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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. 

Bencana alam merupakan bencana yang dapat mengakibatkan kerusakan dan 

kehancuran lingkungan yang terdampak, yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan kerugian harta benda, kerusakan pembangunan yang sudah 

dibangun dan korban jiwa. Bencana alam yang terjadi karena ekploitasi 

sumber daya hutan, tanah, dan air secara berlebihan serta iklim global atau 

perubahan cuaca telah mengakibatkan bertambahnya lahan kritis dan juga 

dampaknya dapat mengubah tata guna air, sehingga dapat mengakibatkan 

kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta banjir 

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di 

indonesia. Banjir adalah suatu fenomena yang biasa terjadi namun dapat 

merugikan dan berbahaya jika sudah mengancam kehidupan manusia.. 

Bencana banjir merupakan masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya 

penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari masyarakat hingga 

pemerintah.  

Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006), ada 5 macam 

strategi untuk mengurangi dampak banjir pada individu dan masyarakat, yaitu:  

1. Informasi dan pendidikan  

2. Asuransi banjir  

3. Penyesuaian-penyesuaian pajak  

4. Tindakan-tindakan darurat untuk banjir  

5. Pemulihan pasca banjir  
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Selain strategi untuk mengurangi dampak banjir pada individu dan 

masyarakat, ada pula strategi untuk mengurangi banjir yang dikemukakan oleh 

Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006), yaitu:  

1. Bendungan dan waduk  

2. Tanggul (levee) dan penahan banjir (Floodwall)  

3. Peningkatan kapasitas saluran drainase atau sungai  

4. Tindakan-tindakan perbaikan lahan  

5. Penahanan di suatu lokasi (on-site detention) 

Banjir datang tanpa mengenal tempat dan siapa penghuninya, banjir bisa 

terjadi di permukiman, persawahan, jalan, ladang bahkan di perkotaan. Salah 

satu kota di Indonesia yang menjadi langganan banjir yaitu Propinsi DKI 

Jakarta. Sejak era pemerintahan kolonial Belanda Jakarta sudah bermasalah 

dengan banjir dan kelola air. Hanya berselang dua tahun setelah Batavia 

dibangun lengkap dengan sistem kanalnya, tahun 1621 kota ini mengalami 

banjir. Ini adalah catatan pertama dalam sejarah Hindia Belanda, di mana pos 

pertahanan utama VOC di Asia Timur itu dilanda banjir besar (Harian 

Kompas, 11 November 2007).  

Jakarta dilanda banjir besar tahun 2002 dan 2007. Namun, banjir tahun 

2007 lah yang lebih luas dan banyak memakan korban jiwa. 

Setidaknya ada 80 jiwa yang harus merenggut nyawa. Kerugian material 

akibat lumpuhnya perputaran bisnis saat itu mencapai triliunan rupiah dan 

warga yang mengungsi sekitar 320.000 ribu jiwa. Curah hujan yang cukup 

deras menyebabkan tanggul jebol di Banjir Kanal Barat (BKB) aliran Kali 

Sunter. Akibatnya, kawasan Jatibaru-Tanah Abang dan Petamburan tergenang 

air setinggi 2 meter. Banjir besar lagi-lagi menerjang Jakarta tahun 2015. Saat 

itu, curah hujan masuk kategori ekstrem, (diatas 150 milimeter (mm) per hari) 

yakni 170 mm (CNN Indonesia, 3 januari 2020) 

 



3 
 

 
 

Andika Dwi Romadoni, 2020 
TINGKAT ADAPTASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN 
MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

Tabel 1. 1 Kejadian Bencana Alam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000 s/d 

2020 

 

Sumber : https://bnpb.cloud/dibi/grafik1a 

Kota Jakarta Selatan adalah satu diantara kawasan yang langganan terkena 

banjir. Dari beberapa kawasan di Kota Jakarta Selatan yang biasa terkena 

banjir yaitu di Kecamatan Mampang Prapatan. Kecamatan Mampang Prapatan 

salah satu kawasan yang juga dikenal dengan daerah sering banjir. Dengan 

jumlah penduduk sebanyak 147.334 jiwa dengan kepadatan 18,982 Diketahui 

kawasan di Kecamatan Mampang Prapatan dihuni oleh banyak kalangan 

ekspatriat, utamanya berada di daerah Kemang, Kelurahan Bangka. 

Kecamatan Mampang Prapatan dilewati oleh dua sungai, yakni Kali Krukut 

dan Kali Mampang. Sungai tersebut kerap meluap saat hujan deras atau ada 

Jumlah kejadian bencana alam di Provinsi DKI Jakarta tahun 2000 s/d 2002 

https://bnpb.cloud/dibi/grafik1a
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banjir kiriman dari selatan. Sementara, sejumlah pemukiman di wilayah itu 

ada di dataran yang rendah atau cekungan. 

Terjadinya banjir di Kecamatan Mampang Prapatan tersebut menghambat 

aktifitas masyarakat, situasi tersebut mau tidak mau harus masyarakat hadapi. 

Maka dari itu saat terjadi permasalahan bencana, masyakarat cenderung 

beradaptasi untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak dari bencana 

yang terjadi. Masyarakat yang tinggal di daerah bencana cenderung lebih 

tanggap dalam menghadapi bencana yang terjadi (Mudiyarso, 2001 dalam 

Maharani, 2012).  

