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SARI 

Setyaningsih, Santiria G. 2019. Peran Serta Kelompok Siaga Bencana terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Kesiapsiagaan Bencana Banjir Masyarakat Kelurahan 

Kalipancur. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dr. Erni Suharini, M.Si. 

Kata Kunci : Peran Serta, Kelompok Siaga Bencana, Pengetahuan, Sikap, 

Kesiapsiagaan, Bencana Banjir 

Kondisi Geomorfologi Kelurahan Kalipancur merupakan dataran alluvial 

dengan lereng curam dan perbukitan. Pada tahun 1990, Kelurahan Kalipancur 

mengalami banjir bandang yang mencapai 3 meter dalam waktu 3-5 jam. 

Kalipancur berpotensi sebagai daerah banjir karena permukiman penduduk berada 

di bantaran sungai dan kurangnya kesadaran penduduk dalam pemanfaatan 

bantaran sungai dan manajemen daerah dataran banjir (Liesnoor Dewi, 2008). 

Maka dari itu dibentuklah Kelompok Siaga Bencana yang diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai 

bencana banjir, mengetahui sikap masyarakat dalam menghadapi bencana banjir 

dan peran serta Kelompok Siaga Bencana pada kesiapsiagaan banjir masyarakat. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat berdasarkan Kepala 

Keluarga yang terkena dampak banjir bandang di RW 01 dan RW 02. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik proportional random sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 60 Kepala Keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran 

yaitu kuantitatif untuk mengumpulkan data instrumen tes dan angket, kualitatif 

untuk mengumpulkan data instrumen wawancara. Teknik analisis data 

menggunakan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi serta dokumentasi dan teknik deskriptif kuantitatif untuk 

menghitung dari hasil tes dan angket. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat 

mengenai banjir termasuk pada kategori cukup baik, dan sikap masyarakat dalam 

menghadapi banjir termasuk dalam kategori baik. Peran Kelompok Siaga Bencana 

terdiri dari bidang evakuasi, bidang komunikasi dan bidang dapur umum. Bidang 

evakuasi memiliki tugas utama penyelamatan korban dan telah melakukan kegiatan 

pelatihan dengan BPBD, bidang komunikasi bertugas dalam menyampaikan 

peringatan bencana; mencari informasi; dan memberikan informasi kepada 

masyarakat, bidang dapur umum bertugas dalam memperhatikan dan memenuhi 

kebutuhan dasar seluruh masyarakat pada saat bencana. 

Masyarakat perlu ikut serta dalam pengurangan risiko bencana banjir di 

Kelurahan Kalipancur dengan mengikuti kegiatan pelatihan maupun sosialisasi 

yang dilakukan oleh KSB. Perlunya kerjasama antar anggota KSB agar kegiatan 

pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan dengan baik.  
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ABSTRACT 

Setyaningsih, Santiria G. 2019. Participation of Disaster Preparedness Group 

on the knowledge and attitude of flood disaster preparedness community in 

Kalipancur Village. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Semarang 

State University. Advisor Dr. Erni Suharini, M.Si. 

Keyword: Participation, Disaster Preparedness Group, Knowledge, Attitude, 

Preparedness, Flood Disaster 

The geomorphology of Kalipancur village is an alluvial plain with steep 

slopes and hills. In 1990, Kalipancur experienced flash floods which reached 3 

meters in 3-5 hours. Kalipancur has the potential to be a flood area because 

residential area are located along river banks and the law awareness of the 

population in the utilization of riverbanks and flood plain management (Liesnoor 

Dewi, 2008). Therefore a disaster preparedness group was formed which is 

expected to increase the knowledge and attitudes of the community in confont 

disasters. This study aims to determine public knowledge about flood disasters, 

determine the attitude of the community in confont floods and the role of disaster 

preparedness groups in community flood preparedness. 

The population in this study is the community based on householder 

affected by flashflood in RW 1 and RW 2. Sample using proportional random 

sampling technique with a sample size of 60 householder. This study uses a mixed 

approach that is quantitative to collect test instrument data and questionnaires, and 

qualitative to collect interview instrument data. Data analysis techniques use 

descriptive qualitative to analyze data from interviews, observations and 

documentation and quantitative descriptive to calculate the results of tests and 

questionnaires. 

The results showed that the level of public knowledge about floods was 

included in the worth category, and the attitude of the community in confont floods 

was included in the good category. The role of the Disaster Preparedness Group 

consists of evacuation, communication and public kitchen. The evacuation sector 

has the main task of rescuing victims and has conducted training activities with 

BPBD, the communication sector is tasked with delivering disaster warnings; 

searching for information; and provide information to the public, the public kitchen 

sector has a duty to pay attention and fulfill the bsic needs of the whole community 

during a disaster. 

