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SARI 

Marlina, Iin. 2018. Implementasi Program Sekolah Sungai Boyolali Sebagai 

Upaya Pengurangan Risiko Bencana Oleh BPBD Kabupaten Boyolali. Skripsi. 

Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

: Dr. Erni Suharini, M.Si. 

Kata Kunci : Sekolah Sungai Boyolali, Pengetahuan, Kepedulian 

Daerah rawan banjir di Kabupaten Boyolali tahun 2018 semakin meluas, 

sebanyak 36 desa yang rawan bencana banjir tersebar di 12 kecamatan yakni di 

Kecamatan Ampel, Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, 

Ngemplak, Nogosari, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi. Upaya yang dilakukan 

oleh BPBD dalam mengurangi risiko bencana banjir melalui implementasi program 

Sekolah Sungai Boyolali. Tujuan penelitian ini yakni: 1) Mengetahui implementasi 

program sekolah sungai Boyolali sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir, 

2) Mengetahui hambatan dalam implementasi program Sekolah Sungai Boyolali 

sebagai upaya pengurangan risiko bencana, 3) Mengetahui tingkat pengetahuan 

masyarakat Kabupaten Boyolali tentang pengurangan risiko bencana banjir, 4) 

Mengetahui kepedulian masyarakat Kabupaten Boyolali tentang pengurangan 

risiko bencana.  

 Lokasi penelitian dalam penelitian ini di Kabupaten Boyolali. Sampel dalam 

penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan 

pertimbangan seluruh masyarakat yang telah mengikuti Sekolah Sungai Boyolali 

sehingga diperoleh 35 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan 

instrumen tes, angket,  wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk menganalisis hasil tingkat 

pengetahuan dan kepedulian, teknik analisis deskriptif untuk menganalisis data 

wawancara implementasi dan hambatan Sekolah Sungai Boyolali. 

 Hasil dari penelitian ini implementasi Sekolah Sungai Boyolali 

pelaksanaannya melalui sosialisasi yang dilaksanakan selama dua hari dan bersih 

sungai yang dilaksanakan selama satu hari. Hambatan dalam implementasi sekolah 

sungai Boyolali yakni pergantian Pejabat Penanggungjawab Operasional Kegiatan 

(PJOK) dan keterlambatan pengesahan Surat Keputusan Bupati tentang Tim 

Sekolah Sungai membuat pelaksanaan sosialisasi dan bersih sungai mundur dari 

waktu yang telah ditentukan, hambatan dalam penentuan lokasi sosialisasi dan 

bersih sungai,  kurangnya tempat parkir dan alat kebersihhan ketika bersih sungai. 

Hambatan tahap evaluasi yakni belum adanya evaluasi output. Tingkat pengetahuan 

masyarakat tentang pengurangan risiko bencana banjir rata-rata 73,14 atau masuk 

dalam kategori tinggi. Tingkat kepedulian masyarakat tentang pengurangan risiko 

bencana rata-rata 70,6 masuk dalam kategori tinggi. 

 Saran untuk implementasi program selanjutnya perlu adanya evaluasi 

output pada peserta. Alat kebersihan ditambah supaya kegiatan berjalan maksimal. 

Perlu persiapan anggaran dana untuk Sekolah Sungai selanjutnya. Masyarakat 

diharap bisa mereplikasi sekolah sungai walupun dilingkup yang lebih kecil. 
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ABSTRACT 

Marlina, Iin. 2018. Implementation of the Sekolah Sungai Boyolali Program as an 

effort to reduce disaster risk by BPBD Boyolali Regency. Essay. Semarang : 

Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. 

Supervisor : Dr. Erni Suharini, M. Si.  

Keywords : Sekolah Sungai Boyolali, Knowledge, Awareness 

Flood-prone areas in Boyolali Regency in 2018 are increasingly 

widespread, as many as 36 villages that are prone to flooding are scattered in 12 

sub-districts namely in Ampel, Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, 

Sambi, Ngemplak, Nogosari, Kemusu, Wonosegoro and Juwangi. Efforts made by 

BPBD to reduce the risk of floods through the implementation of the Boyolali River 

School program. The objectives of this study are: 1) Knowing the implementation 

of the Boyolali river school program as an effort to reduce flood risk, 2) Knowing 

the obstacles in implementing the Boyolali River School program as an effort to 

reduce disaster risk, 3) Knowing the level of knowledge of Boyolali Regency 

people about flood risk 4) Knowing the awareness of the people of Boyolali 

Regency about disaster risk reduction. 

The location of the research in this study was in Boyolali Regency. The 

sample in this study was taken using a purposive sampling technique with 

consideration of all the people who had participated in the Boyolali River School 

to obtain 35 respondents. The technique of collecting data uses test instruments, 

questionnaires, interviews and documentaries. Data analysis techniques used 

descriptive statistical analysis techniques to analyze the results of the level of 

knowledge and awareness, descriptive analysis techniques to analyze interview data 

about the implementation and barriers of the Boyolali River School. 

The results of this study were the implementation of the Boyolali River 

School implementation through socialization carried out for two days and clean the 

river which was held for two days. Obstacles in the implementation of the Boyolali 

river school, namely the replacement of PJOK and the delay in ruling the Regent's 

Decree on the Sungai School Team made the implementation of the outreach and 

clean river retreat from the predetermined time, obstacles in determining the 

location of socialization and clean river, lack of parking lots and sanitation tools 

when clean . Barriers to evaluation phase  there is no evaluation of output. The level 

of public knowledge about flood disaster risk reduction averaged 74 or included in 

the high category. The level of public awareness about disaster risk reduction is an 

average of 70.6 in the high category. 

Suggestions for the implementation of the program then need to evaluate 

the output of the participants. Cleaning tools are added so that activities run 

optimally. Need to prepare budget funds for the next River School. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bencana merupakan kejadian yang tidak diharapkan terjadi yang 

seringkali mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis 

bencana baik bencana alam maupun nonalam pernah menimpa wilayah 

Indonesia mulai dari gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami, 

kekeringan, tanah longsor, kebakaran dan banjir. Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan dari tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2015 terjadi kenaikan hingga 80% terkait bencana 

hidrometeorologi akibat perubahan suhu, cuaca, dan angin yang ekstrim.  

Bencana hidrometeorologi yang kerap menimpa wilayah Indonesia seperti 

kekeringan, tanah longsor, dan banjir (BNPB, 2017). 

