
Diskusi FGI 

August 14, 2014 

1 

 

PERLUKAH GIANT SEA WALL UNTUK JAKARTA? 
 

 

Gouw Tjie-Liong
1 
 

gtloffice@gmail.com 

 

 

 

1. MACET, BANJIR DAN KEKURANGAN AIR BERSIH 

 

Walaupun penuh dengan permasalahan, Jakarta merupakan kota yang ‘dicintai’ jutaan penduduknya.  Dua 

masalah utama adalah kemacetan lalu lintas dan kemacetan air alias banjir. Pagi hari begitu keluar pintu, kita 

sudah dihadapkan dengan kemacetan, siang hari pergi rapat bersitegang melawan padatnya lalu-lintas, sore hari 

saat pulang kantor kembali lagi harus berjuang melawan kemacetan. tidak jarang kita menghabiskan waktu 3 – 6 

jam di jalan jalan kota Jakarta, membakar bahan bakar bersubsidi ataupun tidak. Ribuan bahkan mungkin 

puluhan ribu liter bensin terbakar percuma dan mengotori udara Jakarta. Ketika hujan datang, segera saja 

genangan dimana-mana, menambah macetnya Jakarta. Januari dan Februari pemandangan banjir menjadi biasa!! 

Dahulu banjir lima tahunan,  kini pada tahun 2014, bukan lagi lima tahun sekali, tetapi menjadi sebulan lima kali 

banjir! Luar biasa!! Bahkan yang katanya musim kemarau, Juli dan Agustus 2014 ini beberapa wilayah juga 

tergenangi banjir, walapun hanya hujan selama satu dua jam saja!!! Ironisnya, kota yang punya “banyak air” ini 

juga kekurangan air bersih, di atas kertas memompa air tanah dengan sumur dalam adalah terlarang. 

Kenyataanya? Pabrik-pabrik industri, gedung pencakar langit baik perkantoran, apartemen ataupun hotel 

memompa dengan sumur dalam, mengambil air dari kedalaman 100-200m tanpa henti. Mengapa? Karena 

perusahaan air minum (PAM) tidak sanggup memenuhi “dahaga” penduduknya!!! 

 

Lalu apa relevansinya fenomena macet, banjir dan kurang air bersih dengan rencana giant sea wall? Sebelum 

menjawab hal itu, mari kita tinjau data-data di bawah ini: 

 

1.1 Data Penurunan Tanah di Jakarta  (Ground Subsidence) 

 

Gambar 1 di bawah ini menunjukkan peta distribusi penurunan kota Jakarta, dalam rentang waktu 1982 

hingga 2002, yang menurut beberapa sumber bahkan semakin parah. Terlihat bahwa penurunan wilayah barat 

Jakarta Utara bahkan mencapai 12cm per tahun.  Wilayah barat yang menunjukkan penuruan terparah 

merupakan daerah dimana terdapat banyak industri/pabrik. 

 

 
Gambar 1 – Peta Penurunan Kota Jakarta (Hasnuddin Z Abidin, dkk., 2006) 
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1.2 Denah Wilayah Hijau Jakarta 

 

 
Gambar 2 – Wilayah Hijau Jakarta, 1972-2005 (Aswin Sabar & Nico Plamonia, 201x) 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebaran daerah hijau yang mencerminkan wilayah resapan air semakin tahun 

semakin berkurang. Sayang data yang tersedia hanya hingga tahun 2005. Kita semua tahu bahwa, akibat 

pembangunan yang sering kali tidak mengindahkan daerah peruntukan sesuai master plan (akibat pelanggaran 

terhadap perijinan, sengaja ataupun tidak) daerah resapan ini semakin tahun semakin berkurang dan hingga tahun 

2014 ini pasti lebih parah dan mungkin daerah resapan tinggal hanya 20%. 

 

1.3 Denah Wilayah Banjir Jakarta 

 

 
 

Gambar 3 – Wilayah Penurunan Tanah 2005 vs Sebaran Wilayah Banjir 2013 

 (Denah banjir diperoleh dari harian Kompas, Januari 2013) 
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 Dengan membandingkan peta wilayah penurunan tahun 2005 dan peta wilayah banjir pada tahun 2013, 

terlihat bahwa terdapat kesesuaian, yaitu: wilayah dimana penurunan tanah relatif besar, terjadi banjir di wilayah 

tersebut. 

 

1.4 Prediksi Potensi Banjir / Hilangnya Daratan 

 

Tanpa memasukkan unsur penurunan tanah akibat pemompaan air dalam, harian KOMPAS (16 Feb 2009) 

memuat prediksi akan potensi kehilangan wilayah daratan akibat naiknya muka air laut karena pemanasan global 

seperti diperlihatkan dalam Gambar 4 di bawah ini. Jelas bahwa bila penurunan tanah (Ground Subsidence) 

diperhitungkan, maka potensi kehilangan wilayah daratan menjadi semakin besar! 