The community needs to participate in reducing the risk of flood disasters 

in Kalipancur Village by participating in training and outreach activities conducted 

by the KSB. The need for cooperation between members of the KSB so that disaster 

risk reduction activities can be carried out properly 
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena komponen pemicu, ancaman 

dan kerentanan bekerja bersama secara sistematis, sehingga menyebabkan 

terjadinya risiko pada komunitas. Bencana terjadi apabila komunitas 

mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya. Ancaman menjadi bencana 

apabila komunitas rentan, atau memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat 

bahaya tersebut, atau bahkan menjadi salah satu sumber ancaman tersebut 

(Paripurno, 2014). 

Terdapat dua jenis bencana alam yaitu bencana alam murni dan bencana 

karena keterlibatan manusia. Bencana alam murni seperti erupsi gunungapi 

maupun gerakan lempeng di dunia di dalam bumi yang menyebabkan 

gempabumi atau tsunami, sedangkan bencana karena keterlibatan atau ulah 

manusia seperti banjir, longsor, kekeringan, abrasi, dan sebagainya. Banjir 

merupakan bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi 
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dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah 

rawan banjir. Banjir dapat terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada 

sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Menurut 

Bakornas Penanggulangan Bencana (2007), banjir merupakan aliran air sungai 

yang tingginya melebihi permukaan normal air sehingga melimpas dari palung 

sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah yang terdapat di sisi 

sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan 

melimpasi permukaan tanah yang biasanya tidak dilewati oleh air. 

Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB, kota 

Semarang pernah terjadi bencana banjir pada tahun 1990. Ketinggian banjir 

mencapai 2-3meter sehingga mengakibatkan rumah rusak/hanyut sebanyak 782 

unit, dengan korban jiwa yang ditemukan sebanyak 47 korban jiwa 

(Priyanto,2014). Kejadian banjir pada tahun 1990 di Semarang disebabkan oleh 

meluapnya Kali Garang secara tiba-tiba mengalir ke daerah yang lebih rendah 

seperti Kompleks Sampangan, Semarang Selatan dan Bongsari, Semarang 

Barat. Kali Garang merupakan sumber dari Gunung Ungaran memiliki dua anak 

sungai, yaitu Kali Kripik dan Kali Kreo. Berdasarkan pendapat dari beberapa 

ahli mengenai banjir Kali Garang, disebabkan oleh curah hujan tinggi dan 

sungai memiliki karakteristik banjir bandang (flash flood) (Kodoatie, 2002:78). 

Jenis banjir seperti ini tergolong sangat berbahaya karena kekuatan sapunya 

lebih besar, dimana dekatnya hulu dengan hilir sungai menyebabkan air sangat 

cepat mengalir ke bagian hilir. Selain itu sebab terjadinya banjir pada tahun 

1990 diantaranya adalah penduduk yang semakin bertambah, meningkatnya 
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kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, kawasan resapan air dan Daerah Aliran 

Sungai Kaligarang telah berubah menjadi lokasi bangunan dan perkampungan 

penduduk, serta hutan di pegunungan Ungaran semakin berkurang. 

Banjir pada tahun 1990 juga melanda Kelurahan Kalipancur hingga 

ketinggian genangan atau banjir mencapai 3 meter dalam waktu 3-5 jam 

(Suripin, 2004 dalam Liesnoor Dewi, 2008). Wilayah yang terendam banjir 

pada saat itu adalah wilayah RW 01 dan RW 02. Sebagian besar warga kampung 

Mayangsari (RW 02) merupakan korban bencana banjir bandang pada tahun 

1990. Berdasarkan wawancara dengan warga korban banjir, ketinggian banjir 

mencapai atap rumah warga. Rata-rata warga kampung Mayangsari memiliki 

tempat tinggal di bantaran sungai Kali Garang tanpa adanya tanggul sungai 

sebagai pembatas, yaitu warga RT 03, RT 09, RT 10 dan RT 06. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang mengenai bahaya 

ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pada tahun 2005 terjadi 

banjir kembali, namun hanya banjir luapan air sungai yang tidak terlalu 

signifikan dampaknya kepada masyarakat. Banjir tersebut hanya luapan di area 

pinggir sungai dan tidak mengganggu aktivitas warga (Pemerintah Kota 

Semarang; MCI; IUCCE, 2017).  

Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah 

±125,67 Ha, dengan batas-batas wilayah Utara: Kelurahan Kembang Arum 

Kecamatan Semarang Barat; Timur: Kelurahan Manyaran Kecamatan 

Semarang Barat; Selatan: Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati, 

Kelurahan Bambankerep Kecamatan Semarang Barat. Letak geografis 
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Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan adalah di ketinggian tanah ± 57m 

dari permukaan laut.  