Bencana banjir adalah salah satu bencana yang paling signifikan di 

dunia. Lebih dari setengah peristiwa banjir terjadi di kawasan negara-negara 

di Benua Asia, salah satunya negara Indonesia (Tiangsachali, 2012:25). 

Selain karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, kurangnya tingkat 

kepedulian dan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar bisa 

berakibat semakin meningkatkan tingkat resiko bencana banjir di masa yang 

akan datang. Sungai di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami 

kerusakan akibat ulah manusia. Di Pulau Jawa sedikitnya terdapat 16 

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kondisinya sangat kritis dan 136 

tercemar. Beberapa DAS yang mengalami kerusakan parah seperti DAS 



2 

Cisadane, Brantas, Progo, Serayu, Tuntang, Cintanduy, Ciliwung, Citarum, 

Cimanuk, dan Bengawan Solo (Mawardi, 2010:2). Pengetahuan dan 

kepedulian masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan lingkungan dan 

aliran sungai yang kurang terlihat dari masih ada masyarakat yang 

membuang limbah langsung ke sungai dan banyak ditemukan sungai 

dengan tumpukan sampah dibeberapa bagian sungai. Jumlah sampah yang 

berlebih di sungai berakibat aliran air tidak lancar dan daya tampung air 

menjadi berkurang yang pada akhirnya air sungai meluap dan menggenangi 

daerah sekitar sungai. Aliran sungai yang mengalami kerusakan sangat 

disayangkan karena sungai mempunyai peran strategis sebagai salah satu 

sumberdaya alam yang mendukung kehidupan masyarakat (Suganda, dkk, 

2009:143).  

Erosi lahan dari daerah aliran sungai dari bagian hulu yang terbawa 

aliran dan mengendap di dasar sungai juga menjadi penyebab meluapnya air 

sungai. Laju erosi tanah dipercepat oleh faktor penggunaan lahan seperti 

kegiatan masyarakat yang mengubah tata guna lahan hutan menjadi areal 

pertanian, perladangan maupun dibangun perumahan. Perubahan pada 

tutupan lahan dapat mengganggu respon DAS dalam proses infiltrasi air 

hujan sehingga tanah akan mudah tergerus limpasan air hujan dan 

berpengaruh pada erosi dan sedimentasi (Setyowati, dkk, 2012:133). 

Perilaku masyarakat yang kurang peduli dengan  pengelolaan tanah atau 

lahan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga memperbesar 
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limpasan air. Laju erosi lahan dipengaruhi pula oleh semakin tingginya 

volume limpasan air hujan. (Setyowati, 2008:128). 

Daerah yang rawan bencana banjir di Kabupaten Boyolali semakin 

meluas. Berdasarkan data  BPBD Kabupaten Boyolali terdapat 36 desa 

rawan terhadap bencana banjir yang tersebar di 12 kecamatan yakni 

Kecamatan Ampel, Musuk, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, 

Ngemplak, Nogosari, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi. Rata-rata setiap 

kecamatan tersebut terdapat empat hingga lima desa yang rawan banjir 

(https://joglosemar.com/2016/10). Berdasarkan data yang dihimpun dari 

laporan kejadian bencana BPBD Kabupaten Boyolali dalam 5 tahun 

terakhir, selama tahun 2013 telah terjadi banjir di beberapa wilayah 

Kecamatan Andong, Juwangi, Kemusu, Ngemplak, Sambi, Wonosegoro, 

dan Andong. Akibat banjir jembatan di kecamatan Juwangi putus, instalasi 

PDAM terputus, jalur bus antara Juwangi-Solo terputus, beberapa rumah 

terendam banjir dan salah satu rumah warga di Kecamatan Kemusu roboh 

dan hanyut. Tahun 2014 telah terjadi banjir bandang di beberapa wilayah 

Kecamatan Juwangi yang menyebabkan 288 rumah di 6 desa tergenang 

banjir dan 4 jembatan rusak mengakibatkan 2 desa terisolir. Pada tahun 2015 

telah terjadi banjir di beberapa wilayah di Kecamatan Juwangi, Sambi, 

Banyudono, Ngemplak dan Ampel. Banjir mengakibatkan beberapa rumah 

dan sebagian jalan terendam air, 2 (dua) sekolah dasar juga turut terendam 

banjir sehingga proses pembelajaran tergangggu, derasnya air sampai 

mematahkan sayap (wing wall) jembatan. Pada tahun 2016 telah terjadi 

https://joglosemar.com/2016/10
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banjir di Kecamatan Juwangi dan Ngemplak. Hujan dengan intensitas tinggi 

menyebabkan sungai Pepe meluap dan membawa sampah sehingga rumah  

dan jalan terrgenangi banjir. Setelah banjir surut lingkungan rumah warga 

banyak terdapat lumpur dan sampah sisa banjir. Pada tahun 2017 banjir 

menggenangi beberapa wilayah di Kecamatan Juwangi, Ngemplak, Simo, 

Kemusu, Banyudono, Wonosegoro, Andong. Memang banjir di tahun 2017 

paling parah diantara selama lima tahun belakangan. Selain menggenangi 

pemukiman, banjir juga menggenangi lahan pertanian menyebabkan 5 ha 

sawah yang ditanami padi mengalami gagal panen. Kandang sapi dan 

kandang ayam di kecamatan Simo ada yang rusak dan beberapa ayam, itik 

dan ikan lele hanyut terbawa banjir. Di Kecamatan Kemusu sebagian besar 

warga yang rumahnya tergenang air di evakuasi ke tempat yang lebih aman. 

Banjir tahun 2017 juga menyebabkan korban jiwa di Kecamatan Banyudono 

akibat terperosok dan hanyut terbawa arus banjir. Masalah ini harus segera 

diatasi untuk mengantipasi timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi 

lingkungan maupun bagi masyarakat. 

Kabupaten Boyolali dianggap sebagai penyumbang banjir kiriman  

di Kota Solo. Banjir kiriman ini berasal dari sungai yang memiliki hulu di 

Kabupaten Boyolali yaitu DAS Brambang, Cemoro dan Pepe. Volume air 

yang melebihi kapasitas sungai pada musim penghujan yang tinggi beserta 

sampah-sampah yang hanyut terbawa aliran sungai ke daerah Kota Solo 

khususnya daerah yang dilalui oleh aliran sungai Bengawan Solo dan 

Sungai Pepe. Pemberian informasi atau edukasi kepada masyarakat tentang 



5 

pengelolaan atau manajemen aset sungai yang benar perlu dilakukan supaya 

masyarakat mampu mengantisipasi timbulnya bencana banjir secara efektif 

(Aji, 2015:2). 

