
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyebab jebolnya bendung Mrican
' Menurut Suhardjo, tahun 2001 kepala Lembaga Penehtian Ull, dalam

penul.sannya yang berjudu, "Memotong B.ang Bencana". Penyebab utama
pada kasus jebolnya Bendung Mncan ada.ab faktor manusta yang n,endapa.
pembenaran atau d,anggap benar oleh salah satu p.hak untuk ttngga. d,
kawasan lindung bantaran sungai.

Untuk menjaga fungsi lindung bantaran sunga, seharusnya perumahan
pada daerah ,,u d.larang. Tetap, karena faktor ekonom, dan pengetahuan
tentang fungs, Itngkungan yang kurang mendalam maka d, bantaran tersebut
didrnkan perumahan. yang menjad, penvebab — dan beneana tersebut.
Beberapa solusi untuk mengatas, kasus bendung Mncan, adalah:
,. Perlu penyuluhan pada para korban bahwa ttngga. di bantaran. sela,n

melanggar peraturan juga tidak aman.

2. Member, mottvas, untuk ptndah, pal.ng ttdak generas, penerusnya sudah
tidak lagi tinggal di tempat tersebut.

3. Menata kenrbal, secara tnsh.us.onal. seh.ngga fungs, kontrol. pelaporan

dan sanksi dapat efektif.

cfmu ivnrhan bencana agar lambat laun dapat4. Memberdavagunakan SDM korban oencana ag

pindah tanpa kehilangan mata pencahanan.



Menurut Hadi, (2001 ) dalam tulisan yang berjudul " Kajian Bencana

Banjir di Kali Gajahwong ". Berdasar pengamatan yang dilakukan bersama

Lembaga Penelitian UII menyimpulkan, bahwa Bendung jebol karena

tekanan air akibat banjir dan erosi bagian bawah pondasi badan Bendung.

Proses erosi ini telah berjalan lama sebelum terjadi jebol pada

Bendung tersebut, proses ini disebut/wpz'«g( erosi bawah pondasi Bendung )

dan peristiwa calk (eros / gerusan dibelakang Bendung pada keadaan debit

air sungai besar).

Proses piping terjadi pada bendung dimana angka rembesan lane yang

lebih besar dan harga minimum angka rembesan lane ( CI ) sehingga terjadi

pipa aliran air mengikuti bagian bawah pondasi Bendung.

SLv+ 1/3 ELh

CI =

H

Dimana :CI = angka rembesan Lane

X Lv = jumlah panjang jalan air arah vertical ( nr )

E Lh =jumlah panjang jalan air arahhorizontal ( m' )

H = beda tinggi muka air dihuludan hilir sungai (m' )

Karena pada Bendung Mrican tidak dilengkapi dengan lantai atas dan

bawah, maka peristiwa piping dan calk dengan mudah terjadi, sehingga

menimbulkan erosi dasar tanah dibawah pondasi Bendung dan gerusan

dibelakang Bendung.



Sehingga pada saat terjadi banjir, tanah dibawah Bendung turun

mengakibatkan Bendung patah dan jebol.

Ditambah lagi badan Bendung terbuat dan pasangan batu belah dengan

perekat yang kurang kuat.
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Sumber: Harbi. H,2001.

Gambar -2

Tampak samping potongan bendung



Dl,uturkan oleh Maryono, (Kedau.atan Rakyat 22 November 2002 ),
bahwa pentaludan pada tep, kali sanga, bertentangan dengan fungs,
Hngkungan dan Par,w,sa,a Pembuatan ,a,ud maka akan mempercepat atau

sunga, akan mengec, yang mengak,ba,ka„ semakm besamya arus al.ran
sungai. sehmgga mempcrbesar tekanan pada dmdmg bendung.

Bendung yang sudah mengambang karena proses ^ dan aM t.dak
dapat menahan air sehingga bendung )ebol.

2.2 Bendung Mrican

2 2 1 Keadaan saat ini
Dan has,l pengamatan di lokas,, wawancara dengan aparat desa

u P^i.tian UII diperoleh fakta sebagaitanggal 28 April 2001 oleh Lembaga Penelitian Ull, P

berikut:

, sebanyak 7buah rumah mengalam, rusak berat, berupa robohnya
pondas,, sebag,an d,nd,ng rumab dan atap mengalam, rusak parah.

2Tebmg sunga, mengalam, longsor dan terktkts oleh arus sunga, Pada

3 Badan bendungan mengalam, kerusakan, yar.u patah dan terjad,
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4. Muka air sungai di sekitar rumah - rumah yang rusak mengalami

penurunan sekitar 1,5 meter dan muka air normal (pada saat bendung

masih dalam kondisi normal).