Kondisi Geomorfologi Kelurahan Kalipancur merupakan dataran 

alluvial. Berdasarkan peta Kelerengan yang dibuat oleh IUCCE, kelerengan di 

Kelurahan berkisar antara 0-40%. Kelurahan Kalipancur menjadi salah satu 

wilayah yang terkena dampak banjir sebab lokasinya yang berhadapan langsung 

dengan Sungai Kanal Banjir Barat. Kelurahan Kalipancur berpotensi sebagai 

daerah banjir disebabkan karena pemukiman penduduk (permanen) berada di 

bantaran sungai serta kurangnya kesadaran penduduk dalam pemanfaatan 

bantaran sungai dan manajemen daerah dataran banjir merupakan salah satu 

penyebab kemungkinan terjadinya banjir kiriman (Liesnoor Dewi, 2008).  

Berdasarkan kondisi geografis yang terletak di bantaran sungai Garang, 

Kelurahan Kalipancur termasuk kategori daerah rawan bencana banjir sehingga 

diperlukan penanggulangan bencana. Kelompok Siaga Bencana merupakan 

organisasi atau kelompok yang berperan membantu terlaksananya program 

penanggulangan bencana, diantaranya adalah bencana banjir. Berdasarkan 

Perka Nomor 1 Tahun 2012, Kelompok Siaga Bencana merupakan kelompok 

di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan 

risiko bencana. Program kelompok siaga bencana diantaranya yaitu sosialisasi 

tanggap bencana, piket jaga posko, menerka terjadinya ancaman bencana, 

pelatihan-pelatihan, memberikan informasi dan menyebarluaskan informasi, 

mengenai ancaman bencana dan melakukan rapat dengan masyarakat setempat 

yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, peneliti 
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tertarik untuk mengetahui Peran Serta Kelompok Siaga Bencana terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Kesiapsiagaan Banjir Masyarakat Kelurahan 

Kalipancur 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengetahuan bencana banjir masyarakat Kelurahan 

Kalipancur? 

2. Bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi bencana banjir? 

3. Bagaimana peran Kelompok Siaga Bencana pada kesiapsiagaan 

bencana banjir pada masyarakat Kelurahan Kalipancur? 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengetahuan bencana banjir masyarakat Kelurahan 

Kalipancur 

2. Mengetahui sikap masyarakat dalam menghadapi bencana banjir  

3. Mengetahui peran Kelompok Siaga Bencana pada kesiapsiagaan

bencana banjir pada masyarakat Kelurahan Kalipancur 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 
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1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai peran serta 

Kelompok Siaga Bencana terhadap pengetahuan dan sikap 

kesiapsiagaan bencana banjir masyarakat Kelurahan Kalipancur 

2. Penelitian ini diharapakan dapat digunakan untuk acuan atau referensi 

bagi penelitian selanjutnya 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan 

yang diteliti sehingga jelas batas-batasnya, dan menghindari adanya 

kesalahan dalam penafsiran judul skripsi, maka dibutuhkan penegasan 

istilah sebagai berikut: 

1. Kelompok Siaga Bencana 

Kelompok Siaga Bencana atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana

adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak 

kegiatan pengurangan risiko bencana. Kelompok Siaga Bencana 

berperan dan bekerja sama dalam penanggulangan bencana yang terjadi 

di daerah rawan bencana. Kelompok Siaga Bencana dalam penelitian ini 

adalah Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Kalipancur. 

2. Pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah hasil dari tahu dan 

ini terjadi setelah seorang melakukan penginderaan terhadap suatu 

obyek tertentu. Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini adalah 

hasil tahu yang diperoleh masyarakat mengenai bencana banjir, 
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kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir, dan pengetahuan 

mengenai kejadian bencana banjir di Kelurahan Kalipancur. 

3. Sikap  

Sikap merupakan respon tertutup seseorang terhadap simulasi atau 

obyek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang 

bersangkutan. Sikap dalam penelitian ini meliputi aspek kognitif, afektif 

dan konatif. Aspek kognitif yaitu berupa pandangan atau pengetahuan 

masyarakat mengenai kesiapsiagaan banjir, aspek afektif yaitu berupa 

rasa suka atau tidak masyarakat mengenai kesiapsiaagaan banjir, serta 

aspek konatif yaitu berupa perilaku masyarakat mengenai kesiapsiagaan 

banjir.  

4. Bencana banjir  

Banjir merupakan peristiwa yang dapat mengancam kehidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh aliran air sungai yang tingginya 

melebihi permukaan normal air sehingga melimpas dari palung sungai 

menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah yang terdapat di sisi 

sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir 

dan melimpasi permukaan tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air 

(Bakornas PB,2007). Bencana banjir dalam penelitian ini merupakan 

banjir sungai yang dipengaruhi oleh faktor kondisi geomorfologi 

Kelurahan Kalipancur yang berada di bantaran Sungai. 

