
ANALISIS BENTUK ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP 

BANJIR ROB DI KELURAHAN MUARAREJA KECAMATAN 

TEGAL BARAT KOTA TEGAL TAHUN 2018 
 
 

 
 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I 

Pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi 

 

 

 

 
Oleh: 

 
INDIRA PRIYANKANA 

 

E100140040 

 

 

 

 
PROGRAM STUDI GEOGRAFI  

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

2019 



 



 



 



1 

 

 

 

ANALISIS BENTUK ADAPTASI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP 

BANJIR ROB DI KELURAHAN MUARAREJA KECAMATAN TEGAL 

BARAT KOTA TEGAL TAHUN 2018 

 
 

Abstrak 

Perubahan Iklim merupakan salah satu dampak pemanasan global yang kompleks. 

Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat merugikan bagi wilayah pesisir. 

Dampak tersebut  adalah perubahan kondisi pesisir, kenaikan muka air laut, 

perubahan suhu permukaan air laut, meningkatnya intensitas dan frekuensi 

terjadinya gelombang ekstrim, banjir rob dan perubahan  endapan  sedimen. 

Perubahan iklim yang sering terjadi adalah fenomena pasang surut atau banjir rob. 

Salah satu daerah di Pesisir Pulau Jawa yang terkena rob adalah Keluarahan 

Muarareja. Fenomena banjir rob atau pasang surut air laut yang terjadi pada bulan 

Mei Tahun 2018 di Kelurahan Muarareja merupakan banjir rob terbesar dengan 

ketinggian sebesar 20 cm hingga 50 cm lebih. Terdapat 87 kepala keluarga yang 

terkena serangan banjir rob di Kelurahan Muarareja. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dampak yang timbul akibat rob dan mengidentifikasi bentuk 

adaptasi terhadap banjir rob yang dilakukan oleh masyarakat. Tipe penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni 

purposive sampling dan menggunakan metode survei lapangan, serta kuesioner.  

Hasil penelitian yang telah dianalisis secara deskriptif, membuktikan bahwa banjir 

rob memiliki kerugian bagi masyarakat Muarareja yakni berupa perubahan kondisi 

tambak dan vegetasi, infrastruktur jalan dan sarana umum yang rusak, perubahan 

kondisi pekarangan, rumah warga yang terendam banjir rob dan perubahan aktivitas 

masyarakat. Terdapat beberapa adaptasi yang terbentuk di Kelurahan Muarareja 

yakni perbaikan pondasi rumah, membangun tanggul di sekitar rumah warga dan 

pantai, peninggian lantai rumah dan jalan, pemasangan jaring atau waring di sekitar 

tambak, panen dini hasil tambak dan gotong royong. 
 

Kata Kunci: Adaptasi Rob, Banjir Rob Dampak Banjir Rob, Kelurahan 

Muarareja, Perubahan Iklim. 
 

 

Abstract 

Climate Change is one of the most complex global warming impact. Climate 

change makes an adverse impact for the coastal areas. The impact are changes in 

coastal conditions, changes in sea level temperature, sea level rise, increasing 

frequency and intensity of extreme waves and tidal flood, and also changes in 

sediment deposits. Climate change that often happens now is tidal floods. Lately, 

tidal flood often happens in the northern coastal region of Java. Muarareja Sub- 

District is one example of coastal areas affected by tidal floods. Tidal floods in 
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May 2018 were the biggest tidal flood in Muarareja Sub-District. The height 

reached 20 cm to 50 cm. There were 87 families affected by tidal floods in 

Muarareja Sub-District. The purpose of this study are to know the impact of tidal 

floods, indentify adaptation to tidal floods done by the community. The type of 

this research is qualitatvie descriptive. Sampling technique used is purposive 

sampling. Data collection techniques such as field observations, questionnaire and 

documentation. Source of research data consist of primary data and secondary 

data. Based on the results of research which have been analyzed descriptively, 

indicates that the tidal flood is destrimental to the Muarareja’s community. There 

are changes in the condition of ponds and plants, damaged of roads and other 

public facilities, and even the condition of houses and yards, as well as the 

changes of residents activities. The adaptations to overcome the problems are 

elevation the houses, building dike around homes and beaches, build break water 

around the shorelines, net installation arround the ponds, mutual cooperation and 

early harvest of farms. 