Banjir terkait langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga 

perlu adanya kegiatan pengurangan risiko bencana. Mengurangi risiko 

bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu dirasa perlu dilakukan melalui 

pendidikan mitigasi bencana kepada masyarakat. Melalui pendidikan 

diharapkan pengetahuan masyarakat dapat meningkat dan dapat digunakan 

sebagai bekal untuk mengurangi risiko bencana. Upaya yang dilakukan 

BPBD Kabupaten Boyolali dalam menurangi risiko bencana melalui 

pengimplementasian program Sekolah Sungai Boyolali. Sekolah Sungai 

Boyolali adalah tempat untuk penyadaran dan peningkatan pengetahuan, 

kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam mengelola sungai dan 

pengurangan risiko bencana banjir.  

Masyarakat  yang telah mengikuti program Sekolah Sungai Boyolali 

diharapkan dapat menjadi pelopor menyebarluaskan pengetahuan yang 

diperoleh setelah mengikuti serangkaian program Sekolah Sungai Boyolali 

kepada keluarga dan masyarakat luas di sekitarnya. Melalui program ini 

akan membentuk kepedulian sosial dan gotong royong sebagai kekuatan 

pengelolaan resiko bencana. Dalam hal tersebut, maka pembelajaran 

kebencanaan yang dikemas dalam program pengurangan risiko bencana 

Sekolah Sungai Boyolali dapat dijadikan alternatif dalam penanaman 

karakter pada masyarakat (Suharini. dkk, 2015:187). 



6 

Perbaikan dan eveluasi implementasi program sekolah sungai sangat 

diperlukan supaya dalam pengimplementasian program sekolah sungai 

selanjutnya dapat lebih baik lagi. Belum diadakannya evaluasi mengenai 

keberhasilan program sekolah sungai Boyolali yang dilihat melalui tingkat 

pengetahuan dan kepedulian masyarakat di Kabupaten Boyolali menarik 

untuk dilakukan penelitian oleh penulis.   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka 

penulis bermaksud ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi

Program Sekolah Sungai Boyolali Sebagai Upaya Pengurangan Risiko 

Bencana oleh BPBD Kabupaten Boyolali” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat 

diungkap dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi program Sekolah Sungai Boyolali sebagai upaya 

pengurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Boyolali? 

2. Bagaimana hambatan dalam implementasi Program Sekolah Sungai 

Boyolali sebagai upaya pegurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten 

Boyolali? 

3. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Boyolali tentang 

pengurangan risiko bencana banjir? 

4. Bagaimana tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Boyolali dalam 

upaya pengurangan risiko bencana banjir? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut :  

1. Mengetahui implementasi program Sekolah Sungai Boyolali sebagai upaya 

pengurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Boyolali. 

2. Mengetahui hambatan dalam implemtasi Program Sekolah Sungai Boyolali 

sebagai upaya pengurangan risiko bencana banjir oleh BPBD Kabupaten 

Boyolali. 

3. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Boyolali tentang 

pengurangan risiko bencana banjir. 

4. Mengetahui tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Boyolali dalam 

upaya pengurangan risiko bencana banjir. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan dalam 

mengembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan khususnya berkaitan 

dengan kebencanaan. 

2. Manfaat Praktis 

2.1 Bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali 

diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sarana evaluasi dalam 

penyelenggaraan program pengurangan risiko bencana sejenis pada 

waktu yang akan datang. 
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2.2 Bagi masyarakat dapat memperoleh infomasi atau gambaran 

mengenai implementasi program Sekolah Sungai Boyolali oleh 

BPBD Kabupaten Boyolali. 

2.3 Sebagai bahan sumber untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

pada topik permasalahan yang sama. 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan proses dalam menerapkan ide, konsep, 

kebijakan atau inovasi dalam sebuah tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai 

dan sikap (Mulyasa, 2008:178). 

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

penerapan dan realisasi program Sekolah Sungai Boyolali yang meliputi 

program sosialiasasi pengelolaan sungai dan kebencanaan serta program 

bersih sungai yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Boyolali. 

Implementasi program sekolah sungai Boyolali dimulai dari tahapan 

persiapan, pelaksanaan hingga tahapan evaluasi. 

2. Program Sekolah Sungai Boyolali 

Program Sekolah Sungai Boyolali merupakan program pengurangan 

risiko bencana yang diterapkan dan direalisasikan oleh BPBD Kabupaten 

Boyolali bertujuan untuk meminimalisir risiko bencana banjir di wilayah 

Kabupaten Boyolali dengan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis 

masyarakat. Sekolah Sungai Boyolali direalisasikan dalam dua program 
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yaitu penyampaian materi pada pelaksanaan program sosialisasi 

pengelolaan sungai dan kebencanaan, kedua pelaksanaan program praktik 

bersih sungai di beberapa zona sungai di Kabupaten Boyolali dengan 

peserta masyarakat Kabupaten Boyolali. 

3. Pengurangan Risiko Bencana 

Sursiyamtini (2009:23) berpendapat bahwa pengurangan risiko 

bencana merupakan konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui 

upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab dari 

bencana. Pengurangan paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan 

manusia dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, 

serta meningkatan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan 

termasuk pengurangan risiko bencana. 

Pengurangan risiko bencana yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah serangkaian upaya untuk mencegah, mengurangi dan memperkecil 

faktor penyebab bencana banjir melalui penyadaran, peningkatan 

pengetahuan, dan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sungai dan 

kebencanaan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Boyolali yang 

dikemas dalam program Sekolah Sungai Boyolali. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Bencana 

a) Pengertian Bencana 

Definisi bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

penaggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat 

yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga menimbulkan korban jiwa. 

Bencana merupakan suatu hasil dari timbulnya kejadian yang luar 

biasa (hazard) pada suatu komunitas/masyarakar yang rentan (vulberable) 

sehingga komunitas/masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi 

dari kerjadian luar biasa tersebut (Suharini dan Kurniawan, 2016:7).  

b) Mitigasi Bencana 

Mitigasi bencana menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 33 

Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi bencana adalah segala 

usaha untuk mengurangi dampak dari kejadian bencana baik itu bencana 

alam, bencana akibat perbuatan manusia maupun gabungan dari keduanya 

dalam suatu negara atau masyarakat. 

Setyowati (2007:21) menjelaskan mitigasi bencana merupakan 

usaha dalam melaksanakan suatu perencanaan yang tepat untuk 
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meminimalisir dampak yang ditimbulkan kejadian bencana dan 

meminimalisir risiko bencana yang mungkin dapat terjadi. 