5. Peran Serta 
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Peran serta yaitu keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat 

dalam suatu kegiatan secara aktif dan partisipasi. Peran serta dalam 

penelitian ini adalah peran serta Kelompok Siaga Bencana dalam 

meningkatkan kapasitas masyarakat, yakni dengan meningkatnya 

pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan bencana. 

6. Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai 

antisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna (Paripurno, 2014). Kesiapsiagaan yang 

dimaksud dalam penelitian ini merupakan kesiapsiagaan dalam 

antisipasi jika terjadi bencana banjir oleh kelompok masyarakat 

Kelurahan Kalipancur. 



9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

pendukung permasalahan pendukung pembahasan dan pendukung dalam 

pembuatan instrumen penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan tinjauan 

aspek bencana, aspek bencana banjir, aspek pengetahuan kesiapsiagaan, dan 

aspek kelompok siaga bencana. Aspek tersebut kemudian dikaji dalam 

bentuk Peran Serta Kelompok Siaga Bencana Terhadap Pengetahuan dan 

Sikap Kesiapsiagaan Bencana Banjir Masyarakat Kelurahan Kalipancur.  

1. Bencana Banjir 

a. Pengertian Bencana 

Bencana sering terjadi di kota-kota besar Indonesia beberapa 

tahun terakhir, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi. 

Gunungapi banyak yang mulai aktif kembali, terjadinya gempa 

bumi dimana-mana, banjir dan tanah longsor seringkali melanda di 

beberapa wilayah. Bencana yang terjadi menimbulkan kerugian 

serta banyaknya korban meninggal, luka-luka maupun yang 

mengungsi. Bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana didefinisikan sebagai peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam dan/ atau faktor non-alam maupun faktor manusia 
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sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana 

menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007 dibagai menjadi 3, 

diantaranya:  

1) Bencana alam, bencana alam merupakan bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa maupun serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor. 

2) Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor 

non alam pada suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa 

diantaranya yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah 

penyakit 

3) Bencana sosial, adalah bencana diakibatkan oleh peristiwa 

ataupun serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia 

meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas 

masyarakat dan teror.  

Bencana karena faktor alam atau bencana alam dapat terjadi 

secara tiba-tiba atau melalui proses yang berlangsung perlahan-lahan, 

seperti gempa bumi, angin puting beliung. Bencana alam lainnya 

seperti gunung meletus, tanah longsor, badai, kekeringan dan banjir 

dapat diperkirakan sebelumnya melalui berbagai aspek dan indikator. 

Ulah manusia dalam memanfaatkan lingkungan dapat menyebabkan 
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bencana seperti membuang sampah di sungai, pembangunan 

bangunan di wilayah yang rawan longsor. Bencana tersebut antara 

lain banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan polusi 

serta kegagalan teknologi lainnya seperti kasus Lumpur Lapindo, 

kebocoran pabrik nuklir (Umar, 2013). 

Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-

komponen pemicu, ancaman, dan kerentanan bekerja sama secara 

sistematis, sehingga menyebabkan terjadinya risiko pada komunitas. 

Paripurno (2014) menyatakan bahwa bencana terjadi apabila 

komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah 

disbanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya. 

Ancaman menjadi bencana apabila komunitas rentan atau memiliki 

kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan 

menjadi salah satu sumber ancaman tersebut. Bagi komunitas yang 

rentan, bencana dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan: a) 

Perubahan pola kehidupan dari kondisi normal, b) Kerugian harta 

benda dan jiwa manusia, c) Rusaknya struktur sosial komunitas, d) 

Meningkatnya kebutuhan pribadi atau komunitas secara signifikan. 

b. Manajemen Bencana 

Manajemen bencana adalah sekumpulan kebijakan dan 

keputusan-keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas 

operasional yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua 

tingkatan bencana. Fokus utama dalam manajemen bencana adalah 
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adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana, 

sehingga korban yang tidak diharapkan dapat terselamatkan dan 

upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan 

cepat.  

Kegiatan penanganan bencana lebih banyak dilakukan berupa 

kegiatan pasca bencana (post event) yaitu emergency response dan 

recovery daripada kegiatan sebelum bencana yaitu disaster 

reduction/ mitigation dan disaster preparedness. Sedangkan 

penanganan bencana paling penting adalah ketika sebelum 

terjadinya bencana. Jika masyarakat dan pemerintah memiliki 

sedikit perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sebelum bencana, 

maka bahaya atau kerugian yang mungkin timbul ketika bencana 

dapat direduksi. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebelum 

bencana dapat berupa: pendidikan peningkatan kesadaran bencana, 

latihan penanggulangan bencana, penyiapan teknologi tahan 

bencana, membangun sistem sosial yang tanggap bencana, dan 

perumusan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana. 

