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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kota Banjarmasin merupakan kota yang cukup luas dan 

memiliki 5 kecamatan, dan 52 kelurahan  sehingga Peneliti 

memfokuskan disalah satu kecamtan saja, karena penelitian di 

salah satu kecamatan ini sudah dapat memberikan gambaran 

kepada kita dan pemerintah kota banjarmasin bagaimana tindak 

lanjut  Kebijakan Walikota tersebut.  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjarmasin  Timur 

Kota Banjarmasin  dengan pertimbangan bahwa di kecamatan ini 

juga masih banyak terdapat bangunan-bangunan liar yang berada 

diatas drainase dan masyarakat juga masih banyak yang berjualan 

dengan membangun pertokoan  diatas drainase dengan membuat 

bangunan yang bersifat sementara. Lokasi penelitian akan di  fokus 

kan di jalan A. Yani KM 3,5 – 6.  

Lokasi Penelitian selanjutnya adalah Kantor Pemerintah 

Kota ( PEMKO ) Banjarmasin yang beralamat di jalan RE 

Martadinata No 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan 

Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

Indonesia, Kode Pos 70001. 

Lokasi Penelitian Lainnya adalah kantor Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kota Banjarmasin yang 
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beralamat di jalan Brigjen Jendral Hasan Basri, No 82, 

Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, Kode Pos 70124.  

 

B. Penyian Data  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung 

terhadap staf bidang jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang ( PUPR ) Kota Banjarmasin, staf bidang sungai Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kota Banjarmasin, serta walikota/ 

yang mewakili dan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di 

kecamatan Banjarmasin Timur sekitaran jalan Ahmad Yani KM 3,5-6. 

Dalam Laporan Penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

 

1. Uraian Hasil Wawancara 

1. Informan 1 

1) Identitas Informan 

Nama : UEL 

Pendidikan : S2 Kenotariatan 

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda 

Alamat : Jalan R.E Martadinata 

No Hp : 0819-5105-XXXX 
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2) Uraian Hasil Wawancara 

Bapak UEL adalah salah seorang perwakilan dari kantor 

pemerintahan kota banjarmasin yang bisa di mintai informasi 

terkait permasalahan yang peneliti teliti. Hal tersebut karena 

beliau salah seorang staf yang bekerja di bagian hukum 

sekretariat daerah kota banjarmasin. 

Mengenai alasan lahirnya sebuah surat edaran wali kota 

mengenai pembongkaran jembatan dan bangunan di atas air, 

menurut beliau surat tersebut di tujukan kepada masyarakat 

yang terdampak banjir di sekitaran jalan Ahmad Yani, karena 

adanya banjir maka walikota mengeluarkan sebuah himbauan 

kepada masyarakat terkhusus pemilik bangunan gedung di kota 

banjarmasin maupun para camat di wilayah kota banjarmasin 

untuk segera melaksanakan surat edaran tersebut dengan tujuan 

untuk mengurangi debit air yang mengalir di sepanjang jalan 

dalam mengatasi banjir di jalanan perkotaan.  

„‟Latar Belakang Keluar Surat Edaran Itu untuk Mengurangi 

Debit Air dalam Mengatasi Banjir di Jalan Perkotaan‟‟ Tutur 

Beliau 

 

Bapak UEL adalah seseorang yang ahli di bidang surat 

menyurat menjelaskan bahwa surat edaran itu bersifat 

himbauan yang berisi informasi yang tidak memiliki sanksi 

akan tetapi dalam permasalahan banjir ini sangat diminta 
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kerjasama serta partisipasi dari masyarakat disamping juga 

dinas PU, Polisi, Satpol PP, Serta aparat pendukung lainnya.  

„‟Sifat Surat Edaran Itu adalah Himbauan, maka sangat 

diperlukan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 

Himbauan tersebut.‟‟ Katanya  

 

Dalam hal pembuatan surat edaran, menurut beliau 

pembuatan surat tersebut dilakukan oleh masing masing dinas 

yang mempunyai kepentingan terkait permasalahn di dalam 

masyarakat. Mengomentari tentang surat edaran pembongkaran 

jembatan yang ditandatangani wali kota banjarmasin tersebut, 

menurut beliau surat tersebut dikeluarkan oleh dinas PUPR 

kota banjarmasin, dengan persetujuan dari walikota. 

„‟Pembuatan Surat edaran yang di tanda tangani walikota 

biasanya dibuat oleh dinas terkait, mengenai surat edaran 

pembongkaran jembatan ini maka pembuat surat tersebut 

adalah dinas PUPR yang di tanda tangani oleh wali kota.‟‟ 

Katanya  

 

Menyikapi masyarakat yang tidak patuh akan surat edaran 

tersebut dengan enggan membongkar jembatan maupun 

bangunan yang dirasa menghambat aliran air, menurut beliau 

surat edaran tersebut bukan merupakan produk hukum, maka 

bagi pelanggar nya pun tidak ada sanksi maupun hukuman. 

Akan tetapi dalam permasalahan banjir ini, pemerintah kota 

banjarmasin bersikap tegas, apabila masyarakat tidak mau 

membongkar, maka satuan tugas yang dibentuk pemerintah lah 

yang akan melakukan pembongkaran tersebut dengan adanya 
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pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat yang 

bersangkutan.
1
  

2. Informan 2 

1) Identitas Informan 

Nama : AR 

Pendidikan : S1 Teknik Pengairan 

Jabatan : Pejabat Fungsional Pengairan Ahli Muda 

Alamat : Jalan Brigjen Jendral Hasan Basri No 82, Banjarmasin 

No Hp : 0812-5040-XXXX 

2) Uraian Hasil Wawancara 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak AR yang 

kerap di panggil dengan sebutan bapak D mengenai kebijakan 

wali kota banjarmasin dalam upaya mengatasi banjir di kota 

banjarmasin, menurut beliau kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah kota banjarmasin adalah dengan membuat tim 

normalisasi sungai yang program kerjanya berupa 

pembongkaran jembatan yang dirasa tidak sesuai dengan 

ketentuan dinas PUPR dan juga pengerukan sampah yang 

berada di dalam sungai dengan tujuan untuk menormalkan 

kembali fungsi sungai seperti pada zaman dahulu sebelum 

bangunan dan infrastruktur berkembang pesat seperti saat 

sekarang ini.  

                                                           
1
 Untung Eko Laksono, S.H.,M.Kn., Wawancara Pribadi, Kantor Pemerintah Kota 

Banjarmasin Bagian Hukum, Banjarmasin, 06 Juni 2022.  
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„‟Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Upaya 

mengatasi Banjir adalah dengan Program Pembongkaran 

Jembatan dan Normalisasi Sungai.‟‟ Katanya. 

 

Mengenai surat edaran walikota banjarmasin tentang 

pembongkaran jembatan untuk mengatasi genangan banjir di 

wilayah perkotaan beliau menjelaskan terlebih dahulu terkait 

latar belakang atau dikeluarkan surat edaran tersebut, 

sepengetahuan beliau sebagai pejabat fungsional pengairan ahli 

muda , banjir yang terjadi di kota banjarmasin yang dirasakan 

cukup parah oleh masyarakat dimulai pada tanggal 13 januari 

2021. Ada 2 kecamatan yang berdampak besar, yakni 

kecamatan banjarmasin timur sepanjang jalan ahmad yani, dan 

juga kecamatan banjarmasin selatan. Jalan ahmad yani yang 

merupakan pusat kota menjadikan banyak bermunculan berita 

hangat di berbagai media, baik media masa maupun media 

sosial. Maka cara paling efektif mencegah banjir menurut 

beliau adalah dengan cara melakukan pengerukan pada sungai-

sungai yang disebut dengan program normalisasi sungai. Maka 

untuk mengurangi debit air pada saat terjadi banjir yaitu dengan 

cara mengurangi atau bahkan menghilangkan sampah yang 

berada serta menumpuk di dalam sungai. Selain hal itu banyak 

nya bentuk jembatan yang rendah dan tidak berbentuk 

melengkung menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di 

kota banjarmasin menurut beliau. Maka dengan alasan 
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tersebutlah beliau mengatakan walikota banjarmasin 

menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang 

pembongkaran bangunan di atas sungai untuk mengatasi 

genangan akibat banjir di kawasan perkotaan dan permukiman.  

Program normalisasi sungai menurut beliau masih berjalan 

dan dilakukan sampai dengan sekarang dan program tersebut 

menjadi visi dan misi walikota banjarmasin supaya banjir tidak 

terulang lagi. Menurut pemaparan bapak doni, fokus program 

normalisasi sungai akan dilakukan di 2 kecamatan di kota 

banjarmasin yakni kecamatan banjarmasin timur dan 

banjarmasin selatan. Sungai yang difokuskan adalah sungai 

yang banyak sampah. Pengerjaan normalisasi sungai dilakukan 

secara bertahap dan tidak bisa sekaligus, maka daripada itu 

banyak masyarakat yang mengira program ini terhenti, padahal 

sejatinya program ini masih berjalan dan masih mendapatkan 

perhatian yang serius dari pemerintah kota banjarmasin.  

„‟Program Tersebut masih berjalan dengan fokus di wilayah 

Banjarmasin Timur dan Selatan.‟‟Katanya. 

 

Kendala dalam pelaksaan program normalisasi sungai ini 

salah satunya karena APBD kota banjarmasin yang terbatas. 

Menurut pemaparan bapak doni, dalam hal pelaksanaan 

program ini, dinas PUPR Pusat ikut andil dan ikut membantu 

yang diwakili oleh balai sungai kalimantan selatan. Selain 

dibantu oleh dinas PUPR pusat, program ini pula di bantu oleh 
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bank dunia. Untuk tahun ini fokus utama pemerintah kota 

banjaramsin adalah sungai veteran untuk dilakukan 

normalisasi.  

Dalam hal pembongkaran jembatan sesuia instruksi surat 

edaran walikota, maka jembatan yang menghubungkan antara 

dinas/ perkantoran, serta perumahan warga seperti beberapa 

gang dengan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah kota 

dalam hal pembangunan ulang jembatan yang sesuai dengan 

kreteria dinas PUPR.  

Akan tetapi kondisi yang berbeda bisa kita lihat dengan 

pembongkaran yang dilakukan terhadap beberapa toko atau 

warung milik masyarakat itu sendiri, apabila dilakukan 

pembongkaran, maka yang bertanggung jawab terhadap 

pembangunan ulang jembatan yang sesuai ketentuan dinas 

PUPR adalah pemilik toko atau warung tersebut dan tidak 

menjadi tugas pemerintah kota. Kreteria jembatan yang sesuai 

dengan ketentuan dinas PUPR setelah di revisi  adalah 1 meter 

di atas trotoar yang sebelumnya dengan ketentuan 1 meter di 

atas aliran air sungai.  