  

 
Gambar 4 – Potensi Hilangnya Wilayah Daratan ( Harian Kompas16 Feb 2009) 

 

 

1.5 Mengapa Pemompaan Air Tanah menyebabkan Penurunan Tanah secara Meluas?  

 

Sebelum pembahasan dilanjutkan, ada baiknya disini dijelaskan secara geoteknik, mengapa pemompaan air 

tanah dengan menggunakan sumur-sumur dalam menyebabkan penurunan muka tanah secara meluas. Contoh 

sederhana pada Gambar 5 menggambarkan air tanah dari akuifer di kedalaman 15 m memiliki tekanan air artesis 

hingga 6 m di atas permukaan tanah, kemudian air dalam akuifer ini diambil (dipompa secara meluas) hingga 

mengalami penurunan tekanan artesis 12m. Dari 6m di atas muka tanah menjadi 6m di bawah muka tanah.  

 
Gambar 5 – Ilustrasi Pemompaan Air Tanah (gambar tidak untuk diskala) 
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Secara sederhana dapat dihitung bahwa sebelum pemompaan, dasar lapisan lempung di kedalaman 15m 

mengalami tekanan ke atas sebesar (6m+2m+12m) x 10 kN/m
3
 = 200kPa, setelah pemompaan tekanan di dasar 

lempung menjadi (3m+12m-6m) x 10 kN/m
3
 = 90kPa. Dengan demikian, tanah mengalami kehilangan gaya 

angkat atau kehilangan tegangan air pori, sebesar 200 – 90 = 110 kPa. Berdasarkan prinsip tegangan efektif, 

dalam jangka panjang, tanah mengalami peningkatan tegangan efektif sebesar 110 kPa. Tegangan efektif ini 

akan menimbulkan tekanan tambahan pada lapisan tanah terkait dan lapisan tanah di akuifer dan di bawah 

akuifer. Akibatnya permukaan tanah mengalami penurunan. Besarnya penurunan ini  dapat dihitung berdasarkan 

rumus penurunan tanah.  

 

 

2. ALTERNATIF MENGATASI BANJIR DAN PENURUNAN 

 

Kenyataan wilayah banjir yang semakin meluas dan ancaman kehilangan wilayah daratan, menyebabkan 

para ahli dan pemerintah daerah sampai pada kesimpulan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah nyata untuk 

mengatasi permasalahan dan potensi permasalahan di atas. Beberapa usulan yang sempat mengemuka 

diantaranya adalah:  

 

• Membuat dam dam kecil di wilayah Bogor hingga Ciawi, ini dimaksudkan untuk menampung air hujan 

pada musim penghujan. Hal ini dibarengi dengan membuat danau-danau buatan di wilayah DKI Jakarta 

untuk menjadi wilayah resapan. Pilihan ini sangat sulit untuk dilakukan karena sudah pasti akan 

melibatkan pembebasan lahan yang sangat masif dan akan mengalami tentangan sosial yang meluas. 

 

• Membuat sistem terowongan dalam (deep tunnel system) seperti di kota Kuala Lumpur, dimana di saat 

musim kering terowongan dapat digunakan untuk lalu lintas, dan pada musim hujan digunakan untuk 

menyalurkan air ke laut. Untuk membuat terowongan dalam yang efektif dalam mengatasi banjir, 

tentunya muara terowongan harus lebih tinggi dari muka air laut, permasalahannya adalah wilayah 

Jakarta Utara sebagian sudah rendah, bahkan lebih rendah dari muka air laut. Ditambah pula dengan 

kenyataan bahwa banjir biasanya dibarengi dengan pasangnya air laut. Maka deep tunnel system ini 

sulit untuk di buat menjadi efektif. 

 

Lalu, entah siapa yang memulai, keluarlah konsep membuat tanggul besar (giant sea wall) di sepanjang 

teluk Jakarta, dengan keyakinan bahwa dengan menanggul pantai utara Jakarta berarti memisahkan Jakarta dari 

laut dan air banjir dapat dipompa keluar wilayah darat Jakarta ke laut bebas. Dengan adanya tanggul ini 

penurunan Jakarta juga tidak perlu lagi dikhawatirkan, karena walaupun Jakarta mengalami penurunan dan 

berada di bawah muka air laut, keberadaan tanggul besar tersebut akan menjamin keselamatan kota Jakarta 

sebagaimana layaknya negeri Belanda. 

