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BAB IV
ANALISIS KLASIFIKASI TIPE – TIPE BANJIR DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA BANJIR 
DI KECAMATAN MAJALAYA. 

4.1   Analisis Fisik Dasar
Analisis fisik dasar merupakan suatu analisis untuk dapat mengetahui sejauh mana kondisi fisik wilayah perencanaan dapat menunjang kegiatan yang ada dan perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

4.1.1 Analisis Fisik Kecamatan Majalaya dalam Menampung  Perkembangan Kawasan
Sebagai sebuah kota dengan status PKL-1 dalam sistem pelayanan, Wilayah Kecamatan Majalaya akan terus berkembang. Di kawasan tersebut akan terjadi perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya. Selain itu, peranannya sebagai daerah perindustrian akan menciptakan tarikan yang cukup kuat bagi terciptanya aglomerasi berbagai aktivitas penunjang sektor industri dan konsentrasi penduduk. 
Berbagai kegiatan yang telah dan akan berkembang di Kecamatan Majalaya tentunya membutuhkan dukungan kemampuan fisik wilayah yang cukup kuat. Adapun kemampuan fisik Kecamatan Majalaya sangat ditentukan oleh kondisi berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor topografi, geologi, hidrologi, dan faktor-faktor lainnya.
Dari segi topografi wilayahnya, tingkat kemampuan fisik yang dimiliki di wilayah perencanaan dapat mendukung terhadap perkembangan wilayah secara fisik. Kondisi fisik tersebut adalah berdasarkan proporsi penyebaran kondisi topografi wilayah yang relatif datar (0-15%).  
Wilayah kajian merupakan daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata harian berkisar antara 23-32oC dengan Desa Talun dan Tanggulun di Kecamatan Ibun sebagai desa yang memiliki suhu udara rata-rata terendah, yaitu 23oC (Monografi Desa 2001). Adapun curah hujan yang terjadi di wilayah kajian memiliki rata-rata 15-20 mm/hari atau 3.200-3.500 mm/tahun.
Jenis tanah di wilayah perencanaan yang merupakan asosiasi aluvial kekelabuan dan aluvial coklat kekelabuan, planosol coklat kekelabuan kompleks latosol merah dan latosol coklat kemerahan, dan latosol coklat, sesuai untuk pengembangan pertanian. Yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah kondisi sistem hidrologi wilayah perencanaan yang kurang mendukung, yaitu adanya fluktuasi kadar air dalam tanah yang cukup tinggi. Pada musim hujan, kadar air yang ada sangat berlebihan dan bahkan terjadi banjir, sedangkan pada musim kemarau kadar air sangat rendah dan terjadi kekeringan. Tentunya hal tersebut kurang menguntungkan bagi pengembangan pertanian. 
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, perlu ditinjau semua jenis sumber air yang ada, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Sumber air dapat diperoleh dari air tanah, mata air, maupun air permukaan. Air tanah sebagai sumberdaya alam, walaupun dapat diperbaharui melalui proses alam dalam suatu siklus hidrologi namun penyebarannya tidak merata bergantung pada kondisi alam, ruang dan waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah pertumbuhan dan perkembangan wilayah dan aktivitasnya.
Dalam merencanakan pemanfaatan sumberdaya air untuk keperluan masyarakat dan industri, perlu diketahui keseimbangan tata air atau neraca untuk memperoleh gambaran kondisi hidrologi yang ada. Neraca air adalah keseimbangan air yang terjadi di alam, dibentuk oleh komponen-komponen daur hidrologi, yaitu curah hujan, aliran permukaan, penguapan dan peresapan. Korelasi yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen neraca air dapat memberikan gambaran tentang potensi sumberdaya air yang ada. Besarnya air yang masuk ke dalam tanah tergantung dari besarnya curah hujan, lamanya penyinaran matahari, besarnya limpasan permukaan dan air yang tergenang.
Besarnya curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi setiap tahun relatif konstan, tetapi jumlah air yang merasap ke dalam tanah tidaklah sama, sehingga terjadi perubahan keseimbangan sistem tata air. Perubahan yang terjadi tergantung pada peningkatan daerah terbangun yang akan menyebabkan berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah dan meningkatkan pengaliran di permukaan tanah. Jadi dengan adanya perkembangan lahan terbangun akan menyebabkan berkurangnya potensi airtanah. Makin berkurangnya air yang meresap ke dalam tanah bukan merupakan masalah selama jumlah pengambilan seimbang dengan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah. Tetapi jika pengambilannya sudah melampaui dan telah menimbulkan dampak penurunan muka air tanah, maka perlu upaya-upaya penanggulangan dan pengelolaan agar kelestariannya terjaga.
Air permukaan adalah air yang terdapat di permukaan bumi, seperti air sungai, air danau maupun air dari saluran irigasi. Debit air permukaan terutama tergantung dari besarnya curah hujan dan luasnya daerah aliran sungai. Makin besar curah hujan makin besar pula debit air permukaan. Pada musim kemarau debit airnya berkurang, sebaliknya jika musim hujan akan melimpah, bahkan sampai banjir. Luas daerah aliran sangat berpengaruh juga terhadap debit air permukaan, makin luas daerah aliran sungai makin besar juga curah hujan yang tertampung, karena hujan tersebut sebagai akan meresap ke dalam tanah dan sebagian lagi akan menjadi air permukaan.
Kesesuaian air permukaan khusunya air sungai sebagai sumber air untuk penyediaan air bersih, sangat tergantung pada kualitas air yang bisa disadap selama musim kemarau. Mata air timbul bila lapisan pembawa air terpotong topografinya, baik secara alami maupun buatan. Biasanya terdapat di kaki pegunungan dan hulu dari curah/lembah. Terbentuknya mata air prosesnya sama dengan terjadinya air tanah, yang membedakannya adalah mata air keluar secara alamiah, sedangkan airtanah harus melalui pemompaan. 
Makin luasnya wilayah perkotaan di Majalaya, telah menambah beban terhadap peningkatan pengadaan sarana perkotaan, termasuk diantaranya pengadaan air bersih. Jika perkembangan penduduk dikaitkan dengan penurunan airtanah, maka wilayah yang telah mengalami penurunan airtanah terdapat di wilayah yang penduduknya padat. Keadaan ini bukan berarti penurunan muka airtanah tersebut disebabkan oleh pengambilan air oleh penduduk, tetapi disebabkan lokasi permukiman yang berkembang di sekitar kawasan industri yang merupakan pengguna airtanah terbesar.
4.1.2 Kendala Fisik dan Limitasi Pembangunan Kecamatan Majalaya
Kendala fisik perkembangan wilayah adalah kondisi fisik yang menunjukkan keterbatasan dalam upaya menampung perkembangan fisik didalamnya. Yang dimaksud dengan keterbatasan tersebut tidak berarti tidak dapat dikembangkan, akan tetapi dalam proses pemanfaatannya memerlukan indikasi penanganan yang disesuaikan dengan kendala yang dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan limitasi fisik adalah suatu kondisi fisik yang sama sekali tidak dapat dilakukan pengembangan berdasarkan ketentuan dan pertimbangan ekologis, atau dengan kata lain tidak dapat menambah/ membangun fisik didalamnya.
Berdasarkan pengamatan terhadap karakteristik kondisi fisik yang ada di wilayah perencanaan, kendala fisik yang  ada berkisar pada kondisi fisik yang memiliki kepekaan terhadap banjir musiman. Sedangkan faktor limitasi perkembangan kota diarahkan pada daerah/kawasan disepanjang aliran sungai dan lahan yang memiliki kemiringan curam atau didaerah perbukitan, kawasan lahan pertanian irigasi teknis, serta kawasan konservasi. Hal tersebut sangat penting dalam upaya mempertahankan kondisi ekologis wilayah di dalam dan sekitarnya. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel IV.16 (Tabel Ketentuan Kondisi Fisik Wilayah dalam Konstelasi Pengembangan Kecamatan Majalaya).

