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Abstract 

Sister city is a cooperation between two cities in different countries. This study aims 

to describe the implementation of the sister city cooperation between Jakarta with 

Rotterdam in flood prevention programme in Jakarta at 2008-2010. This problem 
was analyzed by using water management concept and sister city concept. This type 

of research is descriptive overview that explains object of study on sister city 
cooperation of Jakarta-Rotterdam in flood prevention programme. All data presented 

is secondary data. Data analysis technique used is qualitative. The effort made for 

flood prevention programme are in the MoU agreement with two project components 
which are capacity building and operation and maintenance. 

Keyword: Dredging Project, Jakarta, Rotterdam, Sister City. 

 

Pendahuluan 

Indonesia aktif melakukan kerjasama sister city dengan kota dari negara lain. 

Berdasarkan data dari Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditulis oleh 

Prof. Dr. Agustinus Supriyanto S.H., M.Si tahun 2003, Indonesia pertama kali 

melakukan kerjasama sister city pada tahun 1992 yang dilakukan oleh Kota Jakarta 

dengan Kota Berlin, Jerman. (Manullang, Renata Edzgar Yosephine) 

Kota Jakarta yang merupakan kota terbesar di Indonesia tentu saja tidak dapat 

terlepas dari masalah sosial seperti masalah perumahan, air bersih, kebersihan kota 

dan banjir. Banjir merupakan permasalahan perkotaan yang sangat sering terjadi dan 

menimbulkan dampak yang merugikan, sehingga harus segera ditangani agar tidak 

memberi dampak negatif lagi. Dalam penanganannya dibutuhkan dana, komitmen 

yang kuat serta waktu yang tidak sebentar untuk mengatasi banjir. 

 

Menurut situs Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa, Kementrian Negara Lingkungan 

Hidup, Kota Jakarta adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 7 meter 

di atas permukaan laut. (http://kompasiana.com) Sebanyak 40 %  atau  sekitar 24.000 

ha dari seluruh wilayah DKI Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih rendah dari 

permukaan laut, dataran yang rendah ini dialiri oleh 13 sungai yang bermuara di Laut 

Jawa.(http://bpbd.jakarta.go.id/) Jakarta merupakan kota dengan jumlah penduduk 

tertinggi di Indonesia, yang tingkat pertambahan penduduknya terus bertambah 

karena daya tarik Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. 
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Selain di Jakarta, permasalahan banjir juga terjadi di Kota Rotterdam, Belanda. 

Belanda terletak di dataran rendah yang sebagian wilayahnya berada di bawah 

permukaan laut, hal ini menjadi penyebab terjadinya banjir besar pada tahun 1953. 

Sejak saat itu Rotterdam mengembangkan teknologinya dalam pengelolaan air dan 

berhasil menjadi kota yang bebas dari banjir. 

 

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kerjasama sister city Jakarta-

Rotterdam dalam menanggulangi banjir di Jakarta pada tahun 2008-2010. 

 

Kerangka Dasar Teori dan Konsep 

Konsep Water Management 

Water management adalah suatu konsep yang berkaitan dengan pengelolaan sumber 

daya air yang di dalamnya terdapat kebijakan dan strategi, perencanaan dan desain 

sistem sumber daya air, kebutuhan air bersih unuk dikonsumsi, teknik pengelolaan 

air, simulasi dan pemodelan sistem sumber daya air, pengendalian kualitas dan 

kuantitas air, aspek ekonomi dan sosial dari penggunaan air, undang-undang dan 

perlindungan sumber daya air serta langkah-langkah pengendalian banjir yang dapat 

dilakukan seperti memberi jarak pada bangunan untuk memperluas lahan basah yang 

digunakan untuk penyerapan air. (http://www.wisegeek.org/) 

 

Water Management atau manajemen air memiliki fokus terhadap manajemen sumber 

daya air dan manajemen penanggulangan banjir. (http://www.nrcs.usda.gov) 

Manajemen sumber daya air fokus terhadap pengelolaan air bersih untuk dikonsumsi. 

Sedangkan penanggulangan banjir adalah suatu upaya fisik atau struktur yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah banjir dan memperkecil dampak yang 

ditimbulkan banjir seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda 

dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi. 

 

Pengelolaan air yang baik dapat mengurangi resiko bahaya akibat banjir. Untuk itu 

dalam manajemen penanggulangan banjir terdapat beberapa strategi penanggulangan 

banjir yang meliputi: 

1. Penataan tata ruang 

Penataan tata ruang dilakukan dengan perencanaan pembangunan sesuai 

kemampuannya dengan mempertimbangkan permasalahan banjir dan pemanfaatan 

lahan sesuai dengan peruntukkannya. 

2. Pengaturan debit banjir 

Pengaturan debit banjir dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengaturan: 

bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, dan sistem polder. 

3. Pengaturan daerah rawan banjir 

Pengaturan daerah rawan banjir dilakukan dengan penertiban bangunan di 

sepanjang aliran sungai dan dengan melakukan pengerukan atau penggalian sungai 

dan saluran-saluran air untuk memperlanjar aliran air. 

4. Peningkatan partisipasi masyarakat 

Peningkatan partisipasi masyarakata dalam pengendalian banjir dilakukan dengan 

pembentukan forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan 

dalam pengendalian banjir, mentaati peraturan tentang pelestarian sumber daya air 

dengan tidak membuang sampah ke aliran air dan tidak mendirikan bangunan-

bangunan di tempat yang rawan banjir. 

http://www.nrcs.usda.gov/
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Konsep Sister City 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 1992, 

menyebutkan bahwa sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara antara 

pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota administratif dengan 

pemerintah kota setingkat di luar negeri.( http://www.depdagri.go.id//) Kerjasama ini 

bertujuan untuk berbagi pengalaman, tukar pikiran, peningkatan hubungan yang baik 

dan untuk bekerjasama memecahkan masalah perkotaan. 