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mitigasi 

bencana merupakan segala upaya dalam meminimalisir risiko dan dampak 

bencana yang mungkin terjadi baik secara struktural maupun non 

struktural. 

Mitigasi bencana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu mitigasi 

bencana struktural dan mitigasi bencana non struktural. Mitigasi bencana 

struktural atau mitigasi bencana dengan pembangunan fisik dapat 

berwujud pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, 

pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan lain sebagainya. 

Sedangkan  mitigasi bencana non struktural (penyadaran dan peningkatan 

kemampuan masyarakat) dapat berwujud pelaksanaan pelatihan atau 

pendidikan, penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan atau simulasi. 

c) Pengurangan Risiko Bencana 

a. Pengertian Risiko Bencana 

Definisi risiko bencana menurut UU No. 24 Tahun 2017 

adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu 

wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 

atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat. 

Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi belakangan ini 

mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan risiko bencana. 
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Salah satunya melalui pengurangan risiko bencana baik dari segi 

sosial maupun ekonomi untuk mengurangi risiko yang disebabkan 

bencana alam (Unterberger, dkk, 2018:162). Masyarakat yang 

tinggal pada di daerah yang memiliki rentan terhadap risiko bencana 

yang tinggi perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi 

bencana melalui mitigasi bencana dalam upaya pencegahan, 

pengurangan dan meninimalisir risiko bencana.  

Rumus umum dalam pelaksanaan pengkajian penguranngan 

risiko bencana sabagai berikut :  

   

Keterangan : 

1. R (Risk)    : Risiko Bencana 

2. H (Hazard)   : Bahaya 

3. V (Vulberability)  : Kerentanan 

4. C (Capacity)   : Kapasitas 

Komponen yang berpengaaruh terhadap besar kecilnya dampak 

bencana yaitu bahaya, kerentanan, risiko bencana. dan kapasitas 

(Sursiyamtini, 2009:20). 

R =  H x V 
           C 
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Gambar 2.1. Model hubungan antara risiko bencana, 

kerentanan, dan bahaya 

b. Pengurangan risiko bencana 

Pengurangan risiko bencana merupakan konsep dan praktik 

pengurangan risiko bencana menggunakan usaha sistematis guna 

menganalisis dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk 

dengan pengurangan keterpaparan pada ancaman bahaya, 

pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan 

lahan dan lingkungan secara bijak, dan peningkatan kesiapsiagaan 

pada kejadian yang menimbulkan kerugian (UNISDR, 2009:41).  

Sursiyamtini (2009:19) menjelaskan bahwa pengurangan 

risiko bencana adalah konsep dan praktik mengurangi risiko 

bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan 

mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan 

dikuranginya paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan 

manusia, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian 

yang merugikan. 

Bahaya 

Risiko 
Bencana 

Kerentana

n 

Bencana 

Pemicu 
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Dapat disimpulkan bahwa pengurangan risiko bencana 

adalah konsep dan praktik mengurangi atau menghilangkan  risiko 

yang ditimbulkan akibat bencana dengan meningkatkan kapasitas 

masyarakat melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan 

mengelola faktor penyebab bencana. 

Strategi yang digunakan oleh pemerintah BPBD Kabupaten 

Boyolali sebagai upaya pengurangan risiko bencana (banjir) 

melalui pendidikan mitigasi bencana secara non struktural 

(penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat) dalam 

dikemas dalam bentuk Program Sekolah Sungai Boyolali.  

2. Banjir 

a) Pengertian Banjir 

Banjir merupakan sebagian genangan di daratan rendah sebagai 

akibat terjadinya limpasan air sungai yang disebabkan debit air yang 

mengalir di sungai tersebut melebihi kapasitas pengalirannya. Selain 

akibat dari limpasan sungai, genangan banjir dapat pula terjadi akibat 

hujan yang terus menerus terjadi, serta akibat air laut yang pasang 

(Suharini dan Kurniawan, 2016:1). 

Setyowati (2008:172) mendefinisikan bahwa banjir adalah 

peristiwa alam yang dapat terjadi pada suatu daerah yang menyebabkan 

kerugian harta benda masyarakat, merusak sarana dan prasarana serta 

lingkungan hidup dan bahkan merusak tata kehidupan masyarakat serta 

menimbulkan korban jiwa sehingga perlu ditanggulangi dan dikendalikan.  
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Banjir adalah peristiwa alam yang sulit untuk dihindari. Kerugian 

yang disebabkan oleh banjir bisa dalam bentuk kerugian material, 

kerusakan infrastruktur, peluang kerja, dan bahkan bisa menyebabkan 

kematian. Dampak banjir dapat diminimalisir dengan perencanaan 

penggunaan lahan yang baik, peraturan, penegakan hukum, dan 

manajemen mitigasi non fisik seperti pembuatan jalur evakuasi untuk 

korban banjir dan sosialisasi yang tepat (Atmojo dan Sachro, 2017:1479). 

Dapat disimpulkan pengertian banjir adalah peristiwa meluapnya 

air sungai maupun air laut sehingga menyebabkan genangan pada daratan 

rendah yang menimbulkan kerugian harta benda maupun jiwa sehingga 

perlu ditanggulangi dan dikendalikan. Apalagi dengan perubahan iklim 

yang dalam 10, 20 hingga 50 tahun berpengaruh pada besaran debit banjir 

di sungai yang cenderung berubah-ubah dan mengkhawatirkan (Higashino 

dan Stefan, 2018:69). 

Akibat yang ditimbulkan oleh banjir menurut Anies (2007:118) 

dapat bermacam-macam seperti kerusakan sarana dan prasarana, 

hilangnya harta benda, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan penyakit 

dan menyebabkan rusaknya areal pertanian. Cara yang efektif untuk 

mengurangi risiko banjir dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan 

pemantauan berkala daerah yang rawan banjir (Alfieri, dkk, 2018:150). 

Selain itu, risiko bencana banjir tersebut dapat dikurangi atau 

diminimalisir dengan penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan 

sesuai fungsi lahan, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini 
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pada bagian sungai yang sering mennyebabkan banjir, tidak membuat 

bangunan rumah atau pemukiman penduduk di bantaran sungai, jangan 

membuang sampah atau limbah ke aliran sungai, diadakan program 

pendalaman sungai dengan mengeruk lumpur dan kotoran yang 

mengendap di dasar sungai, memasang pompa air di daerah yang lebih 

rendah dari permukaan laut, mengadakan program penghijauan daerah 

hulu sungai serta mengurangi aktivitas di bagian sungai yang rawan banjir.  