Keyword: Adaptation Of Tidal Floods, Climate Change, Muarareja Sub-District, 

The Impact Of Tidal Floods, Tidal Flood. 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan iklim merupakan suatu masalah yang tidak terlepas dari adanya 

pemanasan global. Perubahan iklim terjadi akibat dari dua hal, yakni adanya 

variasi internal dalam sistem iklim dan variasi eksternal (alamiah maupun 

anthropogenic) (Numberi, 2009). Fenomena perubahan iklim, mengakibatkan 

adanya perubahan lingkungan fisik di sekitar pesisir, seperti terjadinya 

genangan di daerah yang rendah, erosi pantai, gelombang ekstrem, banjir dan 

perubahan endapan sedimen (Data Book of Sea Level Rise, 2000 dalam 

Sudrajat dkk, 2014). 

Pasang surut merupakan sebuah fenomena yang terjadi di laut. 

Fenomena pasang surut air laut atau biasa disebut banjir rob merupakan salah 

datu dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan sangat merugikan 

bagi wilayah pesisir. Pasang surut air laut atau banjir rob memiliki dampak 

yakni mempercepat proses abrasi, merusak lahan basah di area sekitar pesisir 

dan intrusi air laut. Indonesia sendiri memiliki beberapa pulau yang sangat 

rentan terhadap banjir rob, salah satunya adalah Pulau Jawa, terutama bagian 

utara Jawa. Sebab, wilayah ini memiliki aktivitas masyarakat yang kompleks 
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dan bertopografi landai (Berina, 2011). 

Murareja dengan luas wilayah sebesar 8,91 km2 dan memiliki 

ketinggian tempat 0,5 meter dari permukaan air laut menjadi salah satu 

kawasan pesisir yang rawan rob. Kelurahan Muarareja hampir secara 

keseluruhan wilayahnya ditutupi oleh lahan tambak dan permukiman. Pada 

bulan Mei Tahun 2018, terjadi banjir rob terbesar di Pantai Utara Jawa. 

Kelurahan Muarareja menjadi salah satu wilayah pesisir di Pantai Utara Jawa 

yang terkena banjir rob pada bulan Mei Tahun 2018. Kedalaman banjir rob 

yang terjadi, dapat mencapai 1 meter atau sepinggul orang dewasa. 

Banjir rob di Muarareja sering terjadi pada saat menjelang sore hari 

dan akan dapat surut sekitar satu sampai dua jam kemudian (tergantung 

adanya intensitas matahari). Banjir rob menimbulkan masalah yang krisis 

seperti sosial ekonomi, lingkungan dan lainnya, serta banjir rob memberikan 

dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat daerah sekitar. Dampak dari 

adanya bencana banjir rob antara lain, rumah warga yang tergenang air, lahan 

tambak yang rusak, akses jalan yang menjadi rusak dan sebagainya. 

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh masyarakat Muarareja, 

maupun stakeholder lainnya. Seperti penanaman mangrove, pembuatan 

tanggul di sekitar rumah, pembangunan drainase, pembuatan pemecah 

gelombang dan lain sebagainya. Akan tetapi, adaptasi yang telah dilakukkan 

oleh berbagai pihak tersebut, belum dapat membuahkan hasil secara 

maksimal. 