 

 

3. DUA ALTERNATIF TANGGUL BESAR (GIANT SEA WALL) 

 

Konsep tanggul besar di atas langsung mendapat sambutan hangat dari para pebisnis besar Jakarta yang 

kemudian membentuk konsorsium reklamasi pantai utara Jakarta. Berdasarkan informasi dari salah satu staf 

kelompok pebisnis ini,  belasan konglomerat besar ini bersama dengan pemerintahan daerah sebelum era Jokowi 

berhasil membuat rencana reklamasi pantai utara Jakarta menjadi undang-undang. Dan dengan bantuan dari 

pemerintah Belanda terlibatlah konsultan dari Belanda dalam rencana ini, dan lahirlah konsep reklamasi dan 

tanggul besar berbentuk burung Garuda, seperti diperlihatkan pada Gambar 6. 

 

Berdasarkan konsep Belanda yang didukung para pebisnis besar ini akan (dan sudah dimulai di daerah laut 

utara Pluit) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

• Pertama-tama dilakukan reklamasi laut dengan membentuk pulau-pulau kecil, yang akan dibangun 

menjadi wilayah hunian dan bisnis. 

• Setelah pulau-pulau tersebut terbentuk, maka pulau-pulau buatan terluar akan dihubungkan dengan 

membuat tanggul. Dengan demikian akan terbentuklah tanggul besar atau giant sea wall yang akan 

membebaskan Jakarta dari ancaman banjir. 

• Akan juga dibangun pelabuhan baru sehingga pelabuhan tidak lagi hanya mengandalkan Tanjung Priok. 

• Di atas tanggul-tanggul dan pulau-pulau hasil reklamasi tersebut akan dibangun jalan tol yang mem-

bypass kota Jakarta. Dengan demikian, kemacetan kota Jakarta akan dapat dikurangi.  
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Gambar 6 – Rencana Giant Sea Wall dan Reklamasi Pantai Utara Jakarta usulan Konsultan Belanda 

(sumber: http://www.waterfrontsnl.com/project-jakarta/) 

 

 

 
 

Gambar 7 – Rencana Tanggul Besar dan Reservoir Besar Jakarta usulan Ahli Dalam Negeri 

 (John Wirawan dkk, 2013) 

 

Terlepas dari masalah kesulitan pembangunannya, konsep giant sea wall tersebut dapat dikatakan konsep 

yang baik. Namun urut-urutan pelaksanaan proyek raksasa ini tentunya akan memakan waktu puluhan tahun, dan 

selama masa reklamasi membentuk pulau-pulau, penduduk Jakarta akan tetap mengalami kebanjiran, dan bahkan 

akan semakin parah, karena air banjir akan lebih terhambat lagi untuk masuk ke laut. Sementara itu para pebisnis 

developer akan sangat diuntungkan, dan ini sudah terbukti dengan iklan-iklan mereka yang mengiklankan bebas 

banjir! Maaf saja, walaupun tidak dikatakan, tentunya developer ini lebih senang bila perumahan-perumahan di 

Jakarta banjir lagi banjir lagi, dengan demikian iklan bebas banjir mereka akan semakin mencapai sasaran! Dan 

mereka bisa terus mendongkrak harga properti. Iklan berbunyi bulan depan harga naik menjadi sekian millyar 

sudah sangat banyak terpampang. Iklan yang entah disadari mereka atau tidak, akan membangkitkan 

kecemburuan sosial kelas menengah ke bawah yang dapat berkembang menjadi bahaya. 

 
Menyadari kekurangan dari usulan di atas, sekelompok ahli yang terdiri dari pihak swasta dan pihak 

akademisi (kumpulan dosen dan profesor universitas dan institut terkemuka) membuat konsep yang intinya juga 
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membangun bendung besar di pantai utara Jakarta, namun dengan cara pembangunan yang lebih ramah terhadap 

masyarakat luas. Rencana bendungan lebih sederhana seperti diperlihatkan dalam Gambar 7 (John Wirawan dkk, 

2013).  Dalam rencana tanggul besar usulan ahli dalam negeri ini urutan pembangunan dilakukan sbb: 

 

• Membangun tanggul besar di sisi terluar dengan lebar puncak tanggul 1 km. Di tengah tanggul 

dibangun jalan tol dan jalan pendukung. Di kanan kiri dijual dan dibangun menjadi wilayah bisnis / 

industri / perumahan.  

• Pada musim panas air laut yang terjebak diantara tanggul dan pantai Jakarta di pompa keluar setinggi 

3m, dengan demikian saat musim hujan air banjir dapat di tampung di reservoir yang terbentuk. Dan 

kota Jakarta otomatis bebas banjir. 

• Sungai-sungai di Jakarta dibersihkan dari polusi dan sampah, sehingga air yang masuk relatif bersih, 

dan lama kelamaan akan didapat reservoir air tawar yang bervolume sangat besar. Air dalam reservoir 

dikelola supaya dapat memenuhi kebutuhan air bersih penduduk dan industri di Jakarta. 