Pada saat terjadi banjir beberapa tindakan yang perlu dilakukan 

adalah mematikan listrik rumah atau menghubungi PLN supaya 

mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana, apabila air 

semakin tinggi segera mengungsi ke daerah yang tinggi dan aman, hindari 

berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir, 

mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi jika 

memungkinkan dan jika air terus meninggi maka sebaiknya menghubungi 

instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Setyowati, dkk , 2016:25). 

b) Jenis Banjir 

Banjir memiliki beberapa jenis menurut Anies (2017:114), antara 

lain banjir air, banjir dadakan, banjir bandang, banjir pasang, banjir lahar 

dingin, dan banjir lumpur.  

Banjir air merupakan banjir yang disebabkan oleh meluapnya 

air sungai, selokan ataupun saluran air lainnya akibat volume air melebihi 

kapasitas. Pemicu banjir air pada umumnya karena curah hujan curah 
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hujan dengan intensitas yang tinggi sehingga mampu membuat air di 

sungai maupun selokan meluap dan menggenangi daerah di sekitarnya. 

Banjir dadakan merupakan banjir yang pengaruhi oleh curah 

hujan dengan intensitas sangat tinggi dan terjadi selama berjam-jam. 

Kondisi seperti ini mengakibatkan sungai maupun saluran air lainnya 

tidak dapat menampung tingginya debit air sehingga air meluap.  

Banjir bandang merupakan jenis banjir yang berbahaya, 

pasalnya selain air, banjir jenis ini juga membawa lumpur sehingga 

kekuatan air yang datang cukup besar dan mampu menghanyutkan 

benda-benda yang dilewatinya.  

Banjir pasang atau banjir rob terjadi karena ketika air laut 

pasang sehingga air tersebut menggenangi daratan yang biasanya tinggi 

permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut.  

Banjir lahar dingin merupakan banjir yang disebabkan lahar 

dengan suhu dingin maupun panas di sekitar gunung berapi yang sedang 

mengalami erupsi akan terbawa turun melalui lereng gunung ketika hujan 

deras dan akan menerjang lahan maupun pemukiman penduduk.  

Banjir lumpur merupakan banjir yang memiliki kemiripan 

dengan banjir bandang, namun banjir lumpur keluar dari dalam bumi dan 

mengandung bahan dan gas kimia yang berbahaya sehingga 

menggenangi daratan. 

c) Penyebab Banjir 
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Banjir dapat dipicu oleh beberapa macam hal, menurut Kodoatie, 

dkk (2008) dalam Setyowati (2017:59) penyebab banjir bisa disebabkan 

karena perubahan tata guna lahan, sampah, erosi dan sedimentasi, 

kawasan kumuh di sepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian 

banjir tidak tepat, curah hujan, pengaruh fisiografi, kapasitas sungai, 

kapasitas drainase, bendungan dan bangunan air, kerusakan bangunan 

pengendali banjir, dan pengaruh air pasang. 

3. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Menurut pasal 26 UU 

Nomor 20 tahun 2003, pendidikan nonformal adalah untuk melengkapi 

pendidikan formal yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional 

serta mengembangkan sikap dan kepribadian dengan satuan pendidikan 

berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat 

kegiatan belajar masyarakat dan lain sejenisnya. 

Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan di dalam ataupun diluar 

suatu lembaga. Tidak hanya untuk masyarakat usia sekolah namun pendidikan 

nonformal untuk seluruh tingkat usia. Pengetahuan dan keterampilan yang 

bermanfaat dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan nonformal diluar 

pendidikan formal. 
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Pendidikan nonformal dalam penelitian ini berbentuk pendidikan 

mitigasi bencana diluar pendidikan formal yang ditujukan kepada masyarakat 

Boyolali yang memuat pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan 

sungai dan kebencanaan seaya mengurangi potensi bencana dikemas dalam 

program yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Boyolali yaitu Sekolah 

Sungai Boyolali. 

4. Program Sekolah Sungai Boyolali 

a. Sekolah Sungai Boyolali 

Program Sekolah Sungai merupakan perwujudan mitigasi bencana 

non struktural yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Boyolali sebagai 

upaya pengurangan risiko bencana khususnya bencana banjir. Pendidikan 

kebencanaan dalam bentuk Sekolah Sungai Boyolali memiliki konsep 

utama kesiapsiagaan bencana dalam upaya pencegahan, pengurangan, dan 

meminimalisir risiko bencana dan mendorong kepedulian dari berbagai 

kalangan masyarakat. Pelaksanaan Sekolah Sungai Boyolali dijadikan alat 

atau tempat untuk pendidikan mitigasi bencana pada masyarakat dan 

sebagai tempat penyadaran masyarakat sehingga lebih peduli dengan 

lingkungan dan peka pada bahaya bencana di sekitar tempat tinggal. 

Masyarakat yang telah mengkikuti program ini diharapkan mampu 

menularkan pengetahuan yang diperoleh dari setelah mengikuti program 

sekolah sungai Boyolali kepada keluarga dan masyarakat sekitar.  

Program Sekolah Sungai Boyolali selain sebagai upaya 

pengurangan risiko bencana, sebenarnya juga mampu untuk mengubah 
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karakter masyarakat, karena melalui program tersebut diajarkan nilai-nilai 

karakter seperti gotong royong, kepedulian sosial, kecintaan terhadap 

lingkungan sekitar, dan berbagai karakter lainnya. Sekolah sungai yang 

dilaksanakan termasuk dalam pendidikan non formal. Sebagai bentuk 

legalitas program, Bupati Boyolali mengeluarkan surat keputusan No. 

050/473 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Sekolah Sungai Boyolali.  