Tabel IV. 1
Ketentuan Kondisi Fisik Wilayah Kota Dalam Konstelasi Pengembangan Wilayah Kecamatan Majalaya
No.
Kemampuan Fisik
Faktor Berpengaruh
Penilaian Pengembangan
Rekomendasi
1
Fisik Potensial
Kemiringan lahan 0-15%
	Tidak peka terhadap banjir

Tingkat erosi rendah
Tingkat kelabilan tanah rendah
Bangunan terstruktur
Prasarana dan sarana 
	Kondisi ini dapat secara langsung terhadap pengembangan fisik kota
	Khusus kondisi hidrologi diarahkan untuk dikembangkan sistem jaringan distribusi penampungan air yang bersumber dari luapan sungai dan hujan

2
Kendala Fisik
	Kemiringan lahan 15-25%
	Kawasan tergenang baik temporer ataupun permanen
	Kawasan terbangun di sekitar aliran sungau
	Pengembangan bangunan terstruktur

Perbaikan dan peremajaan permukiman
Pengembangan fisik kota melalui program perbaikan lingkungan dan pengembangan sistem drainase
3
Limitasi Fisik
	100 m di kiri kanan sungai besar dan 50 m dari anak sungai yang berada di luar permukiman
	10-15 m kiri kanan sungai di kawasan permukiman untuk jalan inspeksi
	Kemiringan lahan di atas 25%
	Radius 200 m dari mata air