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi 

menjadi tiga kegiatan utama, yaitu: 

1) Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, 

mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Kegiatan pada 

tahap pra bencana sangatlah penting karena yang dipersiapkan 

pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana 
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dan pasca bencana. Pemerintah, masyarakat, maupun swasta 

sangat sedikit yang memperhatikan kegiatan sebelum bencana 

dalam menghadapi bencana atau mengurangi dampak risiko 

bencana.  

2) Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap 

darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti 

kegiatan Search And Rescue (SAR), bantuan darurat dan 

pengungsian. Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan 

segera pada kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak 

yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan 

harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan 

perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun 

masyarakatnya. Banyak pihak yang memberikan perhatian dan 

mengulurkan tangan memberikan tenaga, moril maupun 

material pada saat terjadinya bencana. 

3) Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, 

rehabilitasi, dan rekrontruksi. Kegiatan pada tahap pasca 

bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang 

terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasana dan 

sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini biasanya dilakukan 

rehabilitasi dan rekonstruksi, akan tetapi perlu diperhatikan 

pemenuhan kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya 



14 

melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga rehabilitasi psikis 

yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.  

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur 

dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi 

terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, 

dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun 

membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding 

pantai, dan lain-lain. Upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam 

bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah 

bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang 

dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta 

dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. 

Sedangkan menurut Carter (2006), mengatakan bahwa: 

Mitigation will be most effective if safety measures are spread 

through a wide diversity of integrated activities. “Active”

mitigation measures that rely on incentives are more effective 

than “passive measures based on restrictive laws and controls.” 

Mitigasi bencana dapat dikatakan efektif apabila memiliki tiga 

unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan. 

a) Penilaian bahaya; diperlukan untuk mengidentifikasi populasi 

dan asset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini 

memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, 

probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di 

masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang 

sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya. 
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b) Peringatan; diperlukan untuk memberi peringatan kepada 

masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti 

bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar 

akibat letusan gunung berapi, banjir bandang akibat curah hujan 

tinggi, dsb) 

c) Persiapan. Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi 

sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang 

membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan 

terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan 

untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan 

saatnya kembali ketika situasi telah aman. 

c. Kelurahan Tangguh Bencana  

Berdasarkan Perka No. 1 Tahun 2012 Tentang Kelurahan 

Tangguh Bencana, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa 

atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk 

beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta 

memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang 

merugikan. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa 

atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali 

ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya 

masyarakat untuk meningkatkan kapasitas demi mengurangi 

kerentanan dan rsiko bencana yang didalamnya terdapat upaya-
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upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan 

peningkatan kapasitas pemulihan paska keadaan darurat.  

Salah satu indikator Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana 

adalah desa dan kelurahan memiliki pengetahuan dalam pengelolaan 

risiko bencana, yang meliputi:  

1) Adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan 

risiko bencana secara berkelanjutan yang menyasar ke semua 

kelompok masyarakat 

2) Terintegrasinya isu pengelolaan risiko bencana dalam kegiatan 

sosial, budaya dan keagamaan masyarakat sehari-hari 

3) Adanya pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan di desa atau 

kelurahan dan dalam satu kawasan desa atau kelurahan untuk 

aparatur desa dan kelurahan, forum pengelolaan risiko bencana 

desa atau kelurahan, relawan penanggulangan bencana dan 

kelompok masyarakat lainnya termasuk kelompok rentan 

4) Adanya pelatihan terkait upaya adaptasi perubahan iklim sesuai 

dengan potensi lokal 

Selain indikator, desa/kelurahan tangguh bencana memiliki 

beberapa tujuan pembentukan diantaranya adalah: melindungi 

masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana; meningkatkan 

peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan dalam 

pengelolaan sumber daya dalam mengurangi risiko bencana; 

meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat bagi pengurangan 
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risiko bencana, meningkatkan kapasitas pemerintah dalam 

memberikan dukungan daya dan teknis bagi pengurangan risiko 

bencana; meningkatkan kerjasama antara para pemangku 

kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, 

perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-

kelompok lainnya yang peduli.  

d. Pengertian Banjir 

Banjir merupakan aliran air sungai yang tingginya melebihi 

permukaan normal air sehingga melimpas dari palung sungai 

menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah yang terdapat di 

sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, 

mengalir dan melimpasi permukaan tanah yang biasanya tidak 

dilewati aliran air (Bakornas PB, 2007). Limpasan yang terus meluap 

akan menimbulkan genangan-genangan yang semakin tinggi pada 

lahan yang lebih rendah sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis (Mistra, 2007). 