Pelaksanaan Sekolah Sungai Boyolali terdiri dari beberapa 

komponen pendidikan, antara lain :  

a) Kepala Sekolah, 

Kepala Sekolah Sungai Boyolali dijabat oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Boyolali. 

b) Tujuan  

Tujuan dari program Sekolah Sungai Boyolali yaitu: 

Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan tentang 

pengelolaan sungai dan kebencanaan kepada masyarakat luas 

terutama masyarakat Boyolali untuk meningkatkan upaya 

pengurangan risiko bencana. 

c) Pendidik atau narasumber 

Dalam implementasi Sekolah Sungai Boyolali yang berperan sebagai 

pendidik yaitu fasilitator dan narasumber-narasumber yang 

berkompeten. 

d) Peserta didik 
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Peserta didik program sekolah sungai Boyolali adalah masyarakat 

Boyolali. 

e) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

keadaan lingkungan Kabupaten Boyolali. 

f) Metode Pembelajaran 

Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi dan praktik. 

g) Alat dan Media pembelajaran 

Media yang digunakan dalam penyampaian materi oleh pendidik yaitu 

laptop, LCD proyektor, power point, pengeras suara. 

h) Lingkungan Pendidikan 

Lingkungan yang medukung dalam pelaksanaan Sekolah Sungai 

Boyolali adalah lokasi yang menjadi tempat praktik lapangan. 

b.   Implementasi Program Sekolah Sungai 

Program Sekolah Sungai yang pernah dilaksanakan di Kabupaten 

Boyolali oleh BPBD Kabupaen Boyolali yaitu Program sosialisasi dan 

kebencanaan dan progam praktik bersih sungai. Tahapan dalam 

pelaksanaan program sekolah sungai, yaitu : 

1. Persiapan  

Beberapa tahap persiapan yang harus di laksanakan oleh 

BPBD Kabupaten Boyolali sebelum melaksanakan program 

sosialisasi dan program bersih sungai yaitu rapat persiapan untuk 
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menentukan tim pelaksana program, koordinasi dengan pihak terkait, 

menyususn tempat dan waktu kegiatan, menentukan sasaran, 

menyusun anggaran biaya yang dibutuhkan, menyiapkan sarana dan 

prasarana, menentukan materi pemateri. 

2. Pelaksanaan 

a. Program Sosialisasi Pengelolaan Sungai dan Kebencanaan 

Setelah tahap persiapan telah selesai pelaksanaan 

sosialisasi dilaksanakan dalam 2 (dua) hari. Pelaksanaan 

sosialisasi hari pertama diisi dengan penyampaian beberapa 

materi yaitu Membangun pemahaman mengenai pemeliharaan 

sungai, Mitigasi bencana banjir, Mengembangkan aset sungai 

untuk kelestarian sungai dan kesejahteraan masyarakat, 

Membangun gerakan memanen air hujan. Pelaksanaan sosialisasi 

hari kedua diisi dengan penyampaian materi yaitu Keamanan dan 

penyelamatan di sungai, Menggerakkan penanaman dan 

penghijauan daerah sempadan sungai, Mengelola sampah dan 

bank sampah. 

b. Program praktik bersih sungai 

Praktik bersih sungai dilaksanakan di hari ketiga di 

beberapa zona di Kali Gede yang berlokasi di Sumber Lerak, 

Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten 

Boyolali. 
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3. Evaluasi 

Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mendapatkan refleksi, 

masukan dan catatan terkait implementasi Sekolah Sungai Boyolali. 

Selain itu, untuk melihat pelaksanaan program pengurangan risiko 

bencana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran atau belum. 

Apabila kegiatan pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan 

belum memenuhi target yang diharapkan maka perlu adanya 

penyempurnaan untuk pelaksanaan program berikutnya. 

5. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil tahu yang didapatkan oleh seseorang melalui 

proses penginderaan terhadap kejadian tertentu (Juhadi, dkk, 2016:219). 

Notoadmodjo (2010:27) berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil 

tahu melalui penginderaan yang dimiliki manusia terhadap suatu objek yang 

dipengaruhi oleh seberapa intensitas dan persepsi pada suantu objek tersebut. 

Pengetahuan terdiri dari 6 (enam) tingkatan pengetahuan yaitu pertama tahu 

atau know, memahami atau comprehension, aplikasi atau application, analisis 

atau analysis, sintesis atau syntesis dan yang ke enam evaluasi atau evaluation. 

Tahu (know) didefinisikan sebagai mengingat kembali atau memanggil 

kembali ingatan manusia yang  sebelumnya setelah mengamati sesuatu. 

Memahami (comprehension) didefinisikan sebagai suatu kemampuan 

yang tidak hanya mampu menyebutkan tetapi juga harus mampu menerangkan 

secara benar objek yang diketahui tersebut. 
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Aplikasi (application) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang 

yang telah memahami objek yang telah dipelajari dapat menggunakan prinsip 

yang telah diketahui pada keadaan yang sesunngunyan atau pada situasi yang 

lain. 

Analisis (Analysis) didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menjabarkan dan memisahkan, kemudian mencari hubungan antara 

komponen-komponen yang terdapat pada suatu objek yang diketahui. 

Sintesis (synthesis) adalah menunjukkan pada suatu kemampuan 

meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang 

dimiliki. 

Evaluasi (evaluation) adalah berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian yang 

dilakukan berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria yang telah ada. 

Tingkat pengetahuan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan 

masyarakat yang mengikuti Program Sekolah Sungai Boyolali tentang 

pengelolaan sungai dan kebencanaan hanya sampai jenjang Tahu (Know), 

memahami (Comprehension), dan aplikasi (application). 

Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan perlu ditingkatkan 

supaya komunitas atau sekumpulan masyarakat yang rentan terhadap ancaman 

bencana memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan 

ancaman yang mungkin terjadi. Meningkatkan pengetahuan tentang 
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kebencanaan merupakan upaya mengembangkan pengertian dan kepedulian 

masyarakat dalam melakukan adaptasi di daerah rawan bencana. 

6. Kepedulian 

Definisi kepedulian menurut Riwayadi dan Anisiyah (dalam Siregar 

2010:33) adalah suatu keadaan perasaan, fikiran, dan tindakan yang 

menghiraukan keadaan sekitarnya. Kepedulian mengacu pada sikap dan 

perilaku membawa diri sendiri dalam konteks kepentingan yang lebih luas, 

berupaya untuk memperhatikan kepentingan pihak lain berdasarkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab (Wiroutomo, 2004:131 dalam Siregar 2010:33). 

Kepedulian masyarakat artinya sikap dan tindakan yang dilakukan oleh 

sekumpulan orang yang memiliki budaya saling menghiraukan dan 

mengindahkan keadaan sekitarnya. Kepedulian masyarakat bersifat seismik, 

maksudnya adalah secara sadar faham bahwa tindakan seseorang atau 

sekelompok orang akan berdampak negatif pada kelompok lain, kesadaran 

tersebut dapat memunculkan perasaan senasib sepenanggungan dan saling 

kerjasama.  