2.2.2 Penyebab kerusakan

1. Akibat dan naiknya muka air tanah adalah berkurangnya daya dukung

tanah karena tanah mengalami kenyang air (saturated), sehingga daya

dukung pondasi akan berkurang.

2. Naiknya muka air sungai akan memperbesar tekanan air pada dasar

bendung bagian hulu. Karena lantai bendung bagian hulu sudah tidak

berfungsi (faktor usia) maka terjadi "piping" fmengalimya air pada
bagian bawah bendung kearah hilir). Erosi bagian bawah bendung ini

dapat mengakibatkan bagian bawah bendung keropos sehingga tidak
mampu memikul berat badan bendung dan akibatnya bendung menjadi

patah.

3. Banjir yang deras mengakibatkan terjunan yang deras juga, sehingga

merusak lantai bendung bagian hilir, dimana jika lantai bendung ini tidak

berfungsi maka akan terjadi gerusan /erosi yang cukup dalam yang pada
akhirnya sayap pondasi tidak mampu menahan berat sendiri sehingga

roboh.

4. Pembangunan rumah mempersempit penampang bawah, sehingga ketika

banjir tiba permukaan air naik tajam dengan kecepatan aliran makin
tinggi, keadaan seperti ini akan makin mempercepat kerusakan bendung.



5. Setelah bendung rusak dan tidak berfungsi, air akan mengalir ke hilir

secara langsung. Turunnya muka air akan mengakibatkan kekuatan

tebing/dinding sungai tidak mampu menahan berat sendiri akibat tanah

yang kenyang air, ditambah dengan berat beban rumah yang dibangun

diatasnya.

6. Karena bendung tidak berfungsi, muka air sungai turun sehingga

bangunan pengambil air ( in take ) pada bagian barat juga tidak

berfungsi. Muka air turun sebesar 1,5 meter yang menyebabkan irigasi

ke arah Kabupaten Bantul menjadi tidak berfungsi, sehingga areal

persawahan /pertanian seluas kurang lebih 141 HA mengalami

kekeringan.

Sedangkan menurut Sarwidi, tahun 2001 dalam tulisannya yang

berjudul " Rentan Terhadap Banjir, Pelesakan dan Gempa Bumi ".

Bangunan yang didirikan diatas bantaran sungai sebenarnya rentan

terhadap berbagai macam bencana, diantaranya : banjir, pelesakan dan

genpa bumi, sebagaimana analisis dan beberapa contoh berikut ini:

1. Rentan terhadap bencana banj ir.

Contoh kerentanan bangunan semacam itu terhadap bencana banjir

dapat dipelajari dari kasus kerusakan 17 bangunan rumah tinggal

disekitar bendung Mrican yang disebutkan dimuka. Rumah-rumah yang

rusak tersebut adalah rumah-rumah yang didirikan terlalu dekat dengan

tebing sungai (sekitar 1 m), sehingga aliran banjir yang menggerus tanah

dibawah pondasi bangunan menyebabkan bangunan kehilangan sebagian
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pondasi. Dengan demikian, ada bangunan yang menggantung dan

menyebabkan tembok pecah ataupun retak. Dalam banyak kasus banjir,

bahkan dijumpai rumah yang hanyut terbawa arus banjir baik karena

gerusan tebing sungai maupun karena berpindahnya aliran sungai dan

menghantam bangunan.

2. Rentan terhadap pelesakan

Bantaran sungai yang terdiri dari endapan sedimen yang

terkandung dalam air banjir (delta) mempunyai beberapa karakteristik

fisika yang menyerupai tanah urugan biasa. Kemiripan tersebut antara

lain adalah daya dukung pada banyak kasus tanah bantaran (terutama

yang banyak mengandung lempung dan mengandung air yang tinggi)

sangat rendah. Selain itu, tanah semacam itu cenderung labil. Pada

bangunan sederhana, desain pondasi bangunan biasanya tidak didasarkan

pada data penyelidikan tanah setempat dan tidak berdasarkan

perhitungan teknis. Bangunan sederhana biasanya hanya mengikuti

tradisi ataupun menggunakan ukuran praktis untuk tanah normal.

Dengan demikian, penggunaan pondasi tipikal secara umum seringkali

mengalami kegagalan bila diterapkan pada tanah endapan. Hal tersebut

dapat menyebabkan penurunan bangunan yang berlebihan dan

menyebabkan keretakan-keretakan pada tembok. Untuk menjamin

kestabilan bangunan, sebenarnya harus ada perencanaan teknis khusus

untuk menentukan jenis dan ukuran pondasi bangunan yang didirikan

pada tanah endapan.



j.
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Rentan terhadap gempa bumi

