menjadi kotor oleh

endapan tanah yang bercampur lumpur dan sampah. Apabila tidak segera

dibersihkan, endapan yang ada dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi warga

disekitarnya. Kerugian secara material juga merupakan dampak yang sangat

dirasakan oleh warga yang lingkungannya terkena bencana banjir. Selain itu,

bencana banjir juga dapat memutuskan sebuah akses jalan, merusak infrastruktur,

mengganggu kenyaman masyarakat, serta memutuskan perekonomian di daerah

sekitar banjir.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan terhadap penanganan masalah banjir harus

dilaksanakan secara serius. Seperti yang kita ketahui bersama, pertumbuhan

pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

harus diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan yang baik pula. Pembangunan

gedung- gedung bertingkat, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain
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harus diimbangi dengan pembentukkan sistem drainase yang baik. Sehingga

masalah banjir tidak lagi bertambah, melainkan berkurang dengan adanya

pengelolaan sistem drainase yang baik tersebut, khususnya pada kota s kota besar

yang sedang berkembang, seperti kota Tangerang Selatan yang belakangan ini

menjadi sorotan masyarakat luas.

Kota Tangerang Selatan merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten,

Jawa Barat. Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang, Kota Tangerang

Selatan memiliki kawasan pemukiman yang terdiri dari rumah- rumah yang

mendominasi tata ruang dan memiliki berbagai macam fasilitas untuk mendukung

kehidupan warganya. Berbeda dengan sebuah desa atau perkampungan yang

biasanya didominasi oleh lahan terbuka, kota Tangerang Selatan melakukan

pembangunan secara terus menerus. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya

bencana banjir di sekitar sana. Pembangunan yang ada tidak diimbangi dengan

pemeliharaan infrastruktur tanah yang ada, sehingga air hujan yang seharusnya

langsung meresap masuk ke dalam tanah menjadi tergenang dan menyebabkan

banjir. Padahal, sebagai kota yang sedang berkembang, kota Tangerang Selatan

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang bisa diperhitungkan. Beberapa pusat

perbelanjaan terus didirikan, rumah sakit, dan beberapa fasilitas s fasilitas lainnya

yang menunjang pertumbuhan perekonomian yang pesat. Akan tetapi,

pembangunan yang ada tidak diimbangi dengan pemeliharaan infrastruktur yang

baik, misalnya saja pembentukan sistem drainase yang baik. Hal ini menyebabkan

beberapa wilayah di kota Tangerang Selatan menjadi langganan bencana banjir

setiap tahunnya. Beberapa wilayah di kota Tangerang Selatan yang menjadi
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langganan bencana banjir adalah kawasan Pamulang Permai, Reni Jaya, Vila

Pamulang, Vila Pamulang Mas, Pamulang Estate, dan yang paling sering dan

paling besar volume banjirnya ialah kawasan BPI atau Bukit Pamulang Indah.

Banyak warga Bukit Pamulang Indah yang menjalankan aktivitasnya di luar

rumah terpaksa pulang menuju rumah dengan naik perahu karet milik Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan akibat genangan air

yang sewaktu- waktu bisa meninggi saat musim hujan datang.

Karena permasalahan tersebut, perlu diadakannya pengkajian lebih dalam

mengenai penghitungan debit curah hujan dan sistem drainase di Provinsi Banten

yang mengalami masalah banjir. Dimana pengkajian ini dilakukan khususnya

pada wilayah kota Tangerang Selatan. Dan pada dasarnya, banjir terbagi menjadi

2 jenis, yaitu banjir kiriman dan banjir genangan. Namun pada pengkajian kali ini,

tim peneliti memfokuskan pada banjir genangan yang terjadi di wilayah tersebut.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah pada makalah tugas akhir ini dikarenakan banjir yang banyak

terjadi di daerah-daerah yang kurangnya daya resap tanah terhadap air hujan

sehingga menimbulkan genangan-genangan air yang dapat menimbulkan banjir.

Tidak hanya itu penyebab banjir terdapat bermacam-macam salah satunya adalah

akibat saluran drainase yang kurang sehingga menimbulkan banjir setiap hujan

turun. Berikut uraian perumusan masalah pada penelitian Tugas Akhir ini :

- Mencari tahu penyebab utama banjir di wilayah Bukit Pamulang Indah
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- Mengkaji ulang curah hujan maksimum pada wilayah Bukit Pamulang

Indah

- Mengkaji sistem drainase yang ada pada wilayah Bukti Pamulang Indah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan dari makalah tugas akhir ini adalah :

1. Untuk menentukan atau mencari tahu penyebab utama banjir di daerah

Bukit Pamulang Indah.

2. Melakukan analisa ulang terhadap curah hujan maksimum untuk saluran

sistem drainase di wilayah Bukit Pamulang Indah.

3.Mengatasi masalah banjir dengan perencanaan ulang dari sistem drainase

di wilayah Bukit Pamulang Indah.

4. Memberikan alternative-alternative lain yang dapat di lakukan di wilayah

Bukit Pamulang Indah.

1.4 BATASAN PERMASALAHAN

Lingkup bahasa yang berhubungan dengan tugas akhir ini adalah hanya diwilayah

perumahan Bukit Pamulang Indah dan hanya memfokuskan terhadap banjir yang

terjadi akibat dari sistem drainase di dalam wilayah Bukit Pamulang Indah atau

banjir terhadap genangan tidak terhadap banjir kiriman. Dikarenakan untuk

menghindari melebarnya permasalahan ini maka ditetapkan batasan-batasan

masalah seperti yang tertera atas.
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan, rumusan masalah,

pembatasan masalah dan sistematika penulisan dalam melakukan

tugas akhir ini.

BAB II. DASAR TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung proses tugas

akhir ini.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai tahap-tahap dalam menjalankan tugas

akhir ini dalam menemukan hasil dari tugas akhir ini dan juga berisi

beberapa perolehan data yang didapat yang bertujuan untuk

mendukung tugas akhir ini.

BAB IV. ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data s data di lapangan yang

menunjukkan adanya potensi serta permasalahan lalu dilakukan

mengkajian ulang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari tugas

akhir ini.
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari Tugas Akhir ini, yang berisi

kesimpulan serta beberapa saran yang dapat berguna dalam

pengembangan tugas akhir ini.

 