Kondisi sungai di jalan ahmad yani menurut pemaparan 

bapak D, adalah saluran buatan, bukan saluran alami. Saluran 

buatan itu telah ada sejak zaman penjajahan belanda. Maka 

dalam hal melakukan perawatan nya pun butuh penanganan 
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dan pemeliharaan khusus. Beliau memberikan ilustrasi dengan 

keadaan sakit. Apabila sungai itu alami maka dia bisa 

mengobati dirinya sendiri, sedangkan apabila sungai itu buatan 

maka memerlukan perlakuan khusus untuk membuat dia sehat 

kembali.  

Himbauan Pembongkaran jembatan yang terlampir di 

dalam surat edaran, di dahului oleh pemberitahuan dari 

pemerintah kota kepada masyarakat. Dilakukan dengan cara 

sosialisasi serta pemberian tenggat waktu pembongkaran dan 

izin membongkar sendiri bangunan atau jembatan yang 

dirasakan menghalangi aliran air. Satgas normalisasi sungai 

langsung berada di bawah walikota.  

Mengenai efektif atau tidak nya program pemerintah ini, 

beliau menuturkan bahwa untuk mendapatkan kata berhasil 

perlu ada sinergi anatara masyarakat dan pemerintah kota. Bisa 

dikatakan cukup efektif karena setelah dilakukan 

pembongkaran maupun pengerukan air sungai debit air menjadi 

berkurang dari sebelumnya. Maka untuk mengatasi banjir agar 

bisa dikatakan berhasil perlu kerjasama keseluruhan antara 

hulu-hilir, karena penyebab terjadi banjir lainnya adalah adanya 

air kiriman dari daerah lain yang meluap dan masuk ke dalam 

daerah kota banjarmasin. Air kiriman tersebut berasal dari 

kabupaten banjar dan juga kabupaten batola. Maka perlu 
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kerjasama yang optimal antara pemerintah kota banjarmasin 

dengan pemerintah kota/kabupaten lain.  

Dampak positif dengan adanya kebijakan ini yang di 

dahului oleh surat edaran adalah masyarakat mulai sadar dan 

paham untuk tidak membuang sampah di sungai karena hal 

tersebut bisa berakibat fatal, berupa banjir besar yang 

berdampak keseluruh aspek kehidupan. Serta dampak lainnya 

adalah masyarakat lebih berhati hati dalam membangun sebuah 

bangunan, apakah sesuai dengan ketentuan dinas PUPR atau 

malah tidak sesuai dan melanggar atura, bagi dinas PUPR 

sendiri banyak proposal berdatangan pada saat setelah 

terjadinya banjir ini dengan tujuan meminta kepada dinas 

PUPR untuk meminta bersihkan sungai yang berada di wilayah 

nya. 

Dampak Negatif yang dirasakan dari surat ini, bapak doni 

lebih menjelaskan ke arah tantangan yang dihadapi, tantangan 

nya adalah pada saat sekarang sangat banyak bagunan yang 

menutup aliran sungai, sebelumnya banyak lahan persawahan 

dan ruang terbuka hijau yang sekarang telah beralih fungsi 

menjadi bangunan perkotaan serta perkantoran. Maka lebih 
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cepat pembangunan infrastruktur daripada pengelolaan sungai 

dan banjir. Maka diperlukan normalisasi dan pemeliharan.
2
 

3. Informan 3 

1) Identitas Informan  

Nama : DM 

Pendidikan : S2 Teknik Sipil 

Jabatan : Pejabat Fungsional Jalan dan Jembatan Ahli Muda 

Alamat : Jalan Anggrek No 17 Komplek Kebun Bunga RT 02 

Banjarmasin  

No Hp : 0821-5896-XXXX 

2) Uraian Hasil Wawancara  

Menurut Penjelasan Ibu DM, mengenai kebijakan wali kota 

banjarmasin terhadap pembongkaran jembatan dan bangunan di 

atas air terkait dengan pengeluaran surat edaran, beliau 

menuturkan bahwa adanya surat edaran tersebut disebabkan 

karena pada saat itu kota banjarmasin memerlukan sebuah 

aturan karena adanya musibah banjir yang menyebabkan sungai 

menyempit, maka menurut beliau setelah dilakukan 

pembongkaran maka harus di bangun ulang jembatan yang 

berbentuk melengkung.  

„‟Mengenai alasan dikeluarkan Surat Edaran karena perlu 

adanya aturan untuk mengatasi banjir pada saat itu.‟‟ Katanya   

 

                                                           
2
 Ahmad Ridhoni, S.T., Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang ( PUPR ) Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 31 Mei 2022. 
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Mengenai kebijakan normalisasi sungai di kota banjarmasin 

beliau tidak banyak memberikan pendapat karena beliau 

mengatakan bukan ranah beliau untuk memaparkan panjang 

lebar mengenai hal tersebut.  

Mengenai pembongkaran jembatan yang dilakukan oleh 

pemerintah kota banjarmasin dalam hal pelaksanaan nya ada 

ketentuan atau waktu dalam hal melakukan pembongkaran 

yang sesuai dengan isi dari surat edaran yang telah di 

umumkan.  

Masyarakat yang mau membangun ulang jembatan, 

menurut beliau, harus konsultasi terlebih dahulu dengan dinas 

PUPR dan menanyakan bagaimana kreteria yang sesuai dengan 

ketentuan. Karena setelah dilakukan pembongkaran masyarakat 

pemilik bangunan atau toko harus meminta izin terlebih dalulu 

untuk membangun jembatan yang baru untuk menghindari 

pembongkaran jembatan yang kedua kalinya.  

Pembongkaran jembatan maupun bangunan milik pribadi 

maupun swasata dilakukan oleh pribadi ataupun swasta 

tersebut, apabila tidak juga di bongkar, maka pemerintah akan 

menindak lanjut untuk melakukan pembongkaran. Dalam hal 

pembangunan ulang diserahkan sepenuhnya kepada pemilik 

bangunan pribadi maupun swasta tersebut untuk membangun 

ulang karena bukan tanggung jawab pemerintah dalam hal 
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pembangunan ulang bangunan milik pribadi maupun swasta 

tersebut. 

„‟Bangunan milik Pribadi, maka pembangunan ulang dengan 

dana pribadi.‟‟ Katanya 

 

Akan tetapi berbeda dengan pembongkaran jembatan 

penghubung kantor atau dinas maupun gang milik warga yang 

memiliki jembatan penghubung dengan jalan raya utama, maka 

setelah dilakukan pembongkaran, untuk pembangunan ulang 

menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kota.  Ketentuan 

jembatan yang sesuai dinas PUPR adalah 1 meter di atas trotoar 

jalan. 

„‟Berbeda dengan kantor/dinas maupun perumahan warga yang 

memiliki jembatan penghubung dengan jalan utama, maka 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.‟‟ Katanya 

 

Dampak positif daripada pembongkaran jembatan ini 

adalah untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang telah di 

tetapkan, serta dampak lainnya adalah dengan tujuan untuk 

menata kota agar terlihat indah dan rapi dengan jembatan yang 

berukuran sama dan serasi antara satu dengan yang lain, untuk 

dampak negatif/kendala beliau tidak memberikan pendapat 

karena bukan ranah beliau dalam hal pelaksana lapangan, 

karena menurut beliau pelaksana lapangan serta normalisasi 

sungai lebih di arahkan kepada dinas PUPR bidang sungai.
3
 

                                                           
3
 Ir. Damayanti, S.T., M.T., Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang ( PUPR ) Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 31 Mei 2022.  
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4. Informan 4  

1) Identitas Informan 

Nama : SD 

Pendidikan : SMA/SLTA 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ( Ketua RT 26 RW 02 )  

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM 6 Gang TVRI 

No Hp : 0812-5046-XXXX 

2) Uraian Hasil Wawancara 

Ibu dewi sapaan akrab ibu salina D, adalah ketua RT 26 

Gang TVRI, Mengenai Kebijakan Wali kota Banjarmasin 

dalam upaya mengatasi banjir di kota Banjarmasin, beliau 

mengetahui kebijakan yang di keluarkan serta di programkan 

oleh pemerintah kota. Menurut pemaparan beliau, kebijakan 

yang di gagas oleh pemerintah kota dalam mengatasi banjir di 

kota Banjarmasin adalah seperti pembongkaran jembatan serta 

pengerukan sungai-sungai untuk kelancaran aliran air serta 

mengurangi debit air di jalan utama ahmad yani yang beliau 

bisa lihat dan rasakan pada saat terjadi musibah banjir silam. 

Menurut pemaparan beliau, kegiatan program pemerintah 

terus berjalan dan tidak terhenti apabila dilihat di daerah tempat 

tinggal nya, karena pembongkaran jembatan penghubung Gang 

TVRI dengan jalan utama di lakukan perbaikan oleh 

pemerintah kota dan di bangunkan jembatan baru yang sesuai 
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dengan ketentuan Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Maka, 

selama proses pengerjaan jembatan baru, akses keluar masuk 

para masyarakat menurut beliau diberikan jalan alternatif, yaitu 

ada jalan tembus yang melewati terminal pal 6 selama proses 

jembatan masih dalam perbaikan.  

Proses pembongkaran jembatan di sepanjang jalan Ahmad 

Yani, terkhusus jembatan penghubung antara jalan utama 

dengan gang TVRI, Menurut pemaparan ibu dewi, ada 

pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah 

kota kepada ketua RT atau masyarakat lainnya berupa adanya 

baliho pemberitahuan mengenai rencana program 

pembongkaran jembatan tersebut. 

„‟Pembongkaran Tersebut ada pengumuman terlebih 

dahulu.‟‟ Katanya 

Mengenai surat edaran yang dikeluarkan dan 

ditandatangani oleh orang nomer satu di kota seribu sungai, 

beliau mengungkapakan mengetahui akan surat edaran tersebut, 

karena beliau sebagai Ketua RT dan mempunyai kewajiban 

untuk menyampaikan kepada masyarakat akan informasi atau 

himabaun tersebut agar tidak terjadi salah informasi di dalam 

masyarakat.  

Menurut ibu D, program pemerintah kota berupa 

pembongkaran jembatan untuk mengatasi banjir dirasakan 
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cukup efektif, karena bisa mengatasi banyak nya debit air yang 

terkumpul pada saat banjir kemaren, akan tetapi masyarakat 

pada saat ini masih meraskan banjir ringan apabila musim 

hujan melanda, akan tetapi surut air nya relatif cepat daripada 

sebelum dilakukan pembongkaran. 

„‟Program Tersebut aku rasakan cukup efektif, karena di daerah 

kami tidak terjadi banjir besar lagi.‟‟ Katanya 

 

Mengenai pembangunan ulang jembatan yang dilakukan 

pembongkaran, menurut pengakuan ibu dewi, dana untuk 

pembangunan tersebut semuanya berasal dari pemerintah kota, 

tanpa campur tangan dana dari warga atau tanpa memungut 

biaya dari warga yang terdampak akan pembongkaran jembatan 

tersebut.  

Dampak positif dari kebijakan walikota berupa 

pembongkaran jembatan menurut beliau adalah yang paling 

utama dan bisa dilihat adalah bisa mengatasi banjir di kota 

banjarmasin, dengan bukti banjir tidak ada, walaupun ada 

hanya banjir ringan saja.  

Dampak negatif daripada pembongkaran ini menurut beliau 

adalah akses keluar masuk warga menuju jalan utama kota 

menjadi sulit, karena harus mengeliling terlebih dahulu dan 

dalam hal ini membuat masyarakat kesulitan. Maka besar 

harapan daripada ibu salina dewi selaku ketua RT 26 sebagai 

wakil masyarakat gang TVRI agar pembangunan yang 
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dilakukan bertahap ini bisa terlaksana dan terealisasi semua 

dengan baik.
4
 

5. Informan 5  

1) Identitas Informan 

Nama : NL 

Pendidikan : SMP/SLTP 

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Gang Permata RT 15 

No Hp : 0853-4979-XXXX 

2) Uraian Hasil Wawancara 

Ibu NL sebagai pedagang dalam melihat kebijakan yang 

dikeluarkan oleh walikota beliau mengetahui akan hal tersebut, 

mengetahui lewat televisi, kebijakan yang beliau ketahui adalah 

pembongkaran jembatan karena beliau merasakan sendiri dan 

melihat sendiri jembatan penghubung antara gang permata 

dengan jalan utama yang dilakukan pembongkaran.  

Menurut ibu NL, untuk program tersebut dirasakan berjalan 

baik karena jembatan penghubung gang permata dengan jalan 

utama yang dilakukan pembongkaran dilakukan pembangunan 

ulang oleh pemerintah kota dalam hal upaya mengatasi banjir 

yang terjadi di jalan Ahmad Yani.  

„‟Program nya berjalan, karena gang tempat tinggal kami 

dibangun ulang setelah di bongkar.‟‟ Katanya 

                                                           
4
 Salina Dewi, Wawancara Langsung, Gang TVRI, Banjarmasin, 01 Juni 2022. 
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Mengenai adanya pemberitahuan tentang pembongkaran 

tersebut beliau memaparkan sebelum di lakukan pembongkaran 

ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa 

jembatan penghubung gang permata dengan jalan utama akan 

dilakukan pembongkaran oleh pemerintah kota.  

Dalam hal surat edaran walikota kota banjarnasin terkait 

perintah pembongkaran jembatan beliau kurang mengetahui 

secara pribadi, beliau mengungkapkan kemungkinan yang 

mengetahui surat edaran itu hanya RT saja, dan RT yang 

memberitahukan serta melakukan sosialisasi kepada warga nya. 

„‟Mengenai surat menyurat mungkin yang lebih tahu adalah 

RT, Kami mendapatkan informasi dari RT.‟‟ Katanya 

 

Mengenai program pembongkaran jembatan, ibu nurul 

mengaku dan merasa cukup efektif untuk mengatasi banjir. 

Karena apabila hujan beliau mengungkapkan tidak terjadi 

banjir lagi di gang permata. 

Dalam hal pembangunan ulang jembatan beliau 

memaparkan bahwa pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh 

pemerintah dan menggunakan dana pemerintah kota tanpa ada 

memungut biaya dengan masyarakat yang terdampak akan 

pembongkaran tersebut.  

Mengenai dampak positif yang dirasakan, ibu nurul 

mengatakan bahwa tidak terjadi banjir lagi di jalan Ahmad 
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Yani terkusus tempat tinggal beliau yaitu di gang permata dan 

dalam hal ini membuat usaha serta kegiatan masyarakat 

menjadi aman dan juga lancar tanpa ada halangan bajir lagi. 

Mengenai dampak negatif beliau memaparkan pada saat 

banjir dan dilakukan pembongkaran, penjualan sedikit menurun 

karena banyak masyarakat yang tinggal di luar gang permata 

tidak bisa berbelanja sayur di tempat ibu nurul. Padahal beliau 

memaparkan bahwa pemerintah menyediakan jalan alternatif 

berupa jembatan kecil di samping lokasi jembatan yang 

dilakukan pembongkaran akan tetapi jalan alternatif tersebut 

dirasakan terlalu kecil dan membuat warga enggan untuk 

melewatinya , akan tetapi terpaksa harus melewati apabila ada 

hal yang sangat penting dan mendesak.
5
  

 

6. Informan 6 

1) Identitas Informan 

Nama : SY 

Pendidikan : SMA/SLTA 

Pekerjaan : Pegawai Swasta 

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM 6 Gang Andin Rama RT 01 

NO 11 

No Hp : 0821-5825-XXXX 

                                                           
5
 Nurul, Wawancara Langsung, Gang Permata, Banjarmasin, 01 Juni 2022. 
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2) Uraian Hasil Wawancara  

Mengenai kebijakan Walikota Kota Banjarmasin, bapak Y 

memaparkan beliau mengetahui kebijakan wali kota untuk 

mengatasi banjir di kota banjarmasin lewat koran yang sering 

beliau baca setiap pagi, menurut beliau program tersebut antara 

lain pembongkaran jembatan yang dirasakan sendiri oleh nya 

karena tinggal di dalam gang andin rama yang ikut dilakukan 

pembongkaran oleh pemerintah kota banjarmasin. Program 

lainnya yang diketahui adalah normalisasi sungai yaitu 

kegiatan berupa pengerukan sampah di dalam sungai, 

pengetahuan beliau hanya sebatas itu saja saat di tanyakan 

mengenai kebijakan ini. 

„‟Mengenai kebijakan kami mengetahui dari televisi yang 

menyiarkan berita tersebut.‟‟ Katanya 

 

Mengenai apakah kebijakan pembongkaran jembatan 

maupun normalisasi sungai terus berjalan sampai dengan 

sekarang ini, beliau mengatakan bahwa untuk daerah tempat 

tinggal beliau yaitu di gang andin rama dirasakan berjalan. 

Dirasakan beliau berjalan karena setelah dilakukan 

pembongkaran, jembatan penghubung gang andin rama dengan 

jalan utama dilakukan pembangunan ulang oleh pemerintah 

kota. 

Mengenai pemberitahuan terhadap pembongkaran 

jembatan, menurut pak yatno ada pemberitahuan terlebih 
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dahulu, berarti ada sosialisasi yang dilakukan terlebih dahulu. 

Pemberitahuan tersebut menurut nya disampaikan setengah 

bulan sebelum pengerjaan pembongkaran. Setelah dilakukan 

pembongkaran, dilakukan pembuatan jembatan baru yang 

dikatakan beliau selesai pada awal tahun 2022 ini untuk 

jembatan di gang andin rama. 

Mengenai surat edaran walikota banjarmasin tentang 

pembongkaran jembatan untuk mengatasi banjir di kota 

banjarmasin, untuk hal surat menyurat beliau kurang 

mengetahui, menurut pemaparan beliau untuk permasalahan 

surat surat tersebut kemungkinan RT yang lebih paham dan 

mengetahui, akan tetapi beliau mengatakan ada sosialisasi atau 

pemberitahuan dari RT kepada masyarakat bahwa jembatan 

gang andin rama akan dilakukan pembongkaran. 

Program pembangunan jembatan itu menurut bapak yatno, 

dirasakan kurang efektif bahkan dengan gamblang beliau 

mengatakan tidak efektif. Dirasa tidak efektif karena setelah 

dilakukan pembongkaran tetap saja banjir terjadi di gang andin 

rama. Penyebab banjir tersebut disebabkan oleh curah hujan 

yang tinggi serta air pasang  dan juga banyak bangunan ruko di 

sekitar gang andin rama yang menyebabkan air tidak bisa 

mengalir dengan sempurna dan terjadi genangan.  

„‟Program tersebut tidak efektif karena masih saja terjadi banjir 

di wilayah ini apabila hujan deras.‟‟ Katanya 
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Dalam hal pembangunan ulang jembatan, beliau 

memaparkan dana untuk pembangunan tidak ada meminta dana 

dari masyarakat sedikit pun, semua dana pembangunan ulang 

jembatan berasal dari pemerintah kota.  

Mengenai dampak positif, berdasarkan pemaparan beliau 

hanya sedikit yaitu dengan adanya banjir air cepat turun, akan 

tetapi secara umum menurut beliau sama aja antara sebelum di 

lakukan pembongkaran dengan setelah dilakukan 

pembongkaran terkhsuus di gang andin rama.  

Mengenai dampak negatif sangat banyak beliau 

mengungapkan, yakni bentuk jembatan yang dirasakan 

masyarakat ketinggian karena berbentuk melengkung, 

disamping itu masih saja terjadi banjir pada saat hujan turun, 

masyarakat yang memiliki transportasi roda empat merasa 

kesulitan untuk masuk kedalam gang dikarenakan jembatan 

yang terlalu tinggi dan gang yang kecil dan sempit yang tidak 

bisa berselisihan antara satu mobil dengan mobil lain, maka 

pada saat mobil ingin masuk pasti memotong jalan utama dan 

dirasakan sangat rawan kecelakaan.  

Keluhan lainnya seharusnya pemerintah yang melakukan 

pembongkaran menyelesaikan dengan baik dan benar, pada 

saat sebelum di lakukan pembongkaran plang nama gang di 

lepas, akan tetapi pada saat sekarang setelah jembatan 
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diperbaiki dan selesai diperbaiki plang gang tersebut belum 

juga dipasang, maka warga minta keseriusan dan tanggung 

jawab dari pemerintah, menurut beliau kalo begawi harus 

menuntung. Apabila seperti ini maka akan menyusahkan 

masyarakat untuk memasang plang sendiri atau menunggu 

pemerintah.
6
  

7. Informan 7 

1) Identitas Informan 

Nama : RB 

Pendidikan : SMA/SLTA 

Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM 6 No 23 Banjarmasin 

No Hp : 0821-5314-XXXX 

2) Uraian Hasil Wawancara 

Mengetahui kebijakan walikota banjarmasin tentang 

pembongkaran jembaan, beliau mengetahui akan kebijakan 

tersebut. Mengenai pembongkaran jembatan dinas 

transmigrasi, beliau memaparkan dalam pembangunan ulang 

nya meminta dana kepada dinas PU dan dinas PU nya pula lah 

yang melaksanakan pembangunan ulang.  

                                                           
6
 Suwiyatno, Wawancara Langsung, Gang Andin Rama, Banjarmasin, 01 Juni 2022. 
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Program tersebut dirasakan berjalan, terkusus bagi beliau 

selaku pegawai dinas transmigrasi. Dirasakan berjalan karena 

jembatan yang pada awal nya di bongkar, dilakukan 

pembangunan ulang yang dalam hal ini menurut beliau 

pemerintah kota serius dalam melaksanakan program ini 

terkhusus di dinas transmigrasi.  

Sebelum dilakukan pembongkaran jembatan penghubung 

dinas transmigrasi dengan jalan utama, beliau mengungkapkan 

ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pemerintah kota kepada 

dinas transmigrasi bahwa jembatan dinas transimigrasi tidak 

sesuai ketentuan dan harus di lakukan pembongkaran. Dinas 

pun menyetujui akan himbauan tersebut dan bersedia jembatan 

penghubung tersebut di bongkar. 

Mengenai surat edaran walikota, beliau sendiri 

memaparkan sudah mengetahui, bukan hanya beliau saja, akan 

tetapi semua rekan rekan kerja dinas transmigrasi sudah 

diberitahukan dan diberikan sosialisasi mengenai surat edaran 

tersebut dan juga mengetahui akan isi serta maksud dari 

himbauan tersebut.  

„‟Mengenai surat edaran saya mengetahui dan rekan kerja yang 

lain juga mengetahui karena ada sosialisasi sebelumnya.‟‟ 

Katanya 

 

Berdasarkan penjelasan beliau, program pembongkaran 

jembatan untuk mengatasi banjir dirasakan kurang efektif. 
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Alasan beliau mengatakan hal demikian karena beliau merasa 

program tersebut terhenti di beberapa daerah lain serta masih 

banyak jembatan yang belum di lakukan pembongkaran, 

padahal jembatan tersebut sudah masuk kreteria serta list yang 

sebaiknya juga harus di bongkar.  

Dalam masalah dana pembangunan ulang jembatan 

penghubung dinas transmigrasi dengan jalan utama kota, 

seluruh dana dari pemerintah kota dalam hal pembangunan dan 

tidak ada meminta bantuan dana kepada bagian keuangan dinas 

transmigrasi.  

„‟Dana pembangunan ulang seluruhnya dari pemerintah, kami 

tidak ada keluar dana.‟‟ Katanya 

 

Mengenai dampak positif dari kebijakan ini beliau 

mengungkapkan adanya jalan tembus yang dibuat oleh 

pemerintah yang masih ada sampai saat sekarang. Awal 

pembuatan jalan tersebut pada saat dilakukan proses perbaikan 

jembatan. Jalan tembus tersebut dirasakan efektif dan baik bagi 

para pegawai karena dengan jalan tersebut bisa langsung 

tembus ke masjid yang berada di samping dinas transmigrasi. 

Karena dengan jalan itu pula, para pegawai tidak harus keluar 

dan melalaui jalan utama untuk menuju masjid untuk 

melaksanakan sholat. Mengenai dampak negatif beliau tidak 

berkomentar terkait hal itu apabila berkaca pada jembatan dinas 

transmigrasi dan beliau memaparkan pada saat pembongkaran 
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sampai dengan perbaikan tidak ada keluhan dari para pegawai 

dinas transmigrasi.
7
 

 

8. Informan 8 

1) Identitas Informan  

Nama : RY 

Pendidikan : S1 Manajemen 

Jabatan : Asisten Manager Sekretariat Umum dan Humas 

Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan 

Alamat : Jalan Ahmad Yani KM 6 No 561 Banjarmasin 

No Hp : 0878-4210-XXXX 

2) Uraian Hasil Wawancara  

Kebijakan Walikota Kota Banjarmasin Terkait 

Pembongkaran Jembatan untuk Mengatasi Banjir di Kota 

Banjarmasin, Bapak RY Mengetahui akan Kebijakan tersebut. 

Akan tetapi terkait pembongkaran jembatan bulog, beliau 

berpendapat bahwa jembatan tersebut telah lama berdiri, dan 

pihak bulog pada awalnya tidak mengetahui bahwa jembatan 

bulog tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dinas PUPR Kota 

Banjarmasin.  

Mengenai pembongkaran jembatan Bulog, pada awalnya 

pihak bulog merasa keberatan akan pembongkaran yang 

                                                           
7
 Ruddy Budiyanto, Wawancara Langsung, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 02 Juni 2022. 
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dilakukan oleh pemerintah kota tersebut. Akan tetapi dengan 

berbagai pertimbangan maka mengikuti saja arahan terkait 

pembongkaran jembatan tersebut. 

Sampai saat ini jembatan bulog masih belum dibangun, dan 

akses keluar masuk masih menggunakan satu jembatan atau 

sistem satu arah. Alasan tidak dibagun karena tidak ada 

anggaran atau dana dari pusat untuk membangun ulang 

jembatan. Dengan pembongkaran jembatan bulog yang pertama 

kali dilakukan pembongkaran, sangat di sayangkan karena 

masih banyak jembatan yang tidak layak akan tetapi masih 

berdiri sampai sekarang dan tidak dilakukan pembongkaran, 

Hal tersebut beliau paparkan sebagai sebuah masukan untuk 

Pemerintah Kota Banjarmasin atas kebijakan yang ada atau 

kebijakan yang dikeluarkan yang sedang dijalankan dan 

dijadikan sebuah program.  

„‟Jembatan masih belum di bangun karena kami masih belum 

ada dana untuk pembangunan ulang.‟‟ Katanya 

 

Mengenai berjalan atau tidaknya kebijakan pembongkaran 

serta pembangunan ulang ini, beliau memaparkan, tidak 

berjalan, karena sampai dengan sekarang ini jembatan Perum 

Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan tidak di bangun 

ulang. Permasalahan nya adalah karena tidak ada bantuan dana 

dari Pemerintah kota dan tidak ada ganti rugi nya. Seharusnya 
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dalam pembangunan ulang ada campur tangan pemerintah 

karena Bulog bagian dari BUMN. 

Maka dari kebijakan pembongkaran jembatan, beliau 

sedikit menentang dan lebih mendukung program normalisasi 

sungai saja dengan cara pengerukan sampah yang berada di 

dalam sungai untuk dilakukan pembersihan agar air tidak 

menggenang di jalan kota dan sungai bisa menampung lebih 

banyak debit air.  

Pembongkaran jembatan terkait pembongkaran pihak bulog 

rasa kurang sosialisasi yang mendalam, karena pihak nya hanya 

mengetahui tentang surat edaran akan tetapi waktu 

pembongkaran tidak mengetahui. Dan pada saat mau di 

bongkar pihak pembongkar langsung membawa eksavator ke 

depan kantor bulog yang membuat pegawai bulog terkejut akan 

kegiatan pembongkaran yang begitu mendadak tanpa 

sosialisasi mendalam sebelumnya. Maka menyetujui 

pembongkaran tersebut dengan rasa sedikit terpaksa. 

Pembongkaran jembatan untuk mengatasi banjir di Kota 

Banjarmasin dirasakan beliua tidak terlalu efektif, karena 

beliau lebih setuju untuk di lakukan pengerukan saja. 

Pengerukan yang di maksud di sini adalah sampah sampah 

rumah tangga yang berada di dalam sungai.  

„‟Saya pribadi lebih menyarankan untuk program pengerukan 

sungai saja, daripada pembongkaran jembatan.‟‟ Katanya 
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Mengenai dana dalam pembangunan ulang jembatan, pihak 

bulog masih menunggu suntikan dana dari bulog pusat karena 

sampai saat peneliti mewawancarai salah seorang pegawai 

bulog, tidak ada dana bantuan apapun dari pemerintah sampai 

saat ini.  

Dampak positif daripada kebijakan pembongkaran ini 

adalah memperlancar aliran sungai akan tetapi besar harapan 

dari beliau untuk mengeruk sungai lebih dan lebih digencarkan 

lagi program serta kegiatan tersebut.  

Dampak negatif daripada kebijakan ini adalah masyarakat 

yang terkendala akan dana biaya pembangunan ulang jembatan, 

seharusnya ada campur tangan dari pemerintah terhadap 

pembangunan ulang jembatan yang sebelumnya dilakukan 

pembongkaran.
8
 

2. Tabel  Hasil Wawancara 

  Pada bagian ini, peneliti akan menyajiakan data hasil wawancara 

yang telah di uraikan secara ringkas ke dalam bentuk Matriks , 

mengenai Implementasi Surat Edaran Walikota Kota Banjarmasin 

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembongkaran Jembatan dan Bangunan 

di Atas Air Untuk Kelancaran Aliran Drainase dalam Upaya Mengatasi 

                                                           
8
 Robby, S.M., Wawancara Langsung, Kantor Perum Bulog Kanwil Kal-Sel Kota 

Banjarmasin, Banjarmasin, 02 Juni 2022. 
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Banjir di Kota Banjarmasin, Sehingga Mudah Untuk di Pahami Seperti 

Pada  Kolom di Bawah Ini :  

 

No Nama Informan 

Kebijakan Walikota Dalam 

Upaya Mengatasi Banjir 

 

Dampak Pembongkaran Jembatan Dan 

Bangunan Di Atas air 

 

Pembongka

ran 

Jembatan 

 

Normalisasi 

Sungai 

Positif Negatif 

1 UEL Mengetahui  Mengetahui  

 

Mengurangi Debit 

Air Saat Musibah 

Banjir  

- 

2 AR  Mengetahui  Mengetahui  

 

Masyarakat Mulai 

Sadar Untuk Tidak 

Membuang Sampah 

Semabrangan 

 

 

Hati – Hati dalam 

Membangun Sebuah 

Bangunan  

 

Banyak Proposal 

Datang Untuk 

Meminta 

Membangun Sungai 

dengan Pembersihan 

Sungai  

 

Aliran Air menjadi 

Lancar Tanpa ada 

Kendala Serta 

Sumbatan   

Banyak nya 

Pembaguna n 

Infrastruktur maka 

lahan lahan seperti 

sungai banyak yang 

tertutup karena 

dibangun berbagai 

bangunan seperti 

Ruko dan lain lain. 

 

Lebih Cepat 

Pembangunan 

daripada 

pengelolaan sungai  

3  DY Mengetahui  Mengetahui  

 

Melaksanakan 

Sebuah Kebijakan 

Dari Pimpinan Kota  

 

Menata Kota 

Menjadi Lebih Rapi 

- 
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Dengan Ukuran 

Jembatan yang Sama 

dan Serasi  

4 SD Mengetahui Mengetahui  

Banjir Tidak Terjadi 

Lagi, Walaupun 

Banjir Surut Air 

Relatif Cepat  

Akses Keluar 

Masuk Menjadi 

Sulit  

5  NL  Mengetahui  Mengetahui  
Tidak Ada Lagi 

Banjir Besar 

Penjulana Menurun 

Sejak Masa 

Perbaikan 

Jembatan Dengan 

Sepinya Pembeli 

dari Luar Gang 

Tempat Tinggal 

6  SY Mengetahui  Mengetahui  

Banjir Tetap ada 

Dan Terjadi 

Genagan Saat 

Musim Hujan, Tapi 

Cepat Turunnya 

 

Bentuk Jembatan 

Baru dirasakan 

Ketinggian 

Jalan Kecil Tidak 

Lebar Sulit apabila 

Bentuk Jembatan 

Seperti Itu 

Masih Banjir Bila 

Hujan Karena 

banyak Ruko Di 

Sekitar Gang 

Tempat Tinggal 

Mobil Susah Untuk  

 

Naik Jembatan dan 

Harus Memotong 

Jalan Utama 

Terlebih Dahulu 

yang Menyebabkan 

Rawan Kecelakaan 

 

Plang Gang Belum 

Dipasang Padahal 

Jembatan Telah 

Selesai Dibuat 

  

 

Tabel 4. 1 : Hasil Wawancara 1 
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No Nama Informan 

Kebijakan Walikota Dalam 

Upaya Mengatasi Banjir 

Dampak Pembongkaran Jembatan dan 

Bangunan di Atas Air 

Pembongkaran 

Jembatan 

Normalisasi 

Sungai 
Positif Negatif 

7 RB Mengetahui  Mengetahui 

Dibuat Jalan 

Tembus yang 

Membuat Para 

Pegawai Mudah 

Menuju Masjid di 

Samping Kantor 

- 

8 RY Mengetahui  Mengetahui  

Memperlancar 

Aliran Sungai  

Tidak Terjadi Banjir 

Lagi  

Masyarakat yang 

Terkendala Dana 

Seharusnya 

Dibantu dan di 

Perhatikan Oleh 

Pemerintah dalam 

Pembangunan 

Ulang Jembatan 

yang Telah di 

Bongkar 

 

Tabel 4. 2 : Hasil Wawancara 2 

C. Analisis Data 

 

  Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah Peneliti Lakukan, dan 

Telah di peroleh Data-data, Maka Analisis Data yang Peneliti Gunakan 

Menjadi Pokok Pembahasan adalah Menjawab Rumusan Masalah yang 

Telah Ditetapkan dalam Penelitian Ini. 

 

1. Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Upaya Mengatasi 

Banjir di Kota Banjarmasin  
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A. Kebijakan Pembongkaran Jembatan dan Bangunan di Atas 

Air Untuk Mengetasi Banjir Di Kota Banjarmasin  

 

Negara Indonesia meneguhkan dirinya menjadi negara 

hukum. Negara Hukum adalah sebuah konsep negara yang 

berdasarkan kepada keyakinan bahwa negara harus dijalankan 

dengan ketentuan hukum yang berkeadilan dan juga baik. Negara 

Hukum memberikan perhatian bahwa setiap tindakan atau 

perlakuan dari negara harus memiliki tujuan untuk menegakan 

kepastian hukum.  

Wujud dari Indonesia sebagai negara hukum harus kita 

tegakkan dan junjung tinggi, karena memiliki tujuan yang baik 

yaitu menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat hak 

asasi manusia. 

Negara hukum menunjukkan eksistensi bahwa tidak ada 

kebebasan yang mutlak bagi rakyat , pengelenggara negara, 

maupun lembaga negara dalam hal menjalankan kehidupan sehari-

hari. Negara dengan aturan hukum yang baik pasti akan mengatur 

bagaimana seharusnya rakyat berbuat dan bertindak sebagai 

seorang warga negara yang baik dan juga bagaimana seharusnya 

pemerintah harus menjalankan tugas dengan baik dan penuh 

dengan rasa tanggung jawab.  
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Setiap warga negara indonesia haruslah sadar bahwa 

indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan 

berdasarkan kekuasaan dari seorang penguasa. Sehingga semua 

yang dilakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

haruslah berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku di sebuah negara. Jika seluruh warga negara maupun juga 

pemerintah patu terhadap hukum, maka akan terwujud sebuah 

negara hukum yang baik dan juga berkeadilan dalam sebuah 

negara. 

 Tujuan hukum untuk memberi kepastian. Oleh karena 

kepastian hukum berkaitan dengan hukum positif yang berlaku 

pada suatu negara, maka John Austin mengemukakan bahwa  

hukum adalah perintah pihak yang berdaulat.  

Dalam Mengatasi sebuah permasalahan dalam sebuah 

rumpun negara maupun daerah maka sangat diperlukan aturan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam hal ini  

Pemerintah Kota Banjarmasin Nampaknya Serius Menagani dan 

mengatasi Persoalan Banjir yang terjadi di Kota Banjarmasin. 

Berkaca dari musibah banjir yang terjadi tahun 2021. Pemerintah 

Kota Banjarmasin Rupanya Sudah Memikirkan antisipasi jangka 

panjang agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali di 

kemuadian hari di masa depan. 
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Salah Satu Upaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota 

Banjarmasin adalah dengan mengeluarkan sebuah himbauan serta 

informasi kepada masyarakat berupa Surat Edaran ( SE ) Terkait 

dengan Pembongkaran Bangunan yang berada di atas alur/aliran 

sungai, yang di tandatangani langsung oleh orang nomor satu di 

Kota Banjarmasin yaitu Ibnu Sina. 

Surat Tersebut Dikeluarkan Berdasarkan Peraturan daerah 

kota banjarmasin nomor 14 tahun 2009 tentang bangunan 

panggung, Peraturan daerah kota banjarmasin nomor 15 tahun 

2012 tentang izin mendirikan bangunan, dan Peraturan daerah kota 

banjarmasin nomor 31 tahun 2012 tentang penetapan, pengaturan, 

pemanfaatan sempadan sungai dan bekas sungai. 

Ibnu Sina selaku walikota kota banjarmasin, Mengeluarkan 

surat edaran tersebut yang ditujukan kepada pemilik-pemilik ruko 

dan bangunan yang saat ini masih menutupi, bahkan membuat 

aliran sungai terhambat dan tersumbat.  

Surat Edaran tersebut isinya bersifat Himbauan agar 

pemilik ruko atau bangunan bisa memastikan bahwa bagunan nya 

tidak menghambat aliran air atau menutupi sungai, hingga 

membuat aliran sungai tersumbat. 

Setelah surat Tersebut di keluarkan, Walikota memberikan 

waktu kepada Dinas PUPR Kota Banjarmasin untuk melakukan 

pengawasan bangunan, serta untuk melihat bagaimana kondisi di 
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lapangan. Bangunan yang menghalangi alur dan aliran sungai serta 

menyumbat sungai, maka akan dilayangkan teguran terlebih 

dahulu.  

Sesuai Pemberitahuan walikota, lokasi pembongkaran akan 

dilakukan di sepanjang jalan ahmad yani km 1 sampai dengan km 

6, jalan veteran serta jalan pramuka yang menjadi fokus utama.  

Pertanggal 26 Januari 2021, walikota banjarmasin 

memerintahkan kepada seluruh pihak pemilik bangunan yang 

memiliki jembatan bangunan gedung ( JBG ) untuk menyeberangi 

sungai, menuju bangunan gedung atau halaman yang menghalangi 

aliran sungai, agar sesegera nya membongkar secara mandiri. 

Himbawan Walikota Tersebut Berisi juga Ketentuan waktu 

kepada pemilik gedung dalam waktu 2x24 jam setelah surat edaran 

tersebut diterbitkan. Apabila dinilai menghalangi aliran sungai 

dalam upaya untuk mengatasi genangan akibat banjir belum di 

bongkar oleh pemilik nya, maka akan dilakukan pembongkaran 

oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.  

Tujuan daripada surat edaran tersebut adalah untuk 

mengembalikan aliran sungai sehingga dapat berfungsi kembali 

sebagai badan air untuk mengatasi permasalahan genangan akibat 

banjir di Kota Banjarmasin. 

Maka apabila peneliti analisis dalam pengertian 

implementasi, maka sangat banyak sekali peran serta yang 
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dibutuhkan dalam melaksanakan surat edaran ini. Makna umum 

dari implementasi sendiri adalah penerapan. Menurut Nurdin 

Ustman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi 

bukan sekedar aktivitas, melainkan juga sebuah kegiatan yang 

terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Maka implementasi 

disini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah 

Kota Banjarmasin dan juga Dinas terkait dalam hal 

penanggulangan musibah banjir ini yaitu dengan mengeluarkan 

sebuah surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang pembongkaran 

bangunan diatas air untuk mengatasi banjir di Kota Banjarmasin. 

Analisis Peneliti Terhadap Isi Surat Edaran Terkait 

Kebijakan Wali Kota Banjarmasin Dalam Hal Penanggulangan 

Banjir di Kota Banjarmasin Dengan Program Kegiatan 

Pembongkaran Jembatan dan Bangunan di Atas Air yang 

diasumsikan Menjadi Penyebab Banjir dan tidak dapat 

mengalirkan debit air yang berlebihan pada saat air pasang dan 

musim hujan, akan diuraikan sebagai berikut : 

Surat edaran sendiri adalah sebuah produk hukum yang isi 

nya secara materil mengikat umum namum bukanlah sebuah 

peraturan perundang undangan. Sebab bukan peraturan perundang-

undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen 

administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi 
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bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga 

peradilan, dan juga pemerintah daerah yaitu bupati maupun wali 

kota. 

Mengenai Jenjang Norma, bahwa norma suatu negara 

selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di 

bawah bersumber dari norma yang ada di atas nya hingga sampai 

pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai norma dasar. 

Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang 

dan juga berlapis, norma hukum juga berkelompok. Kelompok 

Norma menurut Nawiasky adalah norman fundamental negara, 

aturan dasar negara, undang-undang formal, dan aturan pelaksana 

dan aturan otonom. Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang 

dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan bupati 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. 

Dengan adanya otonomi daerah yaitu kewenangan daerah 

untuk mengatur sendiri urusan masyarakat atau kepentingan untuk 

membuat aturan guna mengurus daerah nya sendiri, tampak sesuai 

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin 

berupa pengeluaran surat edaran nomor 1 tahun 2021 untuk 

mengatasi banjir, karena pada saat itu memang tidak ada aturan 

terkait pembongkaran, maka diterbitkan surat edaran tersebut 
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sebagai sebuah aturan serta himbauan yang pernyataan ini sesuai 

dengan keterangan dari informan, Ibu Damayanti.  

Surat Edaran ( SE ) Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 

Tahun 2021, Tentang Pembongkaran Bangunan di Atas Sungai 

Untuk Mengatasi Genangan Akibat Banjir di Kawasan Perkotaan 

dan Permukiman. Resmi di Keluarkan Pada tanggal 26 Januari 

2021 di Banjarmasin. Surat Edaran Tersbut Ditujukan Kepada 

Pemilik  Bangunan Gedung di Kota Banjarmasin, Serta Seluruh 

Camat di Kota Banjarmasin untuk segera melalukan sosialisasi 

kepada seluruh warga nya. 

Bencana alam selama ini selalu di lihat sebagai suatu hal 

yang berada di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, untuk 

menghindari terjadinya korban akibat sebuah bencana, maka 

diperlukan kesadaran dan juga kesiapan dari masyarakat untuk 

menghadapi sebuah bencana yang terjadi. Kesadaran dan kesiapan 

menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat 

mealalui kearifan lokal masyarakat setempat, karena mengingat 

wilayah indonesia merupakan sebuah daerah yang memiliki resiko 

terhadap sebuah bencana.
9
 

Bencana alam yang hampir setiap musim melanda 

indonesia adalah bencana banjir. Berdasarkan pada kerugian serta 

frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang 

                                                           
9
 Novan Suryadi, Ibid, Hlm 426 
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cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh 

faktor alam berupa curah hujan yang tinggi yang berada di atas 

normal serta adanya pasang naik air laut. Disamping karena faktor 

alam, faktor manusia pun menjadi penyebab utama yang 

berpengaruh terhadap musibah banjir yang terjadi, ulah manusia 

yang menyebabakan banjir adalah penggunaan lahan yang tidak 

tepat seperti permukiman yang dibangun di daerah bantaran sungai, 

di daerah resapan, serta penggundulan hutan yang dilakukan oleh 

manusia untuk mencari keuntungan pribadi. Selain hal tersebut, hal 

kecil yang dilakukan manusia yang menyebabkan terjadinya banjir 

adalah karena pembungan sampah ke sungai. 

Penanggulangan Bencana merupakan bagian integral dari 

pembagunan nasuonal, yaitu serangakain kegiatan penanggulangan 

bencana sebelum, pada saat bencana, maupun sesudah terjadinya 

bencana. Seringkali bencana hanya hanya ditanggapi secara parsial 

oleh pemerintah. Bahkan, bencana hanya ditanggapi dengan 

pendekatan tanggap darurat. 

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaran 

penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan 

rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak 

masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan 

sesuai dengan standar pelayanan harus segera di upayakan, hal ini 

untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan 
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kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran 

penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang 

memadai dan siap pakai dalam melakukan rekonstruksi dan 

rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.  

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup 

besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan 

itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan 

koordinasi, kebijakan rekonstruksi, mengatasi masalah populasi. 

Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen 

bencana dapat melalukan koordimasi yang baik.
10

 

Dalam penanggulangan bencana peran masyarakat pun 

dirasakan penting di samping dari peran pemerintah. Dalam 

penanganan sebuah bencana peran masyarakat menjadi elemen 

yang penting karena kekuatan pemerintah semata mata sangatlah 

kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran 

masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat diwujudkan 

dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan 

menyumbangkan tenaga dan keahlian.
11

  

Dalam menanggulangi bencana banjir, pemerintah daerah 

terkait untuk meminimalisir terjadinya banjir. Efektivitas suatu 

kebijakan pemerintah tidak akan berarti apabila mengenai bencana 

banjir dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dari 

                                                           
10

 Novan Suryadi, Ibid, Hlm 428 
11

 Novan Suryadi, Ibid, Hlm 429 
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pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam mengatasi banjir. Pemerintah harus melakukan 

hal-hal yang mengurangi banjir seperti, membuat waduk yang 

dapat menampung air hujan dan menyediakan tempat sampah agar 

masyarakat tidak membuang sampah sembarangan serta 

masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga 

lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk 

menanggulangi banjir dan melakukan penghijauan atau penanaman 

pohon disekitar lahan kosong. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan 

bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama 

antara lain kemanusiaan, keadilan kesamaan kedudukan dalam 

hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan 

hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan 

bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai 

berikut : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, 

berdaya guna dan berhasil guna, transparansi adan akuntabilitas, 

kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan non proselitasi.
12

 

Analisis di atas berkaitan erat dengan sebuah kebijakan 

publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk mengatasi 

sebuah permasalahan yang terjadi. Kebijakan publik sendiri di 

                                                           
12

 Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3  
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artikan sebagai kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan 

fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat. Pada dasarnya 

kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di 

berbagai aspek merupakan sebuah kegiatan yang berorientasi dan 

memiliki tujuan kepada kepentingan umum yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak. Pengertian kebijakan adalah sebuah prinsip 

atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan 

keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh 

perumusan sebuah masalah yang sebelumnya telah di identifikasi 

kemudian dilaksanakan pelaksanaan kebijakan tersebut yang 

ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. 

Maka dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

adalah dengan cara pembongkaran jembatan yang menghalangi 

aliran sungai dan juga kegiatan nornalisasi sungai.  

Banjir di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah 

bencana banjir yang menimpa beberapa kota dan juga kabupaten di 

kalimantan selatan, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah 

Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, dan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Bulan Januari Tahun 2021 

Silam.  

Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dampak dari 

banjir tersebut masih dirasakan pada saat surat edaran ini 
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keluarkan, terutama sisa genangan yang hingga pada saat 

dikeluarkan surat edaran ini masih menggenangi di beberapa 

kawasan perkotaan dan permukiman yang tersebar di Kota 

Banjarmasin.  

Berbagai Upaya dilakukan untuk mengatasi Permasalahan 

Genangan dan mengantisipasi situasi di kemudian hari, salah satu 

upaya yang di lakukan adalah dengan pemompaan genangan air ke 

badan air terdekat yang berupa sungai, namun karena kondisi 

badan air/sungai dangkal akibat sedimentasi dan terhalang oleh 

bangunan yang berdiri di atas aliran sungai diperlukan upaya 

pengerukan dan pembongkaran bangunan yang menghalangi aliran 

sungai tersebut.  

Muncul nya surat edaran ini bukan hanya semata mata 

hanya menginformasikan saja, akan tetapi terdapat dasar hukum 

yang memperkuat himbauan surat edaran ini, antara lain dasar 

hukum nya adalah Peraturan Daerah ( PERDA ) Kota Banjarmasin 

Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung, Peraturan 

Daerah ( PERDA ) Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 

Tentang Izin Mendirikan Bangunan ( IMB), dan Peraturan Daerah 

( PERDA ) Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang 

Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas 

Sungai. 
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Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin 

tersebut, dimaksudkan untuk memerintahkan kepada pemilik 

bangunan yang memiliki jembatan bangunan gedung ( JBG)  yang 

merupaka jembatan yang digunakan untuk menyebrangi sungai 

menuju bangunan gedung atau halaman bangunan gedung, dan 

menjadi bagian dari bangunan gedung dan/ atau bangunan bukan 

gedung lainnya yang menghalangi aliran sungai untuk segeranya 

membongkar jembatan bangunan gedung ( JBG ) dan/atau 

bangunan bukan gedung lainnya dengan tujuan untuk 

mengembalikan aliran sungai sehingga dapat berfungsi kembali 

sebagai badan air untuk mengatasi permasalahan genangan akibat 

banjir di Kota Banjarmasin.  

Pelaksanaan Pembonngkaran Bangunan di atas Sungai 

memiliki Ketentuan yang harus diperhatikan antara lain : 

1) Pemilik bangunan yang memiliki jembatan bangunan 

gedung ( JBG ) dan/atau bangunan bukan gedung 

lainnya di kota banjarmasin yang menghalangi aliran 

sungai, dengan adanya surat eadaran ini, diperintahkan 

untuk segera membongkar sendiri JBG dan/atau 

bangunan bukan gedung lainnya dimaksud sejak surat 

eadaran ini diterbitkan. 

2) Prioritas awal pembongkaran jembatan bangunan 

gedung ( JBG ) dan/atau bangunan bukan gedung 
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lainnya di kota banjarmasin yang menghalangi aliran 

sungai adalah jembatan bangunan gedung dan/atau 

bangunan bukan jembatan bangunan gedung lainnya 

yang berlokasi di jalan kawasan jalan A. Yani,  

kawasan jalan pramuka, serta kawanan jalan veteran.  

3) Apabila dalam waktu 2 X 24 jam sesudah surat edaran 

ini diterbitkan, JBG dan/atau bangunan bukan gedung 

lainnya pada lokasi prioritas sebagaimana dimaksud 

pada angka 2 di atas yang dinilai sangat menghalangi 

aliran sungai dalam upaya untuk mengatasi genangan 

akibat banjir belum dilakukan pembongkaran oleh 

pemiliknya, maka akan dilakukan pembongkaran oleh 

pemerintah kota banjarmasin. 

Surat edaran yang di tanda tangani ini memiliki tembusan 

untuk diperhatikan oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kepala 

Kepolisian Resort Banjarmasin, Komandan Kodim 1007 

Banjarmasin, dan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin. 

Untuk Menindaklanjuti Surat edaran Di atas, Dinas PUPR 

membuat surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Wali 

Kota Banjarmasin, Surat Tersebut dikeluarkan pada tanggal 05 

Februari 2021,dengan nomor surat 600/105-Set/DPUPR/II/2021 

Perihal Pembongkaran bangunan di atas sungai yang ditujukan 

kepada masyarakat pemilik bangunan di atas sungai. 
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Isi dari surat tersebut adalah menjelaskan tentang 

masyarakat yang telah melanggar ketentuan peraturan daerah kota 

banjarmasin nomor 2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai , 

khususnya pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa „‟ kegiatan 

yang dapat merusak fungsi sungai seperti membangun bangunan di 

atas bantaran dan sempadan sungai kecuali untuk memberikan 

perlindungan terhadap sungai dan manfaat lainnya yang sifatnya 

tidak merusak sungai.‟‟ Dan kemudian pada pasal 16 

menyatakan‟‟bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat 

dikenakan sanksi pidana.‟‟ Dengan ketentuan tersebut masyarakat 

diminta untuk memiliki kesadaran sendiri untuk segera melakukan 

pembongkaran terhadap bangunan yang dimaksud. 

Masyarakat diberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 

13 Februari 2021, agar pemilik bangunan melakukan 

pembongkaran. Jika sampai tanggal tersebut tetap tidak 

memperhatikan ketentuan yang dimaksud, maka pemerintah kota 

banjarmasin akan melakukan langkah langkah tegas sebagaimana 

di atur dalam peraturan perundang-undangan , dapat melakukan 

tindakan dan sanksi pembongkaran dan/atau pengenaan sanksi 

pidana. 

Maka dalam hal implementasi terhadap surat edaran yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dari berbagai informasi dari 

informan, maka dapat dikatakan terimplementasi dengan cukup 
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baik, karena ada sebagian yang merasakan dampak positif daripada 

kebijakan tersebut, akan tetapi ada beberapa lagi yang merasakan 

hal yang sama dengan sebelum kebijakan tersebut diterbitkan. 

Maka dalam hal ini perlu Pemerintah Kota Perhatikan adalah 

masyarakat yang tidak merasakan dampak positif agar segera 

melalukan evalusi di lapangan terkait kebijakan yang dikeluarkan, 

dengan tujuan seluruh masyarakat merasakan keadilan dalam hal 

sebuah kebijakan yang dikeluarkan.  

 

B. Kebijakan Normalisasi Sungai Dalam Upaya Mengatasi Banjir 

di Kota Banjarmasin  

 

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota dari Kalimantan Selatan 

dengan luas daratan 72 km2 dan datarannya yang rendah serta 

dilalui oleh sungai Barito yang menjadi jalur menuju laut Jawa, 

juga memiliki tingkat kerawanan terhadap kenaikan muka laut 

yang cukup tinggi.
13

 

Proyeksi kenaikan muka laut di wilayah Banjarmasin telah 

dilakukan untuk tahun 2010, 2050 dan 2100. Tinggi muka laut 

menurut proyeksi tersebut diantaranya adalah mencapai ketinggian 

0.37 m untuk tahun 2010, 0.48 m untuk tahun 2050, dan 0.934 

untuk tahun 2100 . Kondisi geografis dan iklim di kota 
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 Muhammad Subhan, Ibid, Hlm 135  
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Banjarmasin tersebut menyebabkan kotaini hampir selalu 

digenangi air. 

Pada musim hujan, hampir semua wilayah Banjarmasin 

tergenang air terutama daerah bantaran sungai. Daerah sekitar Jalan 

Hasan Basri, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Sudirman dan Jalan 

Kadar Permai merupakan daerah yang selalu tergenang banjir. 

Banjir yang melanda kota Banjarmasin baik secara kualitas 

maupun kuantitas sudah mencapai level sangat serius dilihat dari 

banyaknya dampak yang diakibatkan oleh banjir. Agar 

penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif, diperlukan tidak 

hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan, tetapi juga di tingkat 

perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat dan 

stakeholder lainnya. Oleh Karena itu penelitian tentang partisipasi 

masyarakat terhadap banjir sangat menarik untuk dilakukan. 

Banjarmasin dikenal dengan “Kota Seribu Sungai.” 

Sayangnya, sebagian sungai itu alami pendangkalan termasuk 

sungai terlebar di Indonesia, Sungai Barito. Bahkan ada juga 

sungai yang hilang atau tertimbun.
14

 

Anak-anak meloncat dari atas jembatan kayu dengan riang. 

Mereka menghempaskan tubuh ke sungai. Larut bersama ban yang 

dipegangnya, dengan penuh tawa dan senyuman. Pemandangan ini 

                                                           
14

 M. Rahim Azra,‟‟ Upaya Memulihkan Sungai-Sungai di Banjarmasin’’, di akses 

https://www.mongabay.co.id/2022/02/05/upaya-memulihkan-sungai-sungai-di-banjarmasin/  pada 

15 Juni 2022 pukul 09.00.  

 

https://www.mongabay.co.id/2022/02/05/upaya-memulihkan-sungai-sungai-di-banjarmasin/
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jadi keseharian di sungai-sungai di wilayah Pekapuran, Kelayan, 

Pekauman, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Dulu, sungai-sungai ini merupakan jalur lalu lintas warga 

Banjar sehari-hari. Kini, sungai mengalami pendangkalan hingga 

jauh dari aktivitas manusia. Dulu, masyarakat Banjar jadikan 

sungai sebagai denyut nadi kehidupan, sebelum permukiman 

berpindah ke daratan. 

Berdasarkan aliran, Sungai Banjarmasin yang bermuara di 

tiga sungai induk, yaitu Sungai Barito, Martapura dan Kuin Alalak. 

Martapura sungai terpanjang, sekitar 25.066 meter dan lebar 211 

meter. Barito, merupakan sungai terlebar, 725 meter dan panjang 

11.500 meter. Kuin Alalak, lebar 50 meter dan panjang 425 meter. 

Kota Banjarmasin dijuluki sebagai kota seribu sungai 

Karena, Sekitar 98.46 kilometer wilayah merupakan kepulauan 

terdiri dari sekitar 25 pulau kecil (delta), dipisahkan sungai-sungai 

antara lain Pulau Tatas, Kelayan, Rantauan Keliling, Insan, 

Kembang dan lain-lain. 

Potret kejayaan Banjarmasin dulu, Sungai di Gunakan 

sebagai kawasan perdagangan, baik rempah-rempah maupun 

barang hasil hutan seperti galam, rotan, damar, kapur barus, karet 

dan lain-lain. Jalur sungai, sebagai interaksi utama dalam 

menghubungkan kehidupan warga sekitar. Di Jalan Ahmad Yani 

Kilometer 2 ,tepatnya di depan Komplek Kebun Bunga itu sebagai 
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pangkalan pedagang kayu galam dan Jukung Tiung kerap melintasi 

sebagai pengangkut barang. 

Sejarawan FKIP Universitas Lambung Mangkurat, yaitu 

Mansyur mengatakan, sungai dalam aspek historis mulai dilupakan 

masyarakat Banjar. Lewat kearifan lokal, sesuai visi-misi 

pembangunan Banjarmasin, untuk lebih kembali ke alam dan 

kembali sungai. Pada Saat ini, jika berdasarkan pendataan Dinas 

PUPR jumlah sungai sebanyak 174 sungai. Data lain menyebutkan 

Banjarmasin punya 190 sungai. Yang tercatat aktif cuma 102 dan 

70 belum bernama. Karena sebagian sungai sudah tertutup sampah 

dan permukiman. 

Sebagian besar sungai di Banjarmasin adalah sungai kecil 

atau kanal dengan rata-rata lebar di bawah 15 meter. Masa lalu, 

sungai-sungai kecil merupakan kanal-kanal yang dibangun untuk 

jalur transportasi dan pertanian. Jadi, Banjarmasin itu lebih tepat 

“Kota Seribu Kanal.” 

Secara geografis, kota ini terletak di aliran Sungai Barito 

dan Martapura yang memiliki banyak sungai dan kanal (antasan, 

handil, tatah atau saka). 

Banyak sungai dan kanal yang melintasi bermuara ke 

Sungai Barito dan dipengaruhi pasang surut air laut Jawa. Dengan 

sendiri berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri 

khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat. 
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Makna dari drainase sendiri adalah suatu saluran air yang 

terbentuk secara alami maupun buatan untuk mengarahkan aliran 

air supaya tidak terjadi sebuah genangan di suatu lingkungan. 

Dalam istilah mudahnya drainase adalah parit yang berada di 

permukaan tanah atau berbentuk gorong gorong yang berada di 

bawah permukaan tanah.  

Secara umum, draninse adalah rangkaian pembuangan air 

yang berlebihan pada suatu lingkungan untuk mengurangi 

penggenangan air sehingga lingkungan atau lahan tersebut dapat 

difungsikan secara optimal. 

Awalnya, pemanfaatan sungai sebagai transportasi air, 

pariwisata, perikanan dan perdagangan. Seiring perkembangan 

orientasi dari sungai beralih ke darat. Rawa yang dahulu untuk 

perkebunan kelapa jadi tempat tinggal dengan posisi rumah tidak 

lagi menghadap ke sungai sebagai beranda atau halaman depan 

rumah. 

Kehidupan manusia di Banjarmasin hampir 80% sampai ke 

pedalaman ditandai dengan suatu budaya khas, yaitu kebudayaan 

sungai. Terlebih, rumah penduduk yang dibuat di atas sungai 

dengan bahan-bahan dari batang terapung, disusun jadi seperti 

sebuah rakit. Dalam masyarakat Banjar dikenal dengan rumah 

lanting. Sedangkan, rumah penduduk yang dibangun di darat 

merupakan rumah panggung. 
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Pada permulaan abad XX bentuk rumah panggung ini 

menunjukkan status sosial dan posisi geografis daerah 

Banjarmasin, yang terletak di pertemuan antara Sungai Barito dan 

Martapura. Aliran itu memiliki percabangan sampai ke pedalaman 

(hinterland). 

Dahulu itu, orang kaya yang banyak memiliki perahu tiung 

dan perahu-perahu sewaan disebut sebagai saudagar. Ekspor kayu 

memberikan pemasukan besar bagi pendapatan Kota Banjarmasin. 

Pada 1923, ekspor kayu dan hasil hutan sekitar 7 juta 

gulden. Setahun kemudian, nilai ekspor menurun jadi 5,5 juta 

gulden, terdiri dari 2 juta untuk getah, 2 juta untuk rotan, 1 juta 

untuk kayu dan 0,5 juta untuk damar. 

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 

melakukan normalisasi sungai yang berada di wilayahnya. 

Normalisasi dilakukan kota berjuluk seribu sungai itu karena 

pendangkalan dan makin menyempit sungai di Banjarmasin. 

Langkah cepat itu dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin, setelah 

daerahnya dilanda banjir besar pada pertengahan bulan Januari 

2021. Banjir yang terjadi menunjukkan bahwa ibu kota provinsi 

Kalsel ini memerlukan penanganan segera.
15

 

                                                           
15

 Kalimantan Bisnis, „’Pemkot Banjarmasin Gerak Cepat Normalisasi Sungai Pasca 

Banjir’’, di akses pada https://kalimantan.bisnis.com/pemkot-banjarmasin-gerak-cepatnormalisasi-

sungai-pascabanjir pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00  
 

https://kalimantan.bisnis.com/pemkot-banjarmasin-gerak-cepatnormalisasi-sungai-pascabanjir
https://kalimantan.bisnis.com/pemkot-banjarmasin-gerak-cepatnormalisasi-sungai-pascabanjir
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Pada Januari 2021, kota yang berusia 494 tahun pada 24 

September 2020 itu tidak mampu menahan tumpahan air hingga 

terjadi banjir besar yang tidak pernah dialami warganya. Seperti 

dituturkan Samsuri, warga Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin 

Utara, Samsuri yang berusia 63 tahun ini lahir dan tinggal di Kota 

Banjarmasin. Dia mengaku belum pernah mengalami banjir tinggi 

seperti awal tahun 2021 ini. Ini banjir terbesar di Banjarmasin 

yang pernah saya ketahui dan alami sendiri.  

Hal yang sama disampaikan Akhmad Fatony, 40, warga 

Komplek Satelit, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur. Ia 

juga tidak menduga air masuk ke rumahnya hingga setinggi paha 

orang dewasa. Sejak tinggal pada 1988 di sana bersama 

orangtuanya, ia tidak pernah mengalami terjadi genangan separah 

itu. Harta bendanya pun banyak yang tidak bisa diselamatkan. 

Terpaksa orangtua saya harus diungsikan.  

Dalam musibah banjir ini, sesuai data posko komando 

penanganan darurat bencana banjir Kota Banjarmasin tahun 2021, 

wilayah yang terdampak parah adalah Banjarmasin Timur, 

Banjarmasin Selatan dan sebagian Banjarmasin Utara.  

Untuk Banjarmasin Timur semua kelurahan atau sembilan 

kelurahan terdampak banjir di antaranya di Kelurahan Kebun 

Bunga, Banua Anyar, Pangambangan dan Kuripan. Total warga 
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terdampak banjir sebanyak 7.086 KK atau 20.820 jiwa, di 

antaranya sebanyak 553 KK atau 1.689 jiwa mengungsi.  

Sementara di Banjarmasin Selatan, dari 12 kelurahan, 

hanya Kelurahan Mantuil yang tidak terdampak banjir parah. 

Sementara itu, 11 Kelurahan lainnya hampir semuanya terendam 

hingga total warga terdampak banjir sebanyak 12.436 KK atau 

36.518 jiwa, dengan 676 KK atau 1.902 jiwa mengungsi.  

Sedangkan di wilayah Banjarmasin Utara dari 10 

kelurahan, yang terdampak banjir cukup parah di Kelurahan Sungai 

Andai, Sungai Jingah dan Antasari Kecil Timur, sementara wilayah 

Alalak dan Kuin tidak terdampak banjir.  

Total warga terdampak banjir sebanyak 12.784 KK atau 

46.218 jiwa, dengan 755 KK atau 2.857 jiwa mengungsi. Untuk 

Banjarmasin Tengah tidak banyak daerah yang terdampak banjir 

parah selain di Kelurahan Pekapuran Laut. Sebelas kelurahan 

lainnya terdampak banjir kecil hingga total warga yang terdampak 

di daerah ini sebanyak 958 KK atau 3.231 jiwa dan tidak ada yang 

mengungsi.  

Adapun, di wilayah Banjarmasin Barat yang memiliki 

sembilan kelurahan tidak satu pun yang terdampak banjir. 

Penanganan banjir di Banjarmasin dilakukan dengan mendirikan 

posko pengungsi dan dapur umum setelah ditetapkan status 
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tanggap darurat banjir dan air pasang pada 15 Januari. Status 

tersebut terus diperpanjang hingga 11 Maret 2021.  

Banjir di Kota Banjarmasin, menurut Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin tidak 

hanya disebabkan hujan lebat beberapa hari. Namun, BPBD 

Berpendapat karena juga karena adanya air kiriman dari aliran 

sungai Martapura. Air sungai Martapura makin meluap ke 

pemukiman warga jika malam tiba karena kondisi air laut pasang 

tinggi dari biasanya. 

Banjir di Kota Banjarmasin sejak 14 Januari 2021 bertahan 

cukup lama atau sekitar satu bulan hingga benar-benar tidak ada 

lagi wilayah yang tergenang. Lambatnya turun air genangan ini 

disinyalir karena aliran sungai yang tidak berfungsi baik.  

Pemerintah Kota Banjarmasin harus menurunkan puluhan 

mesin pompa air untuk menyedot air, menurunkan genangan 

tersebut untuk dialirkan ke sungai yang cukup berfungsi. Cara ini 

berhari-hari dilakukan selama 24 jam.  

Pemerintah Kota Banjarmasin juga harus menyewa mesin 

berkekuatan tinggi untuk menyedot banjir yang lambat turun 

seperti di daerah jalan protokol Ahmad Yani. Sungai di kiri dan 

kanan Jalan Ahmad Yani tidak berfungsi dengan baik, hingga 

harus disedot dialirkan ke sungai lainnya yang lebih besar.  
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Pemerintah Kota Banjarmasin juga harus menurunkan 

mesin pompa besar di ujung sungai Veteran untuk membantu air di 

sungai itu mengalir ke sungai Martapura. Langkah ini pun banyak 

kendala, sebab aliran sungai Veteran tidak mengalir baik, karena 

ada beberapa penghalang. Akhirnya pemerintah kota melakukan 

tindakan darurat dengan membongkar belasan toko dan satu pos 

polisi yang puluhan tahun berada di atas sungai itu. Selain itu, 

petugas juga mengeruk lumpur dan sampah di sungai Veteran 

tersebut menggunakan alat berat. 

Pascabanjir, Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat 

melakukan normalisasi sebagai antisipasi agar kejadian serupa 

tidak terulang lagi. Keseriusan itu dibuktikan dengan dibentuknya 

Satuan Petugas Normalisasi Sungai untuk Pengendalian Banjir di 

Kota Banjarmasin yang berdasarkan surat keputusan Wali Kota 

Banjarmasin Nomor 126 tahun 2021. Untuk membuat gerakan 

Satgas ini lebih kuat, dilibatkan pula TNI-POLRI, Kejaksaan 

Negeri dan Pengadilan Negeri.  

Satgas ini sudah mulai bergerak pada 3 Februari 2021 

dengan fokus utama normalisasi sungai A Yani dan sungai 

Veteran. Ketua Satgas Normalisasi Sungai dan Pengendalian 

Banjir Kota Banjarmasin Doyo Pudjadi menyatakan pihaknya 

melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi bangunan-

bangunan yang berada di atas sungai di seluruh wilayah Kota 
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Banjarmasin, terutama di ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan 

Veteran.  Berdasarkan penilaian tim teknis Satgas ada jalur 

sungai atau kanal utama yang harus dibenahi dalam rangka 

pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Banjarmasin. Tim 

akan menertibkan dan membongkar jembatan bangunan yang 

membentang di atas sungai.  

Ada empat kriteria yang menentukan apakah sebuah 

jembatan bangunan gedung direkomendasikan untuk dibongkar. 

Pertama, jarak antara bangunan terbawah lantai jembatan dengan 

muka air sungai kurang 60 cm. Kedua, lebar batas sungai di bawah 

jembatan itu kurang dari 6 meter. Ketiga, lebar jalur jembatan 

lebih dari 4,5 meter dan terakhir ada pilar tengah jembatan di 

dalam sungai. 

 

Sebagai kota yang tua, Banjarmasin memiliki banyak 

sejarah, salah satunya adanya kanal-kanal atau sungai buatan dari 

peninggalan pemerintah kolonial Belanda saat menduduki kota ini. 

Menurut Kabid Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Banjarmasin Hizbul Wathony sebanyak 100 lebih 

aliran sungai di daerah ini, di antaranya adalah kanal-kanal dari 

peninggalan kolonial Belanda, yang dibangun untuk 

penanggulangan banjir.  
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Kanal-kanal tersebut adalah Sungai A Yani, Sungai 

Veteran, Sungai Sutoyo S atau Sungai Teluk Dalam, Sungai 

Antasan Bondan, Sungai Antasan Raden, Sungai Kuripan, Sungai 

Awang, Sungai Tatas dan Sungai Zafri Zamzam atau Sungai 

Kerokan.  

Pemerintah Kota Banjarmasin makin semangat untuk 

melakukan normalisasi sungai setelah banjir ini apalagi dibantu 

Satgas Normalisasi Sungai Penanganan Banjir. Alat berat 

diturunkan  untuk mengeruk sungai dan menertibkan bangunan 

yang menghalangi arus sungai. Berbagai upaya gerak cepat yang 

dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan mampu 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir serupa di masa 

mendatang. 

Realisasi dari program normalisasi sungai yang dilakukan 

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin nampaknya masih belum 

maksimal. Pasalnya, program yang dicanangkan bakal 

mengantisipasi banjir dengan meruntuhkan jembatan, hanya 

membantu mengurangi volume debit air yang mengalir ke Kota 

Banjarmasin. 

Sehingga, tak dapat dihindari atau tidak menjadi jaminan 

bahwa Banjarmasin bebas dari banjir. Bahkan, kemungkinan akan 

kembali menyerang seperti awal tahun 2021 lalu. Paling tidak 

mengurangi durasi lamanya tergenang Kata Kepala Bidang Sungai 
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di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Banjarmasin, Hizbul Wathoni. Dia menyebut, kemungkinan air 

dari arah hulu dipastikan akan mengalir ke Ibu Kota Kalimantan 

Selatan. Hal itu diketahui, dari durasi surutnya air banjir. Kalau 

tidak bercampur itu normatifnya 2 hingga 3 jam turun. Kata Thoni.  

Thoni menduga, air bukan hanya berasal dari kiriman hulu. 

Melainkan, dampak dari pembukaan Waduk Riam Kanan, serta 

Kabupaten Banjar yang mempengaruhi situasi luapan air di 

Banjarmasin. Karena kita kawasan paling hilir, ya pasti 

dampaknya ke kita semua. Kata Thoni. Kata dia, puncak ketinggian 

potensi air pasang diprediksi saat malam minggu. Ketinggian air 

diprediksi sekitar 2,5 meter atau di atas mata kaki orang dewasa. 

Jika setelah itu, air pasang masih melanda Banjarmasin. Maka, 

banjir di kawasan hulu mempengaruhi dan mengisi sungai ibu kota. 

Pemukiman berdekatan dengan sungai besar dulu yang terdampak. 

Paparnya 

 

2. Dampak Positif dan Negatif Terhadap Pembongkaran Jembatan 

dan Bangunan di Atas Air yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Banjarmasin Dalam Upaya Mengatasi Banjir di Kota 

Banjarmasin. 
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Dalam implementasi sebuah kebijakan pasti sasaran dari kebijakan 

tersebut misalnya masyarakat akan merasakan dampak daripada 

kebijakan yang dikelaurkan. Kebijakan Publik lebih merupakan 

tindakan yang mengarah kepada tujuan. Kebijakan berkaitan dengan 

apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang bidang tertentu.  

 

A. Dampak Positif 

 

Dampak Positif daripada Kebijakan yang dikeluarkan antara lain :  

 

1) Mengurangi Debit Air Saat Musibah Banjir 

2) Masyarakat Mulai Sadar Untuk Tidak Membuang Sampah 

Sembarangan 

3) Hati – Hati dalam Membangun Sebuah Bangunan 

4) Banyak Proposal Datang Untuk Meminta Membangun Sungai 

dengan Pembersihan Sungai  

5) Aliran Air menjadi Lancar Tanpa ada Kendala Serta Sumbatan   

6) Melaksanakan Sebuah Kebijakan Dari Pimpinan Kota 

7) Menata Kota Menjadi Lebih Rapi Dengan Ukuran Jembatan yang 

Sama dan Serasi 

8) Banjir Tidak Terjadi Lagi, Walaupun Banjir Surut Air Relatif 

Cepat 
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9) Dibuat Jalan Tembus yang Membuat Para Pegawai Mudah Menuju 

Masjid di Samping Kantor 

10) Memperlancar Aliran Sungai  

 

B. Dampak Negatif 

 

Dampak Negatif  daripada Kebijakan yang dikeluarkan antara lain :  

1) Banyaknya Pembagunan Infrastruktur maka lahan lahan seperti 

sungai banyak yang tertutup karena dibangun berbagai 

bangunan seperti Ruko dan lain lain. 

2) Lebih Cepat Pembangunan daripada pengelolaan sungai 

3) Akses Keluar Masuk Menjadi Sulit 

4) Penjulana Menurun Sejak Masa Perbaikan Jembatan Dengan 

Sepinya Pembeli dari Luar Gang Tempat Tinggal 

5) Bentuk Jembatan Baru dirasakan Ketinggian 

6) Jalan Kecil Tidak Lebar Sulit apabila Bentuk Jembatan Seperti 

Itu 

7) Masih Banjir Bila Hujan Karena banyak Ruko Di Sekitar Gang 

Tempat Tinggal 

8) Mobil Susah Untuk Naik Jembatan dan Harus Memotong Jalan 

Utama Terlebih Dahulu yang Menyebabkan Rawan Kecelakaan 

9) Plang Gang Belum Dipasang Padahal Jembatan Telah Selesai 

Dibuat 
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10) Masyarakat yang Terkendala Dana Seharusnya Dibantu dan di 

Perhatikan Oleh Pemerintah dalam Pembangunan Ulang 

Jembatan yang Telah di Bongkar. 

 