 

Adapun bidang-bidang yang boleh dijadikan subjek kerjasama antar daerah/kota 

dalam kerangka sister city, bidang-bidang tersebut (Departemen Luar Negeri 

Republik Indonesia, Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh 

Pemerintah Daerah, 2003 : 14) antara lain: 

1. Kerjasama Ekonomi dalam bidang : Perdagangan, Investasi, Ketenagakerjaan, 

Kelautan dan Perikanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kehutanan, Pertanian, 

Pertambangan dan Kependudukan, Pariwisata dan Perhubungan, Lingkungan 

Hidup. 

2. Kerjasama Sosial Budaya dalam bidang : Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, 

Kewanitaan, Olahraga, Kesenian. 

3. Bentuk kerjasama lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana 

penulis menggambarkan proses pelaksanaan kerjasama sister city antara Jakarta 

dengan Rotterdam dalam penanggulangan banjir di Jakarta tahun 2008-2010. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan 

internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah 

pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis 

hanya memaparkan proses pelaksanaan kerjasama antara kedua kota dalam 

penanggulangan banjir di Jakarta sesuai dengan data yang penulis kumpulkan yang 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

 

Hasil Penelitian 

Permasalahan Banjir di Kota Jakarta 

Berdasarkan letaknya Jakarta termasuk dalam Kota Delta (Delta City) yaitu kota yang 

berada di bawah permukaan laut sehingga rentan terhadap perubahan iklim. Jakarta 

dialiri oleh 13 aliran sungai dan dua kanal yang sebagian besar berhulu di daerah 

Jawa Barat dan bermuara di Teluk Jakarta. Sungai dan kanal tersebut yaitu: 

Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali 

Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Baru Timur, Kali 

Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Sedangkan 2 (dua) kanal besar yang ada 

yaitu Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur.(http://jakartapedia.bpadjakarta.net/) 

 

Wilayah Jakarta yang berada di dataran paling rendah adalah Jakarta Utara sehingga 

kawasan ini adalah kawasan yang paling sering terkena dampak banjir. Dari hasil 

pengukuran tahun 1952-2010, permukaan air laut Jakarta selalu naik dengan rata-rata 

0,5 cm setiap tahunnya.( http://erabaru.net) Sebaliknya, laju penurunan permukaan 

tanah Jakarta menurut hasil penelitian ITB yang dijalankan pada tahun 1982-2010 

http://www.depdagri.go.id/
http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Banjir_Kanal_Jakarta
http://jakartapedia.bpadjakarta.net/
http://erabaru.net/
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menemukan bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta bervariasi antara 1-15 cm 

per tahun. Bahkan di beberapa lokasi terjadi penurunan 20-28 cm per tahun. Kondisi 

tersebut menyebabkan akumulasi permukaan air laut yang menggenangi tanah Jakarta 

lebih tinggi. Kawasan Pluit, Penjaringan Jakarta Utara adalah lokasi yang mengalami 

pernurunan permukaan tanah paling besar. Selama 3 dekade ini, beberapa daerah di 

Pluit mengalami penurunan permukaan tanah 1,8 - 3 meter. (Wibowo, Ihya Ridha 

Robby. 2014.) 

 

Intensitas banjir yang terjadi di Jakarta semakin tinggi dan meluas. Dahulu, banjir 

hanya melanda sekitar wilayah Utara dan Barat Jakarta, tetapi sekarang hampir 

seluruh wilayah Jakarta tidak luput dari banjir. Intensitas banjir besar yang terjadi di 

Jakarta terjadi setiap 20 tahun sekali, kemudian berubah menjadi setiap 10 tahun, dan 

kini banjir besar tersebut terjadi setiap 5 tahun sekali. 

 

Faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah perkotaan semakin sering 

terjadi karena (www.unesco.or.id)  : 

1. Topografi wilayah Jakarta berupa dataran dengan ketinggian rata-rata sekitar 7 

mdpl dan dataran yang rendah ini dialiri oleh 13 sungai yang bermuara di Laut 

Jawa sehingga rentan terhadap ancaman banjir. 

 

2. Penurunan permukaan tanah (land subsidence), yang diakibatkan oleh pengurasan 

air tanah secara berlebihan. Amblasan air tanah mulai terjadi sejak tahun 1978. 

Pengambilan air tanah secara berlebihan membuat rongga-rongga menjadi kosong 

dan terjadi ketidakseimbangan antara muka air tanah dan permukaan air laut. Air 

tanah yang berada di cekungan tidak dapat diambil semuanya, melainkan harus 

disisakan dalam jumlah tertentu untuk menghindari amblasan. Jika air tanah 

dieksploitasi maka akan terjadi intrusi air laut yang mengisi rongga-rongga kosong 

sehingga air tanah menjadi asin dan tidak dapat dikonsumsi. Kini pengambilan air 

tanah di Jakarta sudah melebihi 50%. Dari 40 juta meter³ sudah diambil sekitar 22 

juta sehingga termasuk dalam kategori penambangan atau eksploitasi air tanah. 

Jakarta termasuk dalam kategori krisis air tanah karena pengambilan air tanah 

yang masih bisa ditolerir hanya 40% dari total potensi air tanah. 

(http://www.pu.go.id) 

 

Penurunan permukaan tanah juga dapat diakibatkan oleh beban bangunan 

(settlement). Penambahan bangunan di atas permukaan tanah dapat menyebabkan 

lapisan di bawahnya mengalami pemampatan. Pemampatan tersebut disebabkan 

adanya deformasi partikel tanah, keluarnya air atau udara dari dalam pori.  Proses 

pemampatan ini pada akhirnya menyebabkan penurunan permukaan tanah. 

 

3. Membangun permukiman di daerah dataran banjir dan bantaran sungai 

Dataran banjir seharusnya menjadi lahan untuk air meluap ketika air pasang. 