7. BPBD Kabupaten Boyolali 

a) Pengertian BPBD Kabupaten Boyolali 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Boyolali merupakan lembaga daerah yang memiliki tugas pokok dalam 

membantu Bupati menyelenggarakan penanggulangan bencana. BPBD 

adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan 

penanggulangan bencana yang dipimpin  oleh seorang kepala yang 
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati (Perda Kab 

Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali).  

BPBD Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya bekerja sendiri tapi 

melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait unsur-unsur 

antara lain TNI, POLRI, SAR, PMI, masyarakat, lembaga sosial 

kemasyarakatan (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia, Majlis Tafsir Al Quran, Tagana, OPRB, Forum 

Komunikasi Antar Umat Beragama, dan kelompok masyarakat yang 

peduli bencana), lembaga usaha maupun lembaga internasional (Perda 

Kab Boyolali Nomor 4 Tahun 2013). 

b) Visi dan Misi BPBD Kabupaten Boyolali 

1) Visi BPBD Kabupaten Boyolali 

“Terwujudnya masyarakat Boyolali yang tangguh dan tanggap

menghadapi bencana” 

2) Misi BPBD Kabupaten Boyolali 

a) Meningkatakan kemampuan kelembagaan dalam penanggulangan 

bencana secara terencana dan terpadu; 

b) Melaksanakan program penanggulangan bencana secara cepat dan 

tepat; 

c) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko dan ancaman 

bencana; 

d) Membangun sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan 

bencana 
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c) Tugas BPBD Kabupaten Boyolali 

Tugas BPBD Kabupaten Boyolali tercantum dalam Perda Kab 

Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang penyelengaraan 

Penanggulangan Bencana sebagai berikut 

1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan bencana, penangganan darurat, rehabilitasi, serta 

rekonstruksi secara adil dan setara; 

2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan; 

3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan 

bencana; 

4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana 

5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 

wilayahnya; 

6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan 

setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 



28 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan yang dijadikan sebagai acuan penelitian tentang 

Implementasi Program Sekolah Sungai Boyolali sebagai upaya  

Pengurangan Risiko Bencana oleh BPBD Kabupaten Boyolali adalah 

sebagai berikut : 

1) Penelitian Berlian Surya Rimbani (2016) yang berjudul “Implementasi

Program Mitigasi Non Struktural Bencana Kebakaran Oleh BPBD 

Kabupaten Blora di Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora”.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, pengetahuan masyarakat 

tentang simulasi bencana kebakaran termasuk kategori tinggi dan 

pengetahuan tentang simulasi pemadaman api termasuk kategori 

sedang. 

2) Penelitian Dewi Apriliani (2017) yang berjudul “Pendidikan Mitigasi

Bencana di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini

adalah pendidikan mitigasi bencana di Kabupaten Klaten dipahami 

sebagai upaya pengurangan risiko bencana melalui Sekolah Sungai 

Klaten, Sekolah Sungai Klaten dilaksanakan selama 3 hari, peran 

Sekolah Sungai Klaten sebagai alat untuk melaksanakan pendidikan 

mitigasi bencana. 

3) Penelitian Mudmainah Vitasari dan Fuja Siti Fujiwati (2018) yang 

berjudul “Peningkatan Peran Wanita Terhadap Penanggulangan 

Bencana Banjir di Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Serang”.
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Hasil dari penelitian ini adalah belum ada pembagian peran wanita 

dalam upaya penanggulangan bencana menyebabkan pengetahuan, 

sikap dan kesiapsiagaan wanita di kawasan rawan bencana banjir belum 

maksimal. Pembentukan peran yang sistematis dapat dengan membuat 

PROTAP penanggulangan bencana banjir untuk wanita di kawasan 

bencana banjir. 

Berdasarkan ketiga rujukan penelitian tersebut, persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Berlian yaitu meneliti 

tentang implementasi suatu program tentang mitigasi bencana yang 

dilaksanakan oleh BPBD, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

ditulis oleh Mudmainah dan Fuja yaitu fokus terhadap bencana banjir yang 

dikaji dalam penelitian ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi 

yaitu penelitian dewi meneliti mitigasi bencana sebagai upaya pengurangan 

risiko bencana melalui Sekolah Sungai Klaten yang fokus penelitiannya 

dapat dijadikan materi dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang ditulis oleh Berlian dan Raditya yaitu program yang menjadi 

objek penelitian berbeda, pebedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi 

yaitu lokasi yang berbeda dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

memiliki variabel yang lebih luas. 

Untuk memperjelas penjelasan penelitian terkait, dapat ditunjukan 

pada tabel 2.1 berikut ini : 
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Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No 
Nama 

Peneliti/Tahun 
Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Berlian Surya 

Rimbani 

(2016) 

Implementasi 

Program 

Mitigasi Non 

Struktural 

Bencana 

Kebakaran Oleh 

BPBD 

Kabupaten Blora 

di Desa Jipang 

Kecamatan 

Cepu Kabupaten 

Blora 

a) Mengetahui implementasi program 

mitigasi non struktural bencana 

kebakaran oleh BPBD Kabupaten 

Blora  

b) Mengetahui hambatan dalam 

implementasi program mitigasi non 

strutural bencana kebakaran oleh 

BPBD Kabupaten Blora di Desa 

Jipang 

c) Mengetahui tingkat pengetahuan 

masyarakat Desa Jipang tentang 

penanggulangan bencana 

Deskriptif 

kuantitatif 

Hasil dari penelitian ini adalah 

implementasi berjalan dengan lancar 

dan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan, pengetahuan 

masyarakat tentang simulasi bencana 

kebakaran termasuk kategori tinggi 

dan pengetahuan tentang simulasi 

pemadaman api termasuk kategori 

sedang. 

2. Dewi Apriliani 

(2017) 

Pendidikan 

Mitigasi 

Bencana di 

Kabupaten 

Klaten, Jawa 

Tengah 

Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pendidikan mitigasi bencana di 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan 

faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan. 

Deskriptif 

kualitatif 

a) Pendidikan mitigasi bencana di 

Kabupaten Klaten dipahami 

sebagai upaya pengurangan risiko 

bencana melalui sekolah sungai 

b) Faktor yang mendukung : 

peraturan tentang sungai, dana, 

kerjasama semua pihak, dan lokasi 

praktik sekolah sungai 

c) Faktor penghambat : legalitas, 

waktu, kesadaran  masyarakat dan 

populasi penduduk 
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3. Mudmainah 

Vitasari dan 

Fuja Siti 

Fujiwati (2018) 

Peningkatan 

Peran Wanita 

Terhadap 

Penanggulangan 

Bencana Banjir 

di Kawasan 

Rawan Bencana 

Banjir 

Kabupaten 

Serang 

Untuk mengetahui data pengetahuan, 

sikap dan kesiapsiagaaan wanita yang 

digunakan sebagai dasar pembuatan 

PROTAP wanita dalam penanggulangan 

bencana banjir. 