  Kawasan lindung
Jalur hujau (dapat juga berfungsi sebagai taman kota)
	Minimasi pengembangan fisik (bangunan)

Jalur hujau dan kawasan lindung
Pembangunan tanggul-tanggul penahan banjir
Sumber : Hasil Analisis dan SK Mentan No.837/Kpts/Um/11/1980 dan SK Mentan No.887/Kpts/Um/1980

4.2 Analisis Pemanfaatan Lahan
4.2.1 Kawasan Pertanian
	Penyebaran kawasan pertanian di Kecamatan Majalaya tidak teratur dan tidak sesuai pola pemanfaatan ruang Kecamatan Majalaya, sebagian besar pertanian di Kecamatan Majalaya beralih fungsi lahan menjadi lahan terbangun ( permukiman penduduk, perdagangan dan jasa, serta pemerintahan ). Hal ini di sebabkan oleh semakin berkembangnya Kecamatan Majalaya terutama dari segi ekonomi, sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar untuk pembangunan perekonomian tersebut. Hampir 75 % dari seluruh Kecamatan Majalaya merupakan lahan terbangun, dan sisanya ( 25 % ) merupakan lahan pertanian, ruang terbuka hijau dan lahan kosong.
	Kondisi banjir banjir yang terjadi dikawasan pertanian disebabkan oleh, semakin berkurangnya lahan pertanian yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Kawasan pertanian, kawasan ini seharusnya juga diamankan dari kegiatan pembangunan fisik. Kalaupun harus diubah fungsinya menjadi kawasan pengembangan kota, maka hendaknya dijadikan sebagai alternatif terakhir.
Air yang menggenangi kawasan pertanian yang semestinya mengalir melalui drainase dan kemudian masuk ke sungai yang merupakan badan air penerima, kondisi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh rusaknya sebagian drainase yang berada dikawasan pertanian tersebut, seperti didesa Bojong, Sukamukti, Wangisagara, Neglasari, dan Padaulun. Sungai yang berada di Desa tersebut juga terjadi penyempitan karena semakin meningkatnya pembangunan rumah penduduk yang berada disempadan sungai Citarum.


Kawasan Perindustrian
Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan ekonomi. Mengingat pengaruh suatu kegiatan ekonomi di dalam ruang kegiatan tidak terbatas pada batas administratif maka dalam pembangunan industri yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi, juga tidak mengenal batas administrasi. Dengan kata lain, dalam mendefinisikan satuan lokasi kegiatan industri, pendekatan yang dilakukan lebih bersifat pengamatan fungsi tertentu baik secara ekonomi ruang maupun fisik.
Penyebaran lokasi industri di Kecamatan Majalaya bisa dikatakan cukup merata, hampir seluruh industri berada di bagian utara Kecamatan Majalaya, hampir 75 % dari wilayah Kecamatan Majalaya bagian utara merupakan lokasi industri. Lokasi industri di Kecamatan Majalaya tersebar di beberapa Desa, diantaranya : Desa Padamulya, Desa Padaulun, Desa Wangisagara, Desa Biru dan Desa Sukamaju.
	Bencana banjir yang terjadi dikawasan industri disebabkan oleh besarnya limbah yang dihasilkan oleh pabrik – pabrik tersebut yang dibuang melalui drainase sebelum masuk ke badan air penerima ( Sungai Citarum ). Kapasitas drainase yang kecil tidak dapat menampung limbah industri dan air hujan yang turun hampir setiap hari di Kecamatan Majalaya, hal ini menyebabkan air dari drainase meluap menggenangi jalan kemudian masuk ke permukiman penduduk yang berada di sekitar pabrik.
Beberapa desa dengan jumlah industri yang cukup banyak, seperti Desa Padaulun, Desa Biru, Desa Sukamaju, dan Desa Padamulya, cenderung mengalami permasalahan lingkungan, yaitu terjadinya penurunan airtanah yang berlebihan yang menyebabkan penduduk yang berada di sekitar industri mengalami kesulitan untuk memperoleh air, selain itu juga kondisi ini pula yang memacu terjadinya banjir di kawasan tersebut.