• Karena supply air bersih memadai, maka pemompaan air tanah dapat betul betul dilarang dan 

ditegakkan. Dan sebagai konsekuensinya penurunan tanah akibat pemompaan air tanah dapat 

dihentikan. 

• Bersamaan dengan itu bagian pantai utara Jakarta dapat direklamasi dan dibangun. 

• Di samping jadi sumber air bersih, daerah reservoir bisa dijadikan sumber pemasukan pemerintah 

dengan mengelola menjadi wilayah wisata air. 

 

Konsep kedua ini diyakini para ahli dalam negeri kita (dimana penulis dalam beberapa kesempatan juga 

sempat terlibat) akan memberikan hasil yang lebih baik telah dipresentasikan ke pemerintah daerah dan 

departemen terkait. Intinya kelompok yang bekerja dengan dana swadaya ini memperjuangkan agar konsep ini  

paling tidak bisa di-integrasi-kan ke dalam konsep yang telah terlebih dahulu dijalankan oleh konsultan Belanda.  

 

 

4. AMDAL DAN TANTANGAN PERMASALAHAN GEOTEKNIK YANG DIHADAPI 

 

Kelayakan dari rencana tanggul besar ini tentunya perlu dipelajari secara teliti, dari permasalahan sosial 

ekonomi, hidrologi - hidrolika, transportasi hingga biota laut perlu mendapat perhatian serius. Rencana di atas 

kertas tentunya mudah, tinggal menggambar. Namun, para ahli geoteknik tentunya tahu bahwa reklamasi laut 

dan pembangunan tanggul besar ini akan mengalami banyak tantangan permasalahan geoteknik, diantaranya: 

 

• Tanah lempung lunak marina di pantai utara Jakarta dimana reklamasi dan tanggul besar akan dibangun 

dapat menyebabkan masalah stabilitas dan masalah penurunan jangka panjang. 

• Material urugan, terutama sekali bila digunakan pasir, ditambah dengan potensi gempa, dapat 

menyebabkan permasalahan likuifaksi yang pada gilirannya akan dapat berakibat tenggelamnya pulau-

pulau hasil reklamasi tersebut. 

 

Permasalahan di atas bukanlah permasalahan yang mudah diatasi secara sederhana. Diperlukan ahli 

geoteknik yang berkompeten untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan tanah yang diperlukan, dari 

teknik preloading dengan vertikal drain, hingga teknik kompaksi dinamik, vibro-kompaksi dan lain-lain. Tanpa 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari pihak yang berkompeten maka bisa dipastikan akan timbul 

kerugian yang besar di kemudian hari. Sayangnya, sepanjang pengetahun penulis, hingga saat ini sedikit sekali 

ahli geoteknik Indonesia yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek relamasi yang sudah mulai berjalan ini. 

Di salah satu proyek di bilangan Pluit pelaksana perbaikan tanah dan pondasi adalah kontraktor luar negeri.  

 

Salah satu perumahan mewah di daerah Jakarta Utara hasil reklamasi tahun 90an adalah suatu bukti, dimana 

perencanaan dan pelaksanaan yang kurang tepat mengakibatkan rumah-rumah mewah tersebut sudah berada di 

bawah muka air laut, dan terpaksa di sekelilingnya jalan atau tanggul ditinggikan. 

  

 

5. PENUTUP 
 

Dari uraian di atas, penulis berpendapat, bahwa alternatif pembangunan tanggul besar ini merupakan pilihan 

yang baik untuk membebaskan Jakarta dari keruwetan permasalahan banjir, penurunan dan kekurangan air 

bersih. Dari segi teknis, walaupun banyak tantangan tetap mungkin untuk dilaksanakan dan diperoleh hasil yang 

aman. Secara sosial ekonomi, penulis yakin pada akhirnya akan diperoleh benefit lebih besar dari biaya yang 

dikeluarkan. Keuntungan secara ekonomi akan didapat dari hilangnya kerugian akibat penurunan tanah, akibat 
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banjir, akibat kemacetan, dan dari hasil yang didapatkan dari penjualan tanah, air bersih, wilayah rekreasi. 

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa proyek ini perlu dilaksanakan dengan sangat disiplin dan teliti, karena 

bila terjadi kegagalan konstruksi kerugian yang timbul juga akan luar biasa besar. 

 

 

DISCLAIMER 

 

Terdorong dari pertanyaan di Forum Geoteknik Indonesia mengenai perlu tidaknya giant sea wall dan resiko-

resiko yang dihadapi, penulis menuangkan apa yang diketahuinya dalam bentuk tulisan ini. Tulisan ini semata-

mata merupakan pemaparan dari apa yang diketahui dari perbagai sumber, dan tidak dimaksudkan untuk 

mempengaruhi atau menyudutkan pihak manapun juga. Penulis mohon maaf bila terdapat kesalahan atau 

kekurang akuratan dalam tulisan ini. 
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