Deskriptif 

Kualitatif 

Belum ada pembagian peran wanita 

dalam upaya penanggulangan 

bencana menyebabkan pengetahuan, 

sikap dan kesiapsiagaan wanita di 

kawasan rawan bencana banjir belum 

maksimal. Pembentukan peran yang 

sistematis dapat dengan membuat 

PROTAP penanggulangan bencana 

banjir untuk wanita di kawasan 

bencana banjir. 
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C. Kerangka Berpikir 

Bencana hidrometeorologi khususnya banjir semakin sering terjadi di 

Kabupaten Boyolali menjadi suatu tantangan bagi BPBD Kabupaten Boyolali. 

Berbagai upaya pengurangan risiko bencana dilakukan untuk meminimalisir 

penyebab timbulnya bencana di wilayah Boyolali. Program pengurangan risiko 

bencana perlu diberdayakan guna mengurangi risiko bencana dan potensi kerugian 

jiwa dan harta benda. Potensi timbulnya korban pada saat terjadi bencana akibat 

kurang kapasitas masyarakat seperti pengetahuan dan kepedulian untuk 

mengantisipasi bencana. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan 

pembangunan secara fisik maupun mengembangkan kesadaran dan pemahaman 

masyarakat terhadap bencana yang disebut dengan mitigasi bencana. 

Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Boyolali 

dilaksanakan secara non strukural melalui program Sekolah Sungai Boyolali 

sebagai wadah pendidikan bencana untuk masyarakat Boyolali. Program Sekolah 

Sungai Boyolali terdiri dari 2 (dua) program inti yaitu sosialisasi dan praktik dalam 

bentuk bersih sungai. Tujuan dari program ini adalah menyebarluaskan dan 

mengembangkan pengetahuan tentang pengelolaan sungai dan kebencanaan ke 

masyarakat luas terutama masyarakat Boyolali. Terdapat hambatan dalam 

mencapai tujuan program sekolah sungai Boyolali. Hasil dari program Sekolah 

Sungai Boyolali akan diteliti berupa proses implementasi Sekolah Sungai Boyolali, 

hambatan  dalam implementasi Sekolah Sungai Boyolali di Kabupaten Boyolali 

dalam mengurangi risiko bencana banjir dan pengetahuan dan kepedulian 

masyarakat Kabupaten Boyolali tentang pengelolaan sungai dan kebencanaan .
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Gambar 2.2 Diagram Alur Kerangka Berfikir 

Tidak diteliti 

BPBD Kabupaten Boyolali 
Ancaman banjir di Kabupaten Boyolali 

Implementasi Program Sekolah Sungai 
Boyolali sebagai upaya Pengurangan 
Risiko Bencana oleh BPBD Kabupaten 

Boyolali 

Mitigasi Struktural Mitigasi non struktural 
(Program Sekolah Sungai 

Boyolali) 

Program Sosialisasi 
pengelolaan sungai dan 

kebencanaan 

Program Praktik Bersih 

Sungai 

Hambatan dalam 
implementasi 

Sekolah Sungai 
Boyolali 

Pengetahuan dan Kepedulian 
masyarakat dalam mengurangi 

risiko bencana banjir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi program Sekolah Sungai Boyolali terdiri dari  program 

sosialisasi dan program bersih sungai.  Dari mulai tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi implementasi Sekolah Sungai 

Boyolali berjalan dengan baik walaupun terdapat berbagai macam 

kendala namun tetap dapat diatasi sehingga implementasi berjalan 

dengan lancar.  

2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Sekolah Sungai Boyolali 

antara lain pada tahap persiapan mundurnya pelaksanaan karena adanya 

pergantian kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD 

Kabupaten Boyolali selaku PJOK, Surat Keputusan Bupati tentang Tim 

Sekolah Sungai Boyolali yang terlambat disahkan, kantor BPBD yang 

belum memiliki ruang pertemuan. Hambatan pada tahap pelaksananaan 

sosialisasi antara lain tidak ada handout materi untuk peserta sosialisasi 

dan beberapa peserta terlihat kurang memperhatikan pemateri. 

Hambatan pada tahap pelaksanaan bersih sungai antara lain penentuan 

lokasi bersih sungai, lahan parkir kendaraan peserta yang kurang, 

kurangnya alat kebersihan pada saat bersih sungai, kesulitan dalam 

pembuangan sampah hasil bersih sungai. Pada tahap evaluasi 

hambatannya yaitu belum adanya evaluasi yang ditujukan kepada 

masyarakat setelah pelaksanaan Sekolah Sungai Boyolali.  
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3. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana 

memiliki rata-rata nilai 73,14 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

4. Tingkat kepedulian masyarakat tentang pengurangan risiko bencana 

memiliki rata-rata 70,6 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

B. Saran 

1. Perlu diadakan evaluasi output berupa tes setelah pelaksanaan bersih 

sungai guna mengetahui penguasaan pengetahuan masyarakat tentang 

materi yang telah diterima setelah mengikuti Sekolah Sungai Boyolali. 

2. Pengadaan alat kebersihan ditambah supaya ketika ada kegiatan 

kebersihan lebih maksimal. 

3. Perlu siapkan anggaran dana untuk pelaksanaan program Sekolah 

Sungai selanjutnya supaya program tidak hanya dilaksanakan secara 

insidental. 

4. Perlu adanya materi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

berspektif mitigasi bencana untuk mengurangi keterpaparan jumlah 

penduduk, kerugian sosial ekonomi dan sarana dan prasarana (fisik) 

dari ancaman bencana.  

5. Pengurangan risiko bencana supaya lebih efektif perlu adanya suatu 

kejasama dengan instansi-instansi lain seperti Balai Besar Wilayah 

Sungai (BBWS), Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) terkait seperti 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR),  Dinas 

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Balai Lingkungan Hidup (BLH) dan 
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Perguruan Tinggi untuk membantu dalam penyusunan kurikulum dan 

teknik pembelajaran. 

6. Masyarakat yang telah mengikuti Sekolah Sungai Boyolali bisa 

mereplikasi Sekolah Sungai di lingkup yang lebih kecil dengan 

disesuaikan kebutuhan dan keadaan lingkungannya. 
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