Erman Mawardi (2011:5) menjelaskan bahwa bencana banjir 

dapat disebabkan oleh kejadian alam. Kejadian alam meliputi curah 

hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, aliran 

anak sungai yang tertahan oleh aliran induk sungainya, terjadinya 

akumulasi debit puncak sungai induk dan anak sungai di pertemuan 

sungai pada waktu yang sama.  
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Bencana banjir dapat terjadi karena beberapa faktor, baik 

faktor lingkungan maupun faktor manusia. Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mendefinisikan banjir 

sebagai peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah 

atau dataran karena volume air yang meningkat. Faktor alam seperti 

curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, 

kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, 

kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya. Faktor 

manusia antara lain perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, 

kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem 

pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya. Kedua faktor 

tersebut dapat terjadi secara bersama-sama yang dapat membuat 

banjir menjadi sangat merugikan. Tetapi, banjir disuatu tempat 

dengan kondisi tertentu bukan merupakan masalah bahkan 

bermanfaat bagi kehidupan, misalnya untuk sarana penggelontoran 

kayu.  

Secara alami, kejadian banjir termasuk dalam bagian siklus 

alam yang terjadi secara periodik untuk mempertahankan kestabilan 

ekosistem, terutama pada daerah dataran banjir. Kondisi dataran 

banjir pada umumnya adalah wilayah yang sangat subur dan baik 

digunakan sebagai lahan pertanian maupun bercocok tanam lainnya. 

Sumberdaya alam tersedia melimpah di dataran banjir seperti, air, 

ruang, dan kemudahan transportasi yang merupakan pendukung 
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utama dalam perkembangan wilayah. Hal ini menjelaskan berbagai 

dampak positif banjir bagi keberlangsungan hidup manusia. Banjir 

berubah menjadi bencana ketika daerah yang seharusnya sebagai 

tempat tergenangnya dan aliran air menjadi permukiman penduduk. 

Dari berbagai pengertian banjir tersebut, pengertian yang tepat 

dari banjir untuk penelitian ini adalah aliran air sungai yang tingginya 

melebihi permukaan normal yang mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis.  

e. Jenis-jenis Banjir 

Pribadi, dkk, 2008 (dalam Mulyani, Dwi. 2014) 

mengklasifikasikan banjir menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut: a) 

Banjir sungai yaitu banjir yang terjadi di dataran rendah yang dilalui 

oleh aliran sungai. Banjir yang terjadi di sepanjang aliran sungai ini 

merupakan fenomena alam yang umumnya berlangsung secara 

musiman dan terjadi pada saat musim hujan tiba, b) Banjir bandang 

yaitu jenis banjir yang datang secara mendadak dan terjadi akibat 

meningkatnya muka air sungai secara cepat akibat hujan yang sangat 

lebat, c) Banjir pantai yaitu banjir yang terjadi di sekitar pantai. Banjir 

pantai terjadi akibat angin laut bertiup kearah darat dengan kencang 

sehingga menyebabkan gelombang laut yang tinggi yang menyapu 

kearah daratan kemudian terjadilah banjir di sepanjang pantai, d) 

Banjir kota yaitu banjir yang terjadi di wilayah perkotaan. Banjir 
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perkotaan terjadi karena berkurangnya lahan kosong yang dapat 

berfungsi sebagai daerah penyerap air hujan.  

Pada umumnya, banjir yang terjadi di Indonesia dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 

1) Banjir sebagai akibat meluapnya sungai 

Jenis banjir ini terjadi karena kapasitas saluran/sungai tidak 

mampu menampung debit air yang ada sehingga air meluap 

keluar melewati tanggul sungai. Daerah yang terkena banjir jenis 

ini biasanya adalah daerah sekitar (kanan/kiri) sungai yang 

letaknya cukup rendah atau merupakan dataran banjir. Dapat juga 

terjadi suatu banjir yang terjadi di daerah hilir sebagai akibat 

hujan deras di bagian hulu, hal ini terjadi akibat karakteristik 

DAS tersebut (kelerengan, karakteristik tanah dan batuan, 

penutup lahan dan sebagainya) atau mungkin telah rusaknya 

sistem hidrologi di bagian hulu, jenis ini dikenal juga sebagai 

“banjir kiriman”. 

2) Banjir lokal 

Banjir lokal adalah banjir yang disebabkan oleh tingginya 

curah hujan dalam periode waktu tertentu (intensitas hujan) yang 

dapat menggenangi daerah yang relatif lebih rendah (ledokan). 