Dengan memahami penjelasan di atas, maka perlu adanya penelitian 

mengenai latar belakang masalah tersebut dengan judul penelitian “Analisis 

Bentuk Adaptasi Masyarakat Terhadap Rob di Kelurahan Muarareja 

Kecamatan Tegal Barat Tahun 2018” . 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir rob di 
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Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat? 

b. Bagaimana bentuk adaptasi masyarakat terhadap banjir rob di 

Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Menganalisis dampak yang ditimbulkan banjir rob. 

b. Mengidentifikasi bentuk adaptasi yang terbentuk di daerah bencana 

banjir rob. 

2. METODE  

Penelitian ini dilakukan di salah satu daerah yang terkena rob pada bulan Mei 

Tahun 2018 yakni Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif, dengan 

tujuannya berupa memberikan informasi mengenai perspektif kondisi masyarakat 

dan dampak dari banjir rob, dan adaptasi yang dilakukan terhadap banjir rob. 

Penelitian ini dalam proses mencari datanya dilakukan dengan cara survei 

lapangan dan observasi. Proses pengambilan sampel dalam penenlitian ini 

dilakukan menggunakan purposive sampling dengan jumlah  responden yakni 40 

dan dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif. Data 

yang dianalisis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang 

diperoleh dari kuesioner responden di lapangan. Sedangkan data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui instantsi – instansi yang terkait dalam 

penelitian ini, datanya berupa peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta 

rawan bencana di Kelurahan Muarareja. Software yang digunakan untuk 

mengolah data primer yakni microsoft word dan microsoft exce. Sedangkan untuk 

mengolah data primer, software yang digunakan berupa ArcGIS. Selanjutnya, 

hasil data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan teknik yang sudah 

ditentukan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Masyarakat di Kelurahan Muarareja 

Penduduk pesisir yang tinggal di Kelurahan Muarareja sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai nelayan laut, nelayan tambak, dan pedagang. 

Sisanya bermata pencaharian buruh tani, buruh bangun, pengusaha, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) atau ABRI, buruh industri, pengangkutan dan lain-lain. 

Tempat tinggal di kelurahan Muarareja sebagian telah berusia lebih dari 10 

Tahun dan kondisinya permanen. 

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin 

(Sumber : Data Primer, 2019) 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah responden yang 

diambil secara keseluruhan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan 

sampel yang diambil dalam penelitian berdasarkan Kepala Keluarga di setiap 

Rukun Warga yang terdampak rob. Serta pengambilan sampel dilakukan 

ketika siang hari dan menjelang sore hari. Hal ini dilakukan karena pada 

waktu tersebut warga sudah kembali dari rutinitas pekerjaan. 

3.2 Kejadian Banjir Rob 

Perubahan iklim yang terjadi pada dewasa ini, memberikan dampak yang 

sangat merugikan pada kondisi lingkungan sekitar. Salah satu dampaknya 

yakni terjadinya peningkatan fenomena pasang surut air laut (banjir rob) di 

wilayah pesisir, terutama pada pertengahan Tahun 2018 (antara bulan mei 

hingga juni). Wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang terkena peningkatan rob 

pada tahun tersebut, salah satunya adalah Kelurahan Muarareja. 

Pada umumnya, banjir rob di Kelurahan Muarareja hanya terjadi di RW 

3 saja dan daerah dekat bibir pantai. Namun, pada bulan Mei 2018 banjir rob 

No Umur (Tahun) 
Jenis Kelamin 

Perempuan Presentase (%) Laki-Laki Presentase (%) 

1 31 – 40 3 7.5 3 7.5 

2 41 - 50 3 7.5 18 45 

3 >51 1 2.5 12 30 
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yang terjadi di Muarareja meyerang hampir seluruh wilayahnya (RW 1, RW 

2, RW 3). Rob yang terjadi pada wilayah langganan (RW 3 dan daerah dekat 

bibir pantai) di Muarareja, frekuensi terjadinya rob hanya berkisar satu 

sampai tiga kali lebih dalam sebulan Rob, dan atau bahkan terdapat beberapa 

wilayah yang hampir setiap hari (pada bulan – bulan tertentu) terkena rob. 