Karena banyak bantaran yang terdiri dari tanah endapan yang labil,

maka efek perkuatan getaran {site amplification) dapat terjadi pada

waktu goncangan gempa. Dengan demikian resiko bangunan yang

didirikan diatas endapan sedimen semacam itu mempunyai resiko yang

lebih besar bila terjadi goncangan gempa, karena goncangan bangunan

akan lebih besar bila dibandingkan dengan goncangan bangunan yang

didirikan diatas tanah yang normal (bukan endapan dan bukan urugan)

disekitarnya. Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa :

a. wilayah bantaran sangat rawan terhadap banjir, karena kondisi tanah

yang labil dan berpotensi dilewati aliran banjir pada waktu terjadi

puncak banjir.

b. Bantaran sangat sering terdiri atas endapan yang merupakan tanah

labil dan berdaya dukung rendah, sehingga bangunan yang didirikan

diatasnya kurang stabil dan rentan terhadap pelesakan.

c. Wilayah bantaran yang terdiri atas endapan (delta) berpotensi terkena

efek perkuatan getaran saat mengalami goncangan gempa bumi,

sehingga bangunan diatasnya beresiko sangat tinggi terhadap

bencana gempa bumi.

d. Memperhatikan resiko yang begitu besar pada butir a,b,c tersebut

maka sangat logis bila rumah tinggal (pemukiman) tidak boleh

dibangun di wilayah bantaran, yaitu untuk menghindari korban jiwa.



e. Untuk merealisasikan statemant pada butir d, cara yang dapat

dilakukan adalah penyadaran atas resiko tersebut kepada seluruh

masyarakat, penegak hukum, pengentasan kemiskinan, dan / atau

relokasi penduduk dari wilayah tersebut. Walaupun tidak mudah,

namun menjadi tanggung jawab semua pihak untuk melakukan usaha

yang sungguh-sungguh untuk merealisasikan keinginan tersebut.

1. Perlu ditambahkan bahwa karena manajemen yang tidak melibatkan

banyak pihak, maka perawatan bangunan-bangunn umum yang

sudah ada banyak yang terbengkelai. Sebagai konsekuensinya, kita

harus membayar ongkos yang tmggi untuk perbaikan kerusakan

fasihtas maupun pembuatan fasilitas baru.

Menurut Widodo, tahun 2001 dalam tulisannya yang berjudul

"Bencana Dam Mncan": Eco- Socio-Bio-Engmeering sebagai alternatif.

Diterangkan bahwa sungai merupakan sistem pengahran air mulai dan mata

air sampai pada muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang aliran

oleh sempadan sungai. Karena perkembangan penduduk maka telah banyak

dijumpai bangunan-bangunan disepanjang sungai. Bangunan tersebut bisa

berupa pemukiman karena terdesak adanya kebutuhan papan yang

merupakan kebutuhan esensi manusia, atau bangunan lainnya yang

dimaksudkan untuk perlindungan, pengendalian, penggunaan, dan

pengembangan fungsi lainnya. Pengendali erosi pada bantaran dan tebing

sungai yang ada kebanyakan berupa bangunan yang masif, tidak alami, dan

mahal, yang terbuat dari pasangan batu, semen, bronjong kawat ataupun dan
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nilon. Pembangunan model demikian jelas tidak sesuai dengan jiwa atau

asas keselamatan lingkungan secara menyeluruh. Pembangunan yang ada

terkadang masih parsial. Misalnya bangunan untuk pengendalian banjir

dibagian hulu justru mengakibatkan banjir baru dibagian hilir sungai.

Pembangunan tebing sungai sebagai upaya perlindungan yang sangat masif

dan sangat konstruktif itu ternyata mengakibatkan banyak masalah yang

barangkali ada diluar perkiraan para ahli konstruksi sebelumnya. Beberapa

dampak akibat pembangunan sungai tersebut antara lain :

1. Meningkatnya frekuensi banjir

2. Meningkatnya kecepatan aliran sungai

3. Meningkatnya erosi dan sedimen khususnya pada daerah vang

tidak dibangun

4. Meningkatnya suhu air sungai

5. Menurunnya permukaan air tanah rusaknya dasar dan badan sungai

6. Rusaknya habitat alami (flora dan fauna) sungai

7. Rusaknya ekosistem sungai pada umumnya

Sungai gajahwong yang melintas dari hulu sungai melewati kota

Yogyakarta telah banyak mengalami pembangunan seperti itu juga.

Sehingga pembangunan tesebut telah banyak memberikan andil dalam salah

satu korban yaitu bencana dam Mrican. Disamping faktor hidro-ekologis,

organ yang timbul di daerah dam Mrican diakibatkan oleh masalah sosial

yakni keberadaan perumahan didaerah bantaran sungai. Model penanganan

kasus dam Mrican tidak bisa tuntas kalau hanya difokuskan pada bendungan
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damnya saja, melainkan harus ditangani secara menyeluruh dari hulu, tengah

dan hilir sungai Gajahwong.
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