Dataran banjir yang telah berkembang menjadi pemukiman padat seperti di 

sepanjang Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi dapat mengakibatkan penyempitan 

sungai, mengganggu aliran sungai dan membahayakan warga yang tinggal di 

sekitarnya. 

 

http://www.unesco.or.id/
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4. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan selokan yang dapat memicu 

pendangkalan dan mengurangi kapasitas sungai dan selokan untuk menampung 

air. 

 

5. Kawasan resapan air yang berkurang 

Daerah resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresap air 

hujan ke dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Daerah resapan air di 

sekitar Jakarta banyak yang telah berubah fungsi menjadi perumahan, komplek 

perkantoran, apartemen dan pusat perbelanjaan. 

(http://jakartapedia.bpadjakarta.net/i)  

 

Penggunaan tata ruang Jakarta sudah diatur dalam RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) yang dikeluarkan tahun 1965. Di dalamnya telah diatur bahwa 

pengembangan kota hanya dilakukan ke arah timur dan barat, dan membatasi 

pembangunan di selatan. Namun pembangunan besar-besaran terjadi di wilayah 

selatan dan utara. Banyak pemukiman mewah yang dibangun di daerah yang 

seharusnya menjadi daerah resapan air seperti Kelapa Gading. Dalam Rencana 

Induk Djakarta 1965-1985, kawasan Kelapa Gading difungsikan sebagai kawasan 

persawahan, daerah resapan air, dan rawa yang menjadi lokasi penyimpanan 

sementara air laut yang pasang untuk mencegah banjir di daerah sekitarnya. 

 

6. Perubahan iklim global 

Salah satu dampak perubahan iklim global pada Jakarta adalah kenaikan 

permukaan air laut. Pemuaian air laut,  lelehan gletser dan lapisan es di Kutub 

menyebabkan permukaan air laut naik antara 9 hingga 100 cm. Kenaikan 

permukaan air laut dapat mempercepat erosi wilayah pesisir, memicu intrusi air 

laut ke air tanah, dan merusak lahan rawa pesisir serta menenggelamkan pulau-

pulau kecil. 

 

Ada tiga tipe banjir yang melanda Jakarta, diantaranya yaitu : 

1. Banjir yang berasal dari curah hujan yang tinggi. 

Di Jakarta terdapat siklus banjir yang frekuensi banjirnya datang setiap 20 tahun 

sekali, kemudian menjadi setiap 10 tahun sekali, kini menjadi setiap 5 tahun sekali 

terjadi banjir besar. Peiode ulang banjir setiap 5 tahun diantaranya terjadi pada 

tahun 2002 dan 2007. Periode ulang atau return period adalah periode waktu rata-

rata  yang diharapkan terjadi antara dua kejadian yang berurutan. Curah hujan di 

wilayah Jakarta memuncak pada bulan Januari-Februari, kemudian pada bulan-

bulan berikutnya curah hujan lebih rendah hingga bulan September. 

 

Kejadian bencana banjir besar pada akhir Januari hingga awal Februari 2002 

disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga kapasitas sungai 

tidak mampu menampung limpahan air hujan. Akibatnya limpahan air hujan 

menggenangi daerah sekitarnya. Rata-rata curah hujan yang terjadi sejak tanggal 

26 Januari 2002 hingga 1 Februari 2002 mencapai 110mm/hari.  

 

Banjir besar pada tahun 2007 menyebabkan 79 orang meninggal dunia, 2.349 

orang mengungsi, nilai kerugian dan kerusakan terhadap aset yang terkena banjir, 

baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat diperkirakan 

http://jakartapedia.bpadjakarta.net/i
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senilai 5,16 triliun. Banjir pada periode akhir Januari hingga awal Februari 

disebabkan oleh tingginya curah hujan. Hujan turun sejak 29 Januari hingga 2 

Februari 2007 dengan curah hujan tertinggi di Ciledug yaitu 339,8 mm/hari. Di 

wilayah Jakarta hujan merata dengan curah hujan rata-rata 235 mm/hari. 

 

2. Banjir kiriman 

Wilayah Jakarta yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah 

membuat Jakarta sering mengalami banjir kiriman. Banjir kiriman terjadi karena 

hujan deras di bagian hulu sehingga air mengalir ke daerah Jakarta yang rendah. 

Jika hujan deras terjadi dan debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, 

Kota Bogor meningkat, maka daerah di selatan dan timur Jakarta akan terkena 

dampak banjir kiriman. 

 

3. Banjir Rob 

Banjir rob terjadi karena pasangnya air laut. Banjir rob atau banjir genangan sering 

terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. 

Wilayah Jakarta yang rentan terhadap banjir rob yaitu Jakarta Utara. Ada 26 

wilayah di Jakarta Utara yang rawan banjir rob, diantaranya yaitu Penjaringan, 

Pluit, Kanal Muara, Kapuk Muara, Tanjung Priok, Marunda, Koja, Lagoa, Sunter 

Karya Selatan, Papanggo, Sunter Agung, Warakas, Kebon Bawang, Sungai 

Bambu, Jampea, Kramat Jaya, Kelapa Gading, KBN Cakung, Sunter Jaya dan Yos 

Sudarso.( http://tribunnews.com) 

 

Jakarta Utara berada di kawasan yang lebih rendah dari permukaan air laut 

sehingga penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang tidak terkendali 

membuat Jakarta Utara semakin rawan akan bencana berupa naiknya permukaan 

laut yang menggenangi daratan. Banjir rob sangat berpengaruh terhadap kebutuhan 

air bersih karena dapat membuat air tanah menjadi asin. Banjir rob juga 

menyebabkan kerugian seperti rusaknya alat-alat rumah tangga karena korosi. 