Sedangkan untuk RW yang lain, frekuesi terjadinya kurang dari tiga kali pada 

saat musim langganan terjadinya rob. Hal ini disebabkan RW 3 berada 

diantara dua sungai, yakni sungai Kaligangsa dan sungai Kemiri. 

 

Gambar 1 Diagram Terjadinya Rob di Kelurahan Muarareja (Sumber : 

Data Primer, 2019) 

Berdasarkan data kuesioner, Rob di Kelurahan Muarareja terjadi pada 

saat Musiman (Musim Barat dan Musim Timur) dengan besar persentasenya 

80 %. Musim Barat terjadi banjir karena adanya banjir kiriman (Curah 

Hujan), sedangkan Musim Timur karena air lautnya pasang. Rob yang biasa 

terjadi di  RW, yakni pada saat adanya Musim Timur (bulan 4, 5 dan 6). 

Kedua rob terjadi setiap hari di Kelurahan Muarareja dengan persentasenya 

12 %. Selebihnya rob terjadi pada bulan purnama, persentasenya hanya 8 %. 

Ketinggian rob yang terjadi di Kelurahan Muarareja, mengalami 

peningkatan. Rob di Kelurahan Muarareja yang semula tingginya hanya 10 

hingga 20 cm, pada Bulan Mei 2018 ketinggiannya meningkat 20 cm hingga 

mencapai  60 cm lebih atau mencapai pinggul orang dewasa. Peningkatan 

banjir rob terjadi di RW 3 dan daerah yang dekat bibir pantai. Sedangkan 

untuk wilayah lainnya tingginya rob mecapai 20 hingga kurang dari 60 cm. 

Lama surutnya rob di Muarareja pada bulan Mei 2018 menurut data kuesioner 

yakni kurang dari 4 jam persentasenya 54% dan lebih dari 4 jam 

persentasenya 46 %. 

12% 

8% 

80% 

Setiap hari

Bulan Purnama

Musiman



7  

 

Gambar 2 Diagram Ketinggian Rob di Kelurahan Muarareja (Sumber : Data 

Primer, 2019) 

 

Gambar 3 Diagram Lama Surutnya Rob di Kelurahan Muarareja (Sumber : 

Data Primer, 2019) 

Peningkatan ketinggian rob pada wilayah Tegal disebabkan karena 

adanya beberapa faktor. Diantaranya berupa curah hujan tinggi pada musim 

kemarau, gelombang pasang air laut, serta penambahan adanya dorongan dari 

gelombang  air laut yang tinggi. Berdasarkan BMKG daerah Kota Tegal, 

curah hujan di  daerah pesisir saja dapat membuat ketinggian muka air laut 

menjadi meningkat, serta ditambah dengan adanya gelombang air laut yang 

tinggi dan kencang membuat dorongan air laut menuju wilayah daratan 

menjadi lebih cepat dari biasanya. 

3.3 Dampak Banjir Rob 

Banjir rob yang terjadi di Kelurahan Muarareja pada bulan Mei tahun 2018 

dapat dikatakan sebagai fenomena bencana banjir rob terbesar dibandingkan 

dengan tahun – tahun sebelumnya. Banjir rob pada tahun tersebut 

memberikan dampak kerugian yang sangat dirasakan oleh warga Muarareja. 

Dampak yang timbul akibat adanya banjir rob dibedakan menjadi dua jenis, 

yakni dampak fisik dan dampak sosial ekonomi. 