Masyarakat memiliki naluri alamiah untuk menjaga lingkungannya agar 

terhindar dari bencana, maka dari itu masyarakat yang tinggal di daerah 

bencana seharusnya mampu beradaptasi dengan segala bencana yang 

mengancam diri. Masyarakat sudah tidak bisa terus mengandalkan bantuan 

dari pemerintah, karena adaptasi harus datang dari diri masyarakat yang 

terkena dampaknya. Kerugian yang biasa ditimbulkan oleh bencana banjir 

yaitu bangunan rumah yang rusak, barang-barang yang hanyut dan terendam 

oleh banjir dan bahkan memakan korban jiwa. Upaya yang dilakukan 

masyarakat dalam beradaptasi biasanya terlihat dari bangunan rumah nya yang 

ramah banjir seperti meninggikan lantai bangunan dan meninggikan barang-

barang pribadi mereka. Masyarakat yang sudah lama tinggal di daerah banjir 

memiliki ilmu dan pengalaman dalam mitigasi bencana dan sudah tau apa saja 

yang harus dilakukan ketika banjir akan datang, seperti menyiapkan makanan 

darurat, pakaian darurat, dan juga obat-obatan.  

Tabel 1. 2 data banjir tiap tahunnya 
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Bisa dilihat pada gambar diatas bahwa tahun 2020 jumlah pengungsi di 

DKI Jakarta sudah semakin berkurang walaupun curah hujan lebih tinggi 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan menjadi pertanyaan apakah 

masyarakat sudah mulai sadar dengan kejadian banjir setiap tahunnya dan 

apakah masyarakat sudah mulai bisa beradaptasi agar dapat meminimalisir 

kerugian yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada bagaimana adaptasi yang 

dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mampang Prapatan terhadap 

lingkungan mereka serta bagaimana masyarakat mengubah kondisi 

lingkungan agar mendukung eksistensi keberlangsungan hidup mereka. 

Adaptasi disini bisa berupa penyesuaian bangunan seperti meninggikan lantai 

rumah, menambah lantai bangunan, menaikkan jalan, membuat saluran air, 

ataupun penyesuaian tindakan masyarakat untuk membiasakan diri di kawasan 

banjir. Oleh karena itu perlu adanya kajian berkaitan dengan bagaimana 
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tingkat adaptasi masyarakat menghadapi banjir sebagai respon dari kerentanan 

banjir yang terjadi di wilayah tersebut. 

Berdasarkan uraian dan masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Tingkat Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi 

Bencana Banjir Di Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang ada di Kelurahan 

Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Adapun 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :  

1. Bagaimana karakteristik masyarakat yang terdampak banjir di 

kecamatan mapang prapatan, Jakarta Selatan ? 

2. Bagaimana tingkat adaptasi masyarakat di Kecamatan Mampang 

Prapatan dalam menghadapi bencana banjir? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.3.1 Menganalisis karakteristik masyarakat yang terdampak banjir di 

kecamatan mapang prapatan, Jakarta Selatan  

1.3.2 Menganalisis tingkat adaptasi masyarakat di Kecamatan Mampang 

Prapatan dalam menghadapi bencana banjir 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat teoritis 

a. Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai 

penambah pengetahuan atau wawasan lingkungan tentang tingkat 

adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian lain 

yang memiliki tema serupa 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Dapat mengetahui proses sosial dalam beradaptasi pada 

masyarakat yang terkena dampak bencana banjir 

b. Memberikan informasi kepada pemerintah khusunya Dinas Tata 

Kota Dan Perumahan dalam mengelola dan mengatur pemukiman 

di daerah rawan terkena bencana banjir  

c. Memberikan informasi kepada pemerintah khususnya Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta guna memberikan 

arahan kesiapsiagaan bencana banjir  

 

1.5. Definisi Operasional 

1.5.1 Adaptasi dilakukan pada bangunan tempat tinggal, instalasi air 

bersih. Adaptasi pada bangunan tempat tinggal dengan cara 

meninggikan lantai rumah, meninggikan lantai dan atapnya, 

membuat tanggul, membuat saluran air. Adaptasi pada 

ketersediaan air bersih yaitu dengan menggunakan air bersih yang 

dipasok dari daerah lain, sedangkan adaptasi pada lahan tambak 

yaitu meninggikan tanggul, memasang jaring dan penanaman 

bakau (Desmawan, 2012). 



8 
 

 
 

Andika Dwi Romadoni, 2020 
TINGKAT ADAPTASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN 
MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1.5.2 Banjir berasal dari limpasan yang mengalir melalui sungai atau 

menjadi genangan. Sedangkan limpasan adalah aliran air mengalir 

pada permukaan tanah yang ditimbulkan oleh curah hujan setelah 

air mengalami infiltrasi dan evaporasi, selanjutnya mengalir 

menuju sungai. Sehingga limpasan mempresentasikan output dari 

daerah aliran sungai yang ditetapkan dengan satuan waktu 

(Kodoatie J. Robert: 2013: 27). 

1.5.3 Permukiman berdasarkan undang-undang Republik Indonesia 

nomor 4 tahun 1982 tentang perumahan dan permukiman, 

permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