 

Permasalahan banjir menjadi sangat mengkhawatirkan karena wilayah Jakarta 

memiliki potensi penurunan tanah yang cukup besar yang dapat menenggelamkan 

Jakarta. Menurut analisis pemerintah Belanda pada tahun 1990 sebanyak 12% 

wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut, dan pada tahun 2010 

telah mencapai 58%, kemudian diperkirakan tahun 2030 akan lebih dari 90% 

wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut. 

 

Upaya Pemerintah Jakarta Dalam Menangani Banjir 

Jakarta sebagai kota yang rentan terhadap banjir juga melakukan upaya-upaya untuk 

mengurangi banjir. Upaya tersebut diantaranya adalah : 

1. Pembangunan Banjir Kanal 

Pembangunan Banjir Kanal. Banjir Kanal Barat (KBB) dimulai pada tahun 1992, 

dan Banjir Kanal Timur (KBT) dibangun pada Juli 2003. Keduanya dibuat untuk 

mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi pemukiman, kawasan 

industri dan pergudangan di daerah Jakarta bagian timur. Namun pada 

kenyataannya banjir tetap terjadi dan fungsi KBT sebagai penampung aliran 

sungai belum berfungsi secara optimal. 

 

http://tribunnews.com/
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2. Penggunaan teknologi sumur injeksi yang berfungsi untuk mendaur ulang air yang 

telah difungsikan untuk kembali diserap oleh tanah. Meskipun mampu mengisi 

ulang air tanah namun sumur injeksi tidak dapat mengembalikan ketinggian muka 

tanah. 

 

3. Membangun sister polder untuk mengendalikan banjir. Sistem polder adalah suatu 

cara penanganan banjir dengan bangunan fisik yang terdiri dari sistem drainase, 

kolam retensi (penahan), tanggul yang mengelilingi kawasan, sertaatau pintu air 

sebagai satu kesatuan pengelolaan air yang tidak dapat dipisahkan. 

 

4. Melakukan sistem buka tutup pintu air untuk mengatur banyaknya air di dalam 

bendungan. Pintu air merupakan bangunan penunjang pada suatu bendungan 

irigasi dan bendungan pengendali banjir. Pintu air di Jakarta diantaranya terletak di 

Cakung Drain, Cengkareng Drain, Flushing Ancol, Manggarai, Istiqlal dan lain-

lain. 

 

5. Membangun taman kota atau ruang terbuka hijau (RTH). Idealnya jumlah ruang 

terbuka hijau di Jakarta yaitu 30% dari luas Jakarta. Namun Jakarta hanya 

memiliki 10% ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau taman kota di Jakarta 

diantaranya yaitu Taman Kalibata Timur, Taman Sunter, Taman Maja, Taman 

Kelapa, Taman Lebak Bulus dan lain-lain. Jumlah taman yang ada di Jakarta 

sekitar 1.479 taman. 

 

6. Membangun tanggul untuk antisipasi banjir rob. Banjir rob tidak hanya disebabkan 

oleh gelombang pasang laut yang tinggi, tetapi juga karena lokasi pesisir Utara 

Jakarta merupakan dataran rendah dan berada di bawah permukaan laut. 

Pemerintah DKI membangun tanggul untuk melindungi warga dari banjir rob, 

diantaranya yaitu Tanggul Rob Muara Angke, Muara Karang, Pluit, Luar Batang, 

Cilincing, Marunda dan Martadinata di bagian Pantai Utara Jakarta pada tahun 

2008-2009. 

 

Dalam mengendalikan banjir, prinsip dasar yang digunakan oleh Jakarta adalah 

mengalirkan air hujan yang tidak teresap ke sungai melalui  pinggir kota yang 

selanjutnya langsung dialirkan ke laut sesuai kapasitas sungai-sungai yang ada dalam 

menampung air tersebut. Dalam jumlah besar, air hujan yang tidak tertampung akan 

menjadi banjir. Terjadinya banjir akan tergantung pada tingginya curah hujan di hulu 

dan di wilayah Jakarta sendiri, volume sampah yang membuat sungai-sungai menjadi 

dangkal, serta pasang surutnya air laut. Bila salah satu faktor yang disebutkan sedang 

berada dalam keadaan tidak normal, maka terjadi banjir dan genangan air di beberapa 

kawasan rendah di Jakarta. Namun bila semua faktor berada dalam keadaan tidak 

normal, maka banjir besar akan menimpa Jakarta. 

 

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya masyarakat kota harus turut 

berperan dalam menangani banjir dengan melakukan kebiasaan kecil seperti 

membuang sampah pada tempatnya. Namun dalam hal ini, terdapat kendala seperti 

kurangnya kesadaran warga mengenai pentingnya kebersihan lingkungan sehingga 

masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan serta tetap menghuni di 

daerah rawan banjir. 
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Setelah melakukan berbagai upaya  namun banjir tetap saja terjadi, Pemerintah Kota 

Jakarta mempererat hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kota Rotterdam dalam 

bidang water management yang fokusnya adalah penanggulangan banjir. Kota 

Rotterdam dipilih dalam penanganan banjir karena kota tersebut telah terbukti sangat 

berpengalaman dalam pengelolaan tata air kota, sistem informasi manajemen, tata 

ruang dan penataan air sungai maupun kanal. 

 

Kerjasama Sister City Jakarta-Rotterdam Dalam Penanggulangan Banjir 

Hubungan kerjasama antara Jakarta dengan Rotterdam telah terbentuk sejak 

ditandatanganinya MoU pada 1 Agustus 1986 di Jakarta. Setelah ditandatanganinya 

MOU tersebut terjalin kerjasama dengan berbagai program kerjasama seperti 

management museum, pengelolaan sampah dan lain-lain. Di tahun 2008, kerjasama 

dilanjutkan dengan program kerjasama penanggulangan banjir yang  ditandatangani 

oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo dan Walikota Rotterdam, Mr. Ivo W. 