Jenis banjir ini dapat terjadi pada daerah ledok/cekungan fluvial 

yang memiliki kelembaban tanah yang tinggi sehingga pada 

waktu hujan lebat, peresapan air ke dalam tanah sangat kecil. 



21 

Dapat juga terjadi pada daerah ledok di perkotaan yang memiliki 

persentase penutupan lahan terbangun yang tinggi (permukiman) 

sehingga peresapan air berkurang/tidak dapat berlangsung 

dengan baik.  

3) Banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut 

Jenis banjir ini terjadi pada dataran alluvial pantai yang 

letaknya cukup rendah atau berupa cekungan dan terdapat muara 

sungai dengan anak-anak sungainya sehingga jika terjadi pasang 

dari laut atau “rob” maka air laut atau air sungai akan

menggenangi daerah tersebut. Jenis banjir ini tidak disebabkan 

oleh hujan sehingga meskipun pada musim kemarau dapat terjadi 

banjir.  

Jenis banjir di Kelurahan Kalipancur adalah jenis banjir 

sungai yang terjadi di daerah dataran rendah yang dilalui oleh aliran 

air sungai. Banjir tersebut terjadi ketika musim hujan atau ketika 

curah hujan tinggi serta dapat terjadi ketika daerah hulu mengalami 

luapan yang besar.  

f. Penyebab Banjir 

Bencana banjir merupakan salah satu bencana 

hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir 

dapat disebabkan oleh kejadian alami atau perbuatan manusia. 

Namun pada kenyatannya banjir yang terjadi seringkali diakibatkan 

oleh dari kombinasi kejadian alami dan kelalaian manusia. Beberapa 
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banjir yang biasa terjadi adalah disebabkan oleh tingginya curah 

hujan di suatu wilayah yang tidak tersedia dengan sistem penyaluran 

dan peresapan air yang baik, elevasi permukaan tanah yang lebih 

rendah dari muka air laut dan daerah sekitarnya, ketidaklancaran 

aliran sungai dan air baik karena timbunan sampah atau keberadaan 

bangunan penghalang yang menyebabkan air sungai dan saluran 

meluap, rendahnya vegetasi penutup lahan pada bagian hulu Daerah 

Aliran Sungai (DAS) yang berpengaruh pada rendahnya daya resap 

air tanah dan meningkatnya aliran permukaan, kecenderungan 

penduduk untuk membangun bangunan dan tinggal di daerah rawan 

banjir dengan alasan keterbatasan ruang tinggal.  

Selain berbagai faktor pemicu yang terjadi dalam skala lokal 

dan regional, isu global perubahan iklim diperkirakan dapat 

memperparah frekuensi dan kejadian banjir di berbagai wilayah. 

Secara umum penyebab terjadinya banjir diklasifikasikan dalam 2 

kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan 

banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Berikut penyebab 

alami terjadinya banjir : 

1) Curah hujan  

Iklim tropis menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim yaitu 

musim hujan yang umumnya terjadi antara bulan Oktober sampai 

bulan Maret dan musim kemarau terjadi antara bulan April 

sampai bulan September. Pada musim penghujan, curah hujan 
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yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana 

melebihi tinggi permukaan tanah maka akan timbul banjir atau 

genangan. Curah hujan dapat mengakibatkan banjir apabila turun 

dengan intensitas tinggi, terjadi pada durasi lama, serta terjadi 

pada daerah yang luas. 

2) Pengaruh fisiografi 

Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan 

kemiringan Daerah Pengaliran Sungai (DPS), kemiringan sungai, 

geometrik hidrolik, lokasi sungai, merupakan hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya banjir.  

3) Erosi dan sedimentasi 

Erosi yang terjadi di Daerah Pengaliran Sungai berpengaruh 

terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Erosi yang 

menggerus tanggul sungai akan meningkatkan sedimentasi. 

Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, 

sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Erosi dan 

sedimentasi menjadi problem klasik sungai-sungai di Indonesia. 

4) Kapasitas sungai 

Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat 

disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DPS dan erosi 

tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai itu 

karena tidak terdapatnya vegetasi penutup dan adanya 

penggunaan lahan yang tidak tepat. 
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5) Kapasitas drainase yang tidak memadai 

Hampir seluruh kota-kota di Indonesia mempunyai tingkat 

drainase daerah genangan yang rendah dan tidak memadai, 

sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir 

ketika musim hujan.  