 

60% 

40% 

0% 

< 60 cm

60 - 100 cm

> 100 cm

54% 

46% < 4 jam

> 4 jam
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3.3.1 Dampak Fisik 

Berdasarkan data penelitian, dampak fisik yang timbul akibat banjir rob di 

Kelurahan Muarareja adalah berupa rusaknya infrastruktur jalan, perubahan 

penggunaan lahan, fasilitas umum dan permukiman. Agar lebih jelasnya, 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

A. Permukiman  

Berdasarkan data kuesioner, diperoleh bahwa kondisi rumah warga di 

Kelurahan Muarareja yang memiliki kondisi tembok rumah yang membekas 

karena terkena air rob, besar persentasenya mencapai hingga 58%. Sedangkan 

untuk kondisi perabotan rumah warga yang rusak, besar persentasenya yakni 

37%. Kemudian sisanya berupa pekarangan yang kotor dan banyak genangan 

dan kondisi lantai yang tidak baik dengan besar persentasenya adalah 5 %. 

 
Gambar 4 Dampak Fisik Fenomena Banjir Rob Pada Tahun 2018 Di 

Kelurahan Muarareja Terhadap Permukiman (Sumber : Penulis, 2019) 

B. Infrastruktur dan Fasilitas Umum 

Kondisi jalan yang ada di Kelurahan Muarareja menurut hasil data kuesioner 

diperoleh bahwa jaringan jalan di Kelurahan Muarareja  memiliki kondisi 

yang dapat dikatakan rusak atau berlubang dengan besar persentase 55%. 
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Sedangkan untuk kondisi jalan dibeberapa tempat yang lain hanya berupa air 

yang menggenang, besar persentasenya tidak begitu jauh dengan kondisi jalan 

yang berlubang, yakni sekitar 45%. Serta dampak rob di beberapa fasilitas 

umum adalah adanya beberapa genangan air dan tembok yang membekas 

karena terkena air rob, sehingga menyebabkan aktifitas yang ada di beberapa 

fasilitas umum menjadi sedikit terganggu. Fasilitas umum yang terdampak 

adalah Kantor Kelurahan Muarareja, Posyandu dan sebagainya.  

 

Gambar 5 Dampak Fisik Fenomena Banjir Rob Pada Tahun 2018 Di 

Kelurahan Muarareja Terhadap Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Umum 

(Sumber : Penulis, 2019) 

 

C. Tambak dan vegetasi 

Fenomena banjir rob yang mengenai Kelurahan Muarareja pada bulan Mei 

tahun 2018 menimbulkan beberapa kerusakan pada penggunaan lahan sekitar. 

Penggunaan lahan tersebut berupa tambak dan vegetasi. 

Berdasarkan hasil kuesioner, banjir rob menyebabkan beberapa 
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tanaman yang ada, berubah menjadi rusak atau mati. Besar persentase pada 

tanaman yang rusak sebesar 27%. Serta beberapa lahan terbuka tidak dapat 

lagi dimanfaatkan warga, karena disebabkan kondisinya telah tergenang oleh 

air rob. 

Banjir rob yang terjadi di Kelurahan Muarareja pada Tahun 2018 

dengan ketinggiannya sebesar 20 cm hingga 60 cm lebih, menyebabkan 

adanya kerusakan lahan tambak dan beberapa hasilnya menjadi berkurang 

atau hilang, dengan besar persentasenya yakni sekitar 73%. Banyak tambak 

yang rusak dan hilang, disebabkan air yang ada ditambak meluap menuju 

daratan akibat adanya banjir rob. 

 

Gambar 6 Dampak Fisik Fenomena Banjir Rob Pada Tahun 2018 Di 

Kelurahan Muarareja Terhadap Kondisi Tambak (Sumber : Penulis, 2019) 

3.3.2 Dampak Sosial Ekonomi 

Banjir rob yang menyerang Kelurahan Muarareja pada Tahun 2018 dengan 

ketinggian 20 hingga 60 cm lebih ini, telah mengganggu aktifitas warga 

Muarareja. Banjir rob yang memasuki rumah – rumah warga setinggi lutut 

orang dewasa, telah menunjukkan adanya gangguan yang sangat berpengaruh 

terhadap kondisi sosial ekonomi warganya. Hal ini dikarenakan adanya 
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keterbatasan ruang gerak bagi warga sekitar yang terdampak. 

