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Mengapa Terjadi 
Pendangkalan Sungai?

Endang Fatmawati

Pendangkalan sungai merupakan proses 

pengendapan material padat, misalnya tanah dan 

pasir yang ada di bagian dasar sungai. Faktor 

erosi tanah pada tepi sungai pada daerah hulu 

juga menjadi sebab terjadinya pendangkalan 

sungai. Penyebab lainnya adalah turunnya eceng 

gondok yang mati ke dasar sungai maupun faktor 

manusia yang membuang sampah sembarangan 

ke sungai.  Ibu Een pagi itu sedang memberikan 

pelajaran daring melalui zoom terkait pokok 

bahasan pengendapan lumpur di sungai.

“Anak-anak, ada yang tahu mengapa terjadi 

pengendapan lumpur di sungai?” tanya Ibu Guru.

“Izin menjawab ya, 

Bu!” seru Mughni 

sembari raise hand 

melalui meeting room.

“Oh … iya, silakan 

Mughni,” sahut Ibu 

Guru.

“Pengendapan lumpur terjadi karena adanya 

pengendapan sedimentasi dari berbagai 

material,” jawab Mughni dengan lantang dan 

percaya diri.

Semua siswa termasuk Mughni terlihat 

bersemangat mengikuti pembelajaran daring pagi 

itu. Maklum, seminggu lagi mereka akan 

menempuh ujian kenaikan kelas. 

“Anak-anak, jangan membuang sampah di 

sungai, ya!” pinta Ibu Guru.

“Iya, Bu Guru,” jawab anak-anak dengan 

kompak.

Pendangkalan adalah proses, cara, dan 

perbuatan menjadi dangkal. Selanjutnya, risiko 

pendangkalan sungai mengakibatkan terjadinya 

luapan air, bahkan banjir. Banjir terjadi karena 

terus bertambahnya endapan sedimen di dasar 

sungai. ***

“Untuk mencegah 
pendangkalan sungai, maka 
sungai harus terbebas dari 

material sampah, dan 
tumbuhan eceng gondok.”

Dongeng Sains
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6. Benda Tisa Tenggelam dan Mengapung di Air

Harnita, S.Si. adalah ibu empat anak yang juga 

berprofesi sebagai guru di salah satu Sekolah 

Dasar Islam Terpadu di Tanjung Pandan, Belitung.

7. Benda yang Larut di Dalam Air

Niken Indah Kusuma, seorang guru sekolah 

dasar di Kota Solo. Hobi membaca, mendongeng, 

dan latihan menulis.

8. Mengapa Benda Padat Dapat Berubah 

Menjadi Gas?

Djuharijah, S.Pd.SD. adalah seorang guru 

sekolah dasar yang mempunyai hobi membaca, 

menulis, dan mendongeng.

9. Api

Erwin Ismurini, seorang pengelola kelompok 

bermain Dewi Masithoh Malang. Menulis tentang 

Keluarga si Dema sebagai bagian dari 

pembentukan karakter anak usia dini.

10. Layang-Layangku Terbang!

Febry Indah Sari, seorang kepala unit dan guru 

English Station Baitul Maal, Pondok Aren. Hobi 

membaca dan menulis prosa.
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17. Mengapa Terjadi Pendangkalan Sungai?

Endang Fatmawati, seorang pendidik, pengajar, 

penulis buku cerita anak, dan sebagai Ibu yang 

berprofesi sebagai ASN di Universitas 

Diponegoro, Semarang.