6) Pengaruh air pasang 

Air pasang laut akan menyebabkan lambatnya aliran sungai ke 

laut. Banjir dan air pasang yang terjadi pada saat bersamaan 

mengakibatkan genangan menjadi tinggi atau banjir menjadi 

besar karena terjadi aliran balik (backwater). Semarang dan 

Jakarta merupakan salah satu contoh kota yang sering terjadi 

banjir akibat pengaruh air pasang atau rob. Genangan tersebut 

terjadi sepanjang tahun baik di musim hujan dan maupun di 

musim kemarau.  

Banjir juga dapat disebabkan oleh tindakan manusia. 

Berikut penyebab banjir karena tindakan manusia: 

1) Perubahan kondisi DPS 

Perubahan Daerah Pengaliran Sungai bisa terjadi disebabkan oleh 

penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, 

perluasan kota, dan perubahan tataguna lainnya yang dapat 
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memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. 

Perubahan tataguna lahan memberikan kontribusi yang besar 

terhadap naiknya kuantitas dan kualitas banjir jika dilihat dari 

persamaan-persamaan yang ada.  

2) Kawasan kumuh 

Berkembangnya perekonomian tidak sebanding dengan 

pendapatan masyarakat, banyak masyarakat yang tidak memiliki 

pekerjaan dan tempat tinggal. Sehingga banyak diantara mereka 

yang membangun tempat di bantaran sungai, seperti perumahan 

kumuh. Perumahan kumuh yang terdapat di sepanjang sungai, 

dapat menjadikan penyebab menghambatnya aliran. Masalah 

kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah 

banjir di daerah perkotaan.  

3) Sampah 

Sampah merupakan salah satu masalah yang belum bisa 

terselesaikan di Indonesia. Kebiasaan masyarakat masih 

membuang sampah langsung ke sungai, di kota-kota besar hal ini 

sangat mudah untuk dijumpai. Pembuangan sampah di alur 

sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi 

aliran.  

4) Drainase lahan 
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Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah 

dataran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam 

menampung debit air yang tinggi. 

5) Bendung dan bangunan air  

Bendung dan bangunan lain seperti pilar jembatan dapat 

meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik. 

6) Kerusakan bangunan pengendali banjir 

Bangunan pengendali banjir dapat dijadikan penghambat 

terjadinya banjir. Pemeliharaan yang kurang baik dan kurang 

memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga 

menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat 

meingkatkan kuantitas banjir.  

7) Perencanaan sistim pengendalian banjir tidak tepat 

Beberapa sistim pengendalian banjir memang dapat mengurangi 

kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin 

dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir yang besar. 

Sebagai contoh bangunan tanggul sungai yang tinggi. Limpasan 

pada tanggul pada saat terjadi banjir yang melebihi banjir dapat 

menyebabkan keruntuhan tanggul, menyebabkan kecepatan 

aliran yang sangat besar yang melalui bobolnya tanggul sehingga 

menimbulkan banjir besar.  

g. Karakteristik Banjir  
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Banjir dapat terjadi jika terdapat luapan air yang disebabkan 

kurangnya kapasitas penampang saluran. Banjir di bagian hulu 

biasanya arus banjirnya deras, daya gerusnya besar, tetapi durasinya 

panjang. Beberapa karakteristik yang berkaitan dengan banjir, 

diantaranya adalah: a) Banjir dapat datang secara tiba-tiba dengan 

intensitas besar namun dapat langsung mengalir; b) Banjir datang 

secara perlahan namun intensitas hujannya sedikit; c) Pola banjirnya 

musiman; d) Banjir datang secara perlahan namun dapat menjadi 

genangan yang lama di daerah depresi; e) Banjir dapat 

mengakibatkan terjadinya genangan, erosi, dan sedimentasi, serta 

mengakibatkan terisolasiya daerah permukiman dan diperlukan 

evakuasi penduduk.  

Mandych (2009), mengatakan bahwa, banjir memiliki dua 

karakteristik penting yaitu genangan tanah yang bersifat sementara, 

dan tanah yang berdekatan dan tergenang oleh luapan air sungai, 

sungai, danau atau laut. Selain itu terdapat dua faktor penyebab 

terjadi banjir yaitu proses fisik yang menghasilkan perubahan dalam 

interaksi litosfer, atmosfer dan massa air; dan yang kedua tergantung 

pada situasi geografis di daerah dimana banjir terjadi dan hal ini 

menentukan skala banjir seperti luas dan kedalaman genangan serta 

durasinya.  

h. Dampak Banjir  
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Dataran rendah pada umumnya merupakan daerah yang padat 

serta menjadi pusat perkembangan suatu negara, sebab peranan 

penting dan segala aktivitas manusia terdapat di dataran rendah. 

Perkembangan kebutuhan dan kemakmuran di bidang transportasi, 

bidang industri, pemanfaatan sumber daya dan sebagainya terjadi di 

dataran rendah. Hal itu seperti yang dilakukan di daerah