Berdasarkan data penelitian, dapat dilihat bahwa dampak yang paling 

tinggi adalah terganggunya aktifitas sehari – hari sebesar 76%. Kedua 

kebersihan lingkungan yang menjadi buruk besar persentasenya yakni 15%. 

Kekurangan air bersih sebesar 9 %. Warga yang memiliki rumah yang tidak 

tinggi pondasinya, memilih untuk mengungsi di tempat yang lebih tinggi atau 

tidak terkena rob, sebagai contoh jembatan dan rumah warga yang lebih 

tinggi pondasinya. 

3.4 Bentuk Adaptasi Terhadap Banjir Rob 

Fenomena banjir rob yang terjadi memberikan adanya perubahan pada 

kondisi lingkungan dan kehidupan warga sekitar menuju suatu keadaan yang 

tidak menguntungkan. Kondisi tersebut yang menjadikan masyarakatnya 

yang tinggal di dalam area terdampak, melakukan sebuah penyesuaian diri 

untuk tetap bertahan di tempat tinggalnya. Penyesuaian diri yang dilakukan 

oleh masyarakat tersebut dinamakan adaptasi. Masyarakat Muarareja menjadi 

bagian  yang  telah melakukan adaptasi terhadap banjir rob yang terjadi pada 

Tahun 2018. 

3.4.1 Adaptasi Fisik 

Adaptasi fisik terhadap banjir rob di Muarareja yang dilakukan oleh 

masyararakat berupa meninggikan lantai rumah, meninggikan pondasi rumah, 

membangun tanggul dan membangun waring serta tanggul disekitar tambak. 

3.4.1.1. Adaptasi Fisik Permukiman 

Masyarakat terdampak rob melakukan adaptasi di sekitar rumah dengan 

berbagai cara yakni meninggikan pondasi rumah atau tempat tinggal masing – 

masing, membangun tanggul disekitar rumah, dan meninggikan lantai rumah 

(rumah lantai dua). 

Masyarakat melakukan adaptasi terhadap rob dikarenakan agar dapat 

mengurangi resiko terkena dampak rob jika terjadi lagi, manfaatnya seperti 

banjir rob tidak lagi masuk dan menggenangi rumah. Setidaknya beberapa 

rumah warga yang telah melakukan adaptasi fisik, rob yang masuk tidak 
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mencapai mata kaki dan tidak sampai menggenangi. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa adaptasi fisik yang 

paling banyak dilakukan oleh masyarakat Muarareja adalah membangun 

tanggul di sekitar rumah dengan besar persentase 49%. Kedua, mereka 

memilih meninggikan pondasi rumahnya dengan persentase 39 %. Sisanya 

mereka  memilih jawaban lainnya yakni meninggikan lantai rumah (rumah 

lantai dua) dan tidak melakukan adaptasi, besar persentasenya yakni 12 %. 

Masyarakat yang memilih tidak melakukan adaptasi fisik apapun untuk 

rumahnya, ini dikarenakan mereka tidak cukup memiliki dana untuk 

memperbaiki rumahnya dan  atau mereka berasumsi bahwa tindakan tersebut 

tidaklah penting karena rumah mereka jarang terkena rob. 

 

Gambar 7 Adaptasi Fisik Permukiman berupa peninggian pondasi bangunan 

rumah di Kelurahan Muarareja (Sumber : Penulis, 2019) 
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3.4.1.2 Adaptasi Fisik Tambak dan Vegetasi 

Para pemilik tambak di Kelurahan Muarareja mengeluhkan bahwa hasil 

panen tambak yang mereka dapatkan menurun. Hampir semua hasil tambak 

mereka hilang, bahkan beberapa tambak yang ada di Kelurahan Muarareja 

terancam rusak. Hal ini dikarenakan air tambak mereka meluap akibat 

serangan banjir rob yang besar pada bulan Mei 2018. Oleh sebab itu, para 

pemilik tambak, berinisiatif untuk melakukan adaptasi fisik untuk tambak 

mereka. Adaptasi yang dilakukan berupa memasang jaring atau waring di 

sekitar tambak dan beberapa membangun tanggul disekitar tambak. Adaptasi 

tersebut dilakukan agar nantinya tetap baik kondisinya jika terserang rob dan 

untuk mengurangi kerugian akibat banjir rob. 