Kawasan Permukiman
Pada saat ini di Wilayah Kecamatan Majalaya belum terdapat suatu pola permukiman yang optimum. Umumnya permukiman-permukiman di pusat pelayanan berkelompok tidak beraturan pada suatu titik sedangkan pada daerah pertanian permukiman menyebar di beberapa desa, dengan kata lain permukiman di pusat-pusat pelayanan umumnya memiliki pola linier konsentrik. Pola permukiman yang ada sekarang ini membutuhkan penataan ulang untuk mempermudah penempatan pusat pelayanan. 
Bencana banjir yang terjadi dipermukiman penduduk disebabkan oleh semakin meningkatnya lahan terbangun diwilayah studi. Kondisi air tanah yang ada pada saat ini telah menunjukkan kondisi yang kritis, yang mana di wilayah perencanaan telah mengalami ketidakseimbangan antara pemanfaatan airtanah dan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Di satu sisi, semakin luasnya kawasan terbangun telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas tanah dalam menyerap air hujan, dan di sisi lain pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan, bukan hanya digunakan sebagai keperluan rumah tangga juga digunakan oleh industri-industri yang telah berkembang di wilayah perencanaan yang merupakan pengguna air tanah terbesar.
Wilayah permukiman Kecamatan Majalaya yang memiliki kepadatan cukup tinggi atau didominasi oleh lahan terbangun, yaitu berada di beberapa desa, diantaranya : Desa Majalaya, 75 % dari wilayah ini merupakan lahan terbangun ( permukiman penduduk, perdagangan dan jasa, perkantoran ). Desa Majasetra, hampir 75 % dari wilayah ini merupakan lahan terbangun, diantaranya : ( permukiman padat, perkantoran, pertokoan ) yang tersebar di seluruh wilayah Desa Majasetra. Desa Majakerta, hampir 75 % dari wilayah ini merupakan lahan terbangun yang tersebar di seluruh Desa Majakerta, serta 25 % dari wilayah ini merupakan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau. Desa Bojong, lebih dari 50 % dari wilayah ini merupakan lahan terbangun, yaitu permukiman padat penduduk, perdagangan dan jasa serta beberapa industri kecil yang tersebar di seluruh wilayah Desa Bojong.

4.3  Analisis Klasifikasi Tipe – Tipe Banjir Yang Terjadi Di Kecamatan Majalaya
	Dengan melihat kondisi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Majalaya baru – baru ini, bisa dikatakan bencana banjir yang paling besar yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, akibat dari banjir tersebut ribuan rumah terendam, jaringan transportasi menjadi terhambat karena banjir juga menggenangi beberapa jalan yang merupakan jalan utama keluar masuknya kendaraan menuju  Kecamatan Majalaya, banjir juga menggenangi beberapa toko yang berada di pusat perdagangan dan jasa Kecamatan Majalaya, sehingga menyebabkan perekonomian Kecamatan Majalaya tidak berjalan dengan baik..
Banjir Yang Menggenangi beberapa wilayah di Kecamatan Majalaya dapat di klasifikasikan menjadi 3 ( Tiga ) tipe banjir sesuai dengan fungsi wilayah yang digenangi oleh banjir tersebut, Tipe – tipe tersebut diantaranya :
Tipe A
Merupakan banjir yang menggenangi wilayah pusat Kecamatan Majalaya ( Desa Majalaya dan Desa Majasetra ), sehingga menyebabkan banyaknya toko – toko yang terpaksa harus tutup. 
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Gambar 4.1








Sarana Perdagangan ( Toko ) Yang Tergenang Banjir
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Gambar 4.2








Banjir Yang Menggenangi Kawasan Pusat Perdagangan & Jasa
Penyebab banjir tersebut diantaranya :
	Kondisi saluran drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik, karena digunakan sebagai tempat pedagang kaki lima, juga banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase tersebut, yang menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik

Penyempitan Sungai Citarum yang melewati Pusat Kecamatan Majalaya, hal ini disebabkan oleh makin banyaknya rumah yang di bangun di pinggiran sungai Citarum.
Banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai Citarum.
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Gambar 4.3








Kondisi Drainase Yang Digunakan Sebagai Tempat Kaki Lima


Gambar 4.4
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Sungai Citarum Yang Digunakan Sebagai Tempat Pembuangan Sampah

Tipe B
Merupakan banjir yang terjadi di permukiman padat penduduk, tepatnya yaitu di Desa Bojong, di Desa ini ratusan rumah terendam air, beberapa fasilitas masyarakat rusak akibat dari banjir tersebut.
Penyebab banjir tersebut yaitu ;
	Terjadinya penyumbatan saluran drainase yang disebabkan oleh sampah yang dibuang ke saluran drainase oleh masyarakat.

Kapasitas saluran drainase yang terlalu kecil, sehingga tidak dapat menampung air yang mengalir ke saluran, karena besarnya curah hujan yang turun di wilayah tersebut, maupun air buangan dari rumah penduduk.
	Sempitnya sungai yang berada di Desa tersebut yang berfungsi sebagai badan air penerima.
	Kurangnya lahan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi air / sumur resapan.
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