Opstelten di Gedung Balaikota Jakarta pada 12 Juni 2008 untuk periode 2008-2010. 

(Biro KDH KLN 2012) 

 

Hubungan kerjasama sister city antara Jakarta dan Rotterdam terbentuk karena kedua 

kota memiliki kesamaan karakteristik atau kondisional kota. Kesamaan karakteristik 

tersebut merupakan faktor utama dalam mengadakan kerjasama sister city. Kesamaan 

karakteristik tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 193/1652/PUOD 

tertanggal 26 April 1993 (http://penataanruang.pu.go.id) diantaranya adalah : 

1. Persamaan Kedudukan dan Status Administrasi 

Dalam MoU perjanjian kerjasama ini, dari pihak Jakarta ditandatangani oleh 

Gubernur Jakarta sedangkan Rotterdam ditandatangain Walikota-nya. Hal ini 

disebabkan karena Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur bukan Walikota. 

Wilayah Jakarta tidak terbagi menjadi kotamadya tetapi terbagi menjadi kota 

administrasi. 

 

2. Kesamaan Besaran dan Fungsi 

Besaran di sini diartikan luas wilayah, sedangkan fungsi diartikan sebagai fungsi 

yang dijalankan oleh suatu daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. 

Kota Jakarta memiliki daerah yang luas karena Jakarta merupakan daerah yang 

dikhususkan sebagai ibukota negara. Selain itu Kota Jakarta merupakan pusat 

perekonomian di Indonesia. Sama halnya dengan Kota Rotterdam yang merupakan 

Kota terbesar kedua di Belanda setelah Amsterdam dan merupakan kota terbesar 

di Provinsi Holland Selatan. Kota Rotterdam juga merupakan pusat perekonomian 

di negara Belanda karena memiliki pelabuhan terbesar di Eropa. 

 

3. Kesamaan Karakteristik 

Persamaan karakteristik diantara keduanya adalah secara topografi kedua kota 

tersebut berada di bawah permukaan laut, bahkan Rotterdam lebih rendah 

permukaan tanahnya dibandingkan dengan Jakarta. Kedua kota tersebut dikelilingi 

oleh banyak sungai, penurunan permukaan tanah serta anomali perubahan iklim 

sehingga terjadi perubahan cuaca. 
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4. Kesamaan Permasalahan 

Dalam pengelolaan air, Rotterdam mengalami masalah yang tidak jauh berebeda 

dengan Jakarta dalam konteks perubahan iklim, yaitu meningkatnya permukaan air 

laut yang disebabkan mencairnya gletser di Pegunungan Alpen sehingga 

menaikkan debit air sungai di Belanda, menurunnya permukaan tanah, wilayah 

Rotterdam diperkirakan berada pada 5 meter di bawah permukaan air laut 

sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya banjir besar pada tahun 1953 yang 

mengakibatkan banyak kerugian, menurunnya permukaan tanah dan genangan air 

yang disebabkan oleh pasang air laut.( http://www.ampl.or.id) 

 

5. Transfer teknologi 

Rotterdam merupakan salah satu kota di Belanda yang terletak di bawah 

permukaan laut. Namun air bukan hanya pembawa petaka tetapi juga merupakan 

sumber kemakmuran yang sangat penting karena letak Rotterdam yang sangat 

menguntungkan. Rotterdam berbatasan dengan laut sehingga membuat Rotterdam 

menjadi kota pelabuhan tersibuk. 

 

Sejak abad ke-14, Rotterdam mengembangkan ilmu guna melawan bencana banjir. 

Dimulai dengan menggunakan kincir angin sebagai pemompa air untuk 

mengeluarkan air di dataran rendah menuju sungai melalui tanggul. Namun 

Belanda diterjang musibah banjir parah yang menewaskan 1836 warganya dan 

menimbulkan kerugian material besar. Untuk mencegah agar musibah banjir ini 

tidak terulang kembali, Rotterdam terus berupaya mengembangkan teknologinya. 

 

Beberapa upaya lainnya yang dikembangkan Rotterdam untuk menangani banjir, 

diantaranya yaitu membangun Floating Pavilion. Floating Pavilion berbentuk bola 

besar dan mengambang di air. Floating Pavilion digunakan untuk seminar dan 

pameran lokakarya. Fungsi bangunan tersebut adalah untuk mengurangi emisi dari 

gas rumah kaca dan untuk memastikan kota tahan terhadap perubahan iklim di 

masa depan. (http://www.drijvendpaviljoen.nl/) 

 

Kemudian Rotterdam juga mencptakan water squares. Benthemplein Water 

squares berbentuk cekungan yang berguna untuk menyimpan air ketika hujan 

deras. Namun ketika cuaca kering, Benthemplein Water Squares digunakan 

sebagai tempat bermain, berolahraga dan berkumpul.( http://www.urbanisten.nl/) 

 

Di atas gedung kantor Schieblock di pusat Rotterdam terdapat pertanian atap 

terbesar yang disebut The Dakakker. Di atap tersebut ditanami buah-buahan, 

sayuran, dan rempah-rempah. Green Rooftops tersebut bertindak sebagai spons 

dengan menyerap air hujan, selain itu manfaat lainnya mengurangi efek 

pemanasan global.( http://www.luchtsingel.org/) 

 

Selanjutnya Rotterdam juga membangun Museum Park. Museum Park adalah area 

parkir mobil yang menampung 1.150 mobil dan juga merupakan waduk air bawah 

tanah terbesar di Belanda yang mampu menampung 10 juta liter air. Ketika sistem 

saluran air tidak penuh lagi, maka air di dalam tempat  penyimpanan tersebut 

dipompa ke saluran pembuangan. http://www.greenplanetarchitects.com) 

 

http://www.ampl.or.id/
http://www.drijvendpaviljoen.nl/
http://www.urbanisten.nl/


Kerjasama Sister City Jakarta-Rotterdam Dalam Menanggulangi Banjir  (Annisa Septyana A.) 

 
 

988 

 

Rotterdam yang telah lama mengembangkan keahlian di bidang penanggulangan 

banjir berbagi pengalaman dan teknologi kepada Jakarta. Untuk membangun kota 

yang aman dari banjir seperti Rotterdam memerlukan usaha, komitmen yang kuat 

serta biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh, warga Rotterdam diwajibkan 

membayar pajak khusus yang digunakan untuk membiayai organisasi yang 

menangani masalah banjir dan manajemen resiko bencana untuk melakukan 

proyek tersebut. Pajak khusus tersebut berkisar 400 euro atau sekitar 6,4 juta per 

kepala keluarga selama satu tahun. 

 

Kesamaan-kesamaan tersebut menjadi alasan adanya kerjasama sister city antara 

Jakarta-Rotterdam. Sebagai langkah awal untuk menciptakan kota yang aman dari 

banjir, diperlukan perbaikan dan pembersihan seluruh saluran air yang ada di 

Jakarta dengan menggunakan teknologi yang di sharing Rotterdam, seperti berbagi 

ilmu pengetahahuan mengenai banjir dan penanggulangannya, teknologi floating 

bulldozer dan rotating drum separator. 

Pelaksanaan Kerjasama Sister City Jakarta Roterdam Dalam Menangani Banjir 

JakartaTahun 2008-2010 

Kerjasama sister city dalam program penanggulangan banjir bukan pertama kalinya 

dilakukan oleh Rotterdam, sebelumnya pernah dilakukan dengan New Orleans, 

Venice, London, Dubai dan St. Petersburg. Keahlian Rotterdam dalam teknologi 

manajemen airnya membuat Belanda dikenal sebagai negara dengan tata kelola air 

terbaik sehingga menjadi rujukan bagi negara dan kota lain yang memiliki 

permasalahan yang sama untuk belajar mengatasi banjir. Untuk itu Jakarta berupaya 

menangani banjir dengan belajar pada Rotterdam yang dikenal ahli dalam 

penanganan masalah banjir. 

 

Berdasarkan MoU, kedua pemerintah kota menyetujui kerjasama dengan fokus pada 

program water management (termasuk pemeliharaan dan program pengerukan) untuk 

periode 2008-2010 dengan dua project components kerjasama yaitu Capacity 

Building dan Operation and Maintenance. 

1. Capacity Building  
Capacity building merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan untuk 

melakukan perubahan pada diri individu, kelompok-kelompok guna memperkuat 

kemampuan penyesuaian dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ada. 

(http://bpsdm.kemenkumham.go.id) Capacity building yang dilakukan dalam 

kerangka kerjasama sister city Jakarta-Rotterdam dilakukan dengan peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia (SDM) yaitu : 

a. Sumber daya manusia yang mengerjakan proyek pengerukan 

Menurut Rotterdam, dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk mengerjakan 

proyek pengerukan. Untuk itu, Rotterdam mendatangkan 3 orang tenaga ahli 

dari Gementee Rotterdam untuk mengajarkan kepada tim PU DKI yang 

disebut UPT (Unit Pelaksana Teknis) tentang pelatihan pengerukan, cara 

mengoperasikan alat dan pemeliharaan teknis. Tenaga ahli tersebut juga 

menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang kuat 

dalam upaya menangani banjir. 

 

http://bpsdm.kemenkumham.go.id/
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Pelatihan tersebut merupakan bagian dari proyek percontohan yang dilakukan 

oleh Belanda. Tenaga ahli dari Gementee Rotterdam memberikan pelatihan 

selama 3 bulan yang dimulai sejak November 2008 hingga Februari 2009. 

 

Dalam pelatihan tersebut selain pengarahan dari tenaga ahli juga dilakukan 

kegiatan percontohan pengerukan atau yang disebut Pilot Dredging Project 

(PDP). PDP ini dilaksanakan di Kali Mati dan Kali Pandemangan pada 

periode 2008-2009. Daerah tersebut dipilih sebagai lokasi pengerukan karena 

merupakan salah satu daerah yang mengalami banjir tahunan serta memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi dengan saluran-saluran air yang kecil. 

 

Proyek percontohan ini dilakukan sebagai persiapan untuk Tim Unit 

Pelaksana Teknis. Karena setelah proyek percontohan berakhir Tim UPT lah 

yang akan melanjutkan pengerukan di 13 saluran air, tenaga ahli dari 

Gementee Rotterdam hanya akan mengawasi pelaksanaan pengerukan 

tersebut. 

 

b. Masyarakat 

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dapat 

dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Memperbaiki 

mentalitas warga merupakan salah satu upaya yang sangat berpengaruh dalam 

menangani banjir. Teknologi yang maju dapat dipelajari secara teknis, akan 

tetapi kebiasaan warga yang buruk jika tidak diubah maka tidak akan 

mencapai hasil yang diinginkan. 

 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

seperti penyuluhan yang diberikan oleh dinas terkait melalui spanduk dan 

papan reklame yang berisi himbauan untuk tidak membuang sampah 

sembarangan, mengadakan lomba kebersihan antar daerah, membuat bank-

bank sampah yang dapat menampung sampah dengan memisahkan sampah 

organik dan an-organik seperti bank sampah yang ada di Setiabudi Jakarta 

Selatan dan Malaka Sari di Jakarta Timur, memberdayakan masyarakat untuk 

membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan limbah plastik yang dapat 

mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat serta mendorong munculnya 

komunitas pecinta lingkungan hidup dan Organisasi Masyarakat (Ormas) 

untuk membangun kemampuan masyarakat dalam menghadapi banjir seperti 

Kelompok Pemberdaya Masyarakat Bantaran (KPMB) RW 06 di Kelurahan 

Bidara Cina, Green Community, Sobat Bumi Indonesia, Kelompok Kelapa 

Dua RW 03 dan Kebon Jeruk RW 01-Jakarta Barat, Karet Tengsin RW 05-

Jakarta Selatan, Cilandak RW 01-Jakarta Selatan, Gandaria Utara RW 11-

Jakarta Selatan dan lain-lain. 

 

2. Operation and Maintenance 

Operation and maintenance merupakan cara kerja dari program kerjasama sister 

city dengan menggunakan teknologi yang dihibahkan Rotterdam kepada Jakarta 

untuk memelihara saluran air yang dilakukan dengan proyek pengerukan.  
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Operation menjelaskan mengenai cara pengerjaan proyek kerjasama dalam bentuk 

hibah teknologi yaitu floating bulldozer (kapal keruk) dan rotating drum 
separator. Hibah teknologi tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan 

dredging yang akan dilakukan sepenuhnya oleh Tim Unit Pelaksana Teknis Dinas 

PU DKI pada bulan Maret. 

 

Serah terima secara resmi hibah seperangkat kapal keruk tersebut dilaksanakan 

pada tanggal 20 Januari 2009 di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Serah 

terima tersebut juga dilengkapi dengan surat Koninkrijk der Nederladen Nomor: 

Jak-ea/441/08 tanggal 22 Desember 2008 dan surat Dutch Assistance Jakarta 

Flood Management Pilot Dredging Project nomor: PSP/025/1/2009 tanggal 15 

Januari 2009. 

 

Adapun rincian teknologi yang dihibahkan adalah sebagai berikut: 

a. 1 unit Floating Bulldozer ukuran sedang (Medium Floating Bulldozer), 

termasuk perlengkapan dan suku cadang 

b. 1 unit Floating Bulldozer ukuran kecil (Small Floating Bulldozer) termasuk 

perlengkapan dan suku cadang 

c. 1 unit Rotating Drum Separator dan suku cadang 

 

Ada dua jenis kapal keruk yang dihibahkan ke Jakarta, yaitu ukuran medium 

dengan lebar 3 meter dan panjang 7 meter dan ukuran kecil dengan lebar 1,5 meter 

dan panjang 3 meter. Kapal keruk beroperasi 8 jam sehari dengan kemampuan 

mengeruk 800 m³ lumpur. Alat tersebut telah mengeruk di Kalimati, Kali 

Ciliwung, Pandemangan Barat dan Pandemangan Lima. Bantuan tersebut 

memberikan dampak positif bagi kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh Tim 

Dinas PU-DKI dimana sebanyak 76 kanal di Jakarta telah berhasil dikeruk dan 3,5 

juta m³ termasuk 95.000 m³  limbah padat telah dibuang pada lokasi pembuangan. 

Hal ini merupakan kemajuan bagi Dinas PU-DKI karena pada tahun-tahun 

sebelumnya kegiatan pengerukan hanya memindahkan sampah dari tanggul. 

 

Teknologi lainnya yang disharing kepada Jakarta yaitu sebuah alat rotating drum 

separator. Alat tersebut bekerja dengan memisahkan sampah dan sedimen. 

Rotating drum separator dihibahkan ke Jakarta karena banyaknya jumlah sampah 

yang ada pada sedimen dalam sungai. Hal ini disebabkan karena kebiasaan 

masyarakat membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan sampah-sampah 

tersebut mengendap di dasar sungai. 

 

Kegiatan maintenance dilakukan dengan memperbaiki fasilitas yang ada seperti 

perbaikan tanggul dan pompa yang rusak, membuat database sebagai program 

pemeliharaan jangka panjang, serta pengerukan saluran air untuk mengembalikan 

kapasitas penampungan air seperti semula. Perbaikan tanggul dan pompa 

dilakukan sebagai antisipasi banjir yang memuncak pada musim hujan. Pompa-

pompa air yang rusak seperti di Sunter Utara dan di kawasan Pluit diperbaiki agar 

dapat menyedot genangan air. 
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Pada April 2009, Mr. Wim Van Der Vliet dan Mr. Joep Van Leeuwen perwakilan 

dari Gementee Rotterdam datang ke PU Provinsi DKI Jakarta untuk berbagi 

informasi dan pengetahuan mengenai kegiatan pemeliharaan saluran air. Gementee 

Rotterdam mengusulkan agar Jakarta memiliki program pengerukan jangka panjang 

untuk saluran air di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut, disimpulkan masalah yang 

dihadapi yaitu belum adanya database mengenai saluran-saluran air yang ada di 

Jakarta, dan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan berubah-ubah setiap 

tahunnya. 

 

Gementee Rotterdam kembali memberikan bantuan dalam hal penyusunan rencana 

pengerukan jangka panjang melalui kegiatan Jakarta Flood Managemet dalam 

program dredging lanjutan. Dredging lanjutan ini dikerjakan pada bulan Mei 2009 

hingga Februari 2010. Dari kegiatan tersebut dihasilkan database saluran air dan 

rencana pengerukan jangka panjang hingga tahun 2014 yang di-update setiap 

tahunnya. 

 

Proyek dredging yang dicontohkan Rotterdam dalam kerangka kerjasama sister city 

penanggulangan banjir dengan menggunakan teknologi floating bulldozer 

membuahkan hasil berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pegawai. 

Hal ini karena bantuan dari  PU Rotterdam dalam memberikan pelatihan selama tiga 

bulan untuk belajar mengoperasikan alat keruk, sistem pengerukan, pemeliharaan 

teknis alat pengeruk serta peningkatan persahabatan dan saling tukar informasi dalam 

upaya penanganan masalah perkotaan.  

 

Selain itu, 76 saluran air di Jakarta sudah berhasil di keruk dan 3,5 juta m³  termasuk 

95.000 m³  limbah padat telah dibuang ke lokasi pembuangan, tentunya hal ini 

merupakan suatu kemajuan karena pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan 

pengerukan hanya memindahkan sampah dari tanggul. Banjir di Jakarta sudah 

berkurang ± 30% di Kawasan Timur dan Utara Jakarta. Ini mempengaruhi hidup 

kurang lebih dua juta orang di kawasan tersebut. 

 

Progress lainnya dapat dilihat dari penurunan genangan air yang jauh lebih cepat 

surut daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya genangan air bertahan 

selama 72 jam kini berkurang menjadi 14 jam. Ketinggian air di beberapa titik banjir 

juga berkurang, jika pada tahun 2007 saat banjir besar terjadi kedalaman air mencapai 

5 meter di beberapa titik lokasi banjir yang mengakibatkan hampir 60% wilayah DKI 

terendam banjir. Pada tahun 2008 ketinggian air 10-160 cm; pada tahun 2009 

ketinggian air 5-275 cm; pada tahun 2010 ketinggian air 100-175 cm; dan pada tahun 

2011 ketinggian air antara 40-50 cm. 

 

Upaya internal dan eksternal Jakarta yang dilakukan dengan menjalin kerjasama 

penanggulangan banjir dengan pihak Rotterdam meskipun memberi manfaat dan hasil 

yang konkrit namun banjir tetap terjadi, terlebih di musim penghujan dengan curah 

hujan yang tinggi banjir menjadi semakin parah. Hal ini disebabkan berbagai faktor, 

seperti antusiasme dan partisipasi masyarakat yang kurang dalam mengatasi banjir, 

dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang tetap membuang sampah ke sungai dan 

saluran air, warga yang tinggal di daerah bantaran sungai menolak dipindahkan 
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walaupun pemerintah telah memberi penyuluhan dan papan-papan reklame berisi 

himbauan untuk waspada banjir. 

 

Keadaan topografi Jakarta juga merupakan penyebab utama banjir tetap terjadi 

meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Jakarta berada di dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata 7 mdpl, 40% wilayahnya berada di bawah permukaan laut, dialiri 

banyak sungai, dan curah hujan yang tinggi di bulan Januari-Februari. Jika curah 

hujan meningkat di daerah Bogor dan Jakarta ditambah air laut pasang mencapai 190 

cm mengakibatkan seluruh sungai meluap dan terjadi banjir. 

 

Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta yang tidak lagi sesuai 

dengan Rentjana Induk Djakarta 1965-1985 yang merupakan masterplan pertama 

Jakarta. Perencanaan pembangunan tidak lagi sesuai dengan kemampuannya, 

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dan tidak 

mempertimbangkan permasalahan banjir. Dari awal perkembangan kota sampai saat 

ini pembangunan lebih diperuntukkan untuk kawasan penduduk dan industri tanpa 

memperhatikan pembangunan RTH. 

 

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah 

kota atau kabupaten di Indonesia harus memiliki paling sedikit 30% RTH dari total 

luas wilayah. Jakarta hanya memiliki 10% ruang terbuka hijau dari total luas 

wilayahnya. Masalah ini semakin kompleks dengan pertumbuhan penduduk yang 

meningkat. Pertumbuhan penduduk yang meningkat mengakibatkan Jakarta 

kekurangan lahan untuk membangun pemukiman penduduk. Sehingga kawasan 

resapan air beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Alih fungsi lahan resapan air 

menyebabkan minimnya hutan sehingga tidak ada daerah resapan air yang kemudian 

meningkatkan debit air sungai. 

 

Jakarta memerlukan banyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi 

seperti menekan polusi dan penyaring polusi udara seperti asap dan gas beracun, 

menurunkan suhu, membantu proses peresapan air hujan sehingga memperkecil erosi 

dan banjir, dan menambah nilai estetika lingkungan kota. 

 

Kebutuhan akan tempat tinggal juga membuat warga dengan pendapatan rendah 

membangun pemukiman illegal di sepanjang bantaran sungai seperti di Kampung 

Pulo. Hal ini tentu sangat membahayakan karena merupakan titik rawan utama 

bencana banjir teruama sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan 

karena semakin banyaknya sedimentasi dan sampah. Memindahkan warga yang 

tinggal di sepanjang bantaran sungai dapat mengurangi penyempitan sungai, namun 

hal tersebut tentu tidak mudah karena pemerintah harus menyediakan tempat tinggal 

terlebih dahulu untuk menampung warga yang sebelumnya tinggal di bantaran 

sungai. 

 

Dalam pelaksanaan proyek penanggulangan banjir juga terdapat kendala seperti jika 

terdapat jaringan utilitas air dan listrik di saluran penghubung (PHB) maka floating 

bulldozer tidak dapat lewat,  floating bulldozer tidak dapat berjalan sesuai arah aliran 

sungai atau kali karena harus ada pohon atau penyangga untuk mengikat sling (kawat 

baja) untuk menarik kapal keruk tersebut karena floating bulldozer tidak memakai 
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daya dorong mesin tetapi kekuatan sling (kawat baja), floating bulldozer hanya dapat 

beroperasi di atas permukaan air minimal 60 cm dan apabila tidak ada air maka 

floating bulldozer tidak dapat bekerja. 

 

Kesimpulan 

Permasalahan banjir tidak sepenuhnya dapat dihindari, namun dampak yang 

ditimbulkan oleh banjir dapat dikurangi dengan melakukan berbagai upaya 

pencegahan. Beberapa upaya pencegahan yang di sharing Rotterdam dalam 

kerjasama ini adalah berbagai kegiatan dengan dua project components yaitu capacity 

building dan operation and maintenance. 

Periode kerjasama sister city antara Jakarta-Rotterdam tahun 2008-2010 telah selesai, 

namun banjir masih terus terjadi di Jakarta. Jakarta perlu melakukan upaya lainnya 

untuk menangani permasalahan banjir dan diperlukan peran serta masyarakat dalam 

menangani banjir. 
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