 

Gambar 8 Adaptasi Fisik Fenomena Banjir Rob Pada Tahun 2018 Terhadap 

Tambak dan Vegetasi Di Kelurahan Muarareja (Sumber : Penulis, 2019) 

3.4.2 Adaptasi Sosial 

Berdasarkan hasil penenlitian, banjir rob yang terjadi pada bulan Mei tahun 

2018 di Kelurahan Muarareja sangat mengganggu aktifitas warga Muarareja 

pada saat pertemuan organisasi sosial. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di 

tempat yang tidak terkena rob. Pada saat rob terjadi, warga yang rumahnya 

terendam banjir mengungsi ke tempat yang tinggi dan tidak terendam banjir, 

misalnya seperti jembatan. Rob menyerang Kelurahan Muarareja di bulan 
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Mei 2018 bertepatan dengan adanya ramadhan. Sehingga warga yang 

mengungsi di atas jembatan berbuka puasa di tempat tersebut dan seadanya. 

Selain itu, barang- barang berharga seperti elektronik, baju-baju dan 

sebagainya diangkut di loteng rumah (beres-beres rumah) dan ada sebagian 

yang dititipkan ke tetangga. Adaptasi sosial ini berupa wujud gotong royong 

dan kekompakan masyarakat dalam menghadapi rob. Besar persentase kerja 

bakti yakni 52 % dan beres-beres rumah (mengamankan benda-benda yang 

penting) besar persentasenya yakni 48%. 

Gambar 9 Diagram Adaptasi Sosial Masyarakat Terhadap Rob di Kelurahan 

Muarareja (Sumber : Data Primer, 2019) 

3.4.3 Adaptasi Ekonomi 

Mata pencaharian warga menurut data kuesioner, beberapa ada yang berubah 

untuk sementara. Beberapa tambak meluap akibat rob. Akibatnya warga yang 

memiliki tambak berinisiatif untuk menjual hasil tambak yang tersisa kepada 

pengusaha filet ikan. Sisanya beberapa warga yang sumber penghasilannya 

tidak bergantung pada tambak, mereka memilih untuk tetap pada pekerjaan 

semula. Besar persentasenya untuk adaptasi ekonomi yakni peralihan 

pekerjaan sementara waktu sebesar 35 % dan tetap pada pekerjaan seperti 

biasa besarnya 65 %. 

 

Gambar 10 Diagram Adaptasi Ekonomi Masyarakat Terhadap Rob di 

Kelurahan Muarareja (Sumber : Data Primer, 2019) 
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Gambar 11 Peta Rawan Bencana Kelurahan Muarareja (Sumber : Data 

Primer, 2019) 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Dampak yang timbul akibat banjir rob di Kelurahan Muarareja dibagi 

menjadi dua, yakni fisik dan sosial ekonomi. Dampak fisik rob di 
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Muarareja adalah hilangnya dan atau rusaknya tambak warga, 

pekarangan yang tergenang akibat air rob, jalan yang rusak dan terdapat 

air yang menggenang, beberapa rumah warga yang kondisinya berubah, 

dan beberapa fasilitas umum tergenang air. Dampak sosial ekonomi 

akibat banjir rob di Muarareja menghambat dan menganggu aktifitas 

warga. Dampaknya berupa nelayan tambak yang kehilangan dan 

berkurang sumber penghasilannya, para nelayan yang tidak bisa melaut, 

kondisi kesehatan yang terganggu, dan kebutuhan yang meningkat. 

Dampak positif rob di Muarareja adalah semakin eratnya tali hubungan 

kekerabatan antar warga. 

b. Bentuk adaptasi fisik terhadap banjir rob di Kelurahan Muarareja yang 

telah dilakukan masyarakat berupa membangun tanggul di sekitar rumah 

warga, meninggikan lantai rumah, memperbaiki pondasi rumah, dan 

pemasangan waring atau jaring di sekitar tambak. Sedangkan untuk 

adaptasi sosial  ekonomi yang dilakukan masyarakat muarareja yakni 

mengungsi menuju tempat yang tinggi dan tidak terendam banjir 

(contohnya jembatan) serta berbuka puasa di tempat mengungsi, menjual 

hasil tambak yang tersisa. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian, maka ada beberapa 

saran untuk pemerintah dan masyarakat, serta pihak – pihak lainnya. Saran ini 

diharapkan dapat bermanfaat kedepannya untuk semua pihak. Uraiannya 

sebagai berikut : 

a. Partisipasi pemerintah daerah dalam mengatasi banjir rob di Keluarahan 

Muarareja sangat diperlukan. Karena banjir rob merupakan sebuah 

bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Oleh karenanya, masyararakat 

tidak dapat mengatasi bencana tersbut secara swadaya. Terutama dalam 

hal adaptasi terhadap infrasruktur jalan yang membutuhkan biaya 

banyak. 

b. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat Muarareja 

mengenai bencana banjir rob dan permasalahan lainnya seperti abrasi 
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pantai oleh semua stakeholder, terutama kaitannya dalam adaptasi yang 

dapat dilakukan masyarakat. 

c. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Muarareja 

mengenai perawatan sistem drainase yang benar dan menjaga kebersihan 

lingkungan pesisir yang baik oleh semua stakeholder. Hal ini perlu 

dilakukan, karena banyak ditemukan bahwa sistem drainase, dan kondisi 

lingkungan yang ada di sekitar masyarakat kurang baik dan tidak 

berfungsi secara optimal.  

d. Perluasan wilayah untuk ditanami mangrove dan pemerintah perlu 

adanya tindakan lanjutan dalam merawat mangrove. Setidaknya 

pemerintah memberlakukan adanya perawatan dan budidaya mangrove. 

Serta tidak lupa untuk mengajak masyarakat dalam mengambil tindakan. 

e. Untuk mempertahankan wilayah pesisir Muarareja agar terhindar dari 

rob, Pemerintah perlu adanya penambahan break water, perbaikan sistem 

drainase, penambahan polder dan tekonologi pintu air penggerak 

otomatis tanpa motor penggerak. Alternatif tindakan tersebut perlu 

dilakukan untuk menanggulangi fenomena pasang surut di Kelurahan 

Muarareja. 

f. Diharapkan adanya perawatan dan perbaikan sistem Daerah Pengaliran 

Sungai yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal, tetapi 

juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. 

g. Kedepannya pemerintah perlu memperhatikan kelestarian lingkungan 

sekitar dalam proyek pembangunan wilayah. Hal ini untuk menjaga 

kondisi lingkungan tetap baik. 

h. Masyrarakat diharapkan dapat mengutarakan atau memberikan saran 

untuk Pemerintah terkait dengan penanganan adaptasi rob yang 

dilakukan. 

i. Masyarakat ikut serta dalam proses adaptasi yang dilakukan yakni 

dengan melakukan penanaman mangrove dan terutama dalam 

perawatannya. Serta, masyarakat diharapkan dapat menjaga kondisi 

lingkungan dan sarana drainase, serta sungai, agar kondisinya tetap 
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bersih dan baik. Sehingga, masyarakat dapat ikut membantu pemerintah 

dalam mengatasi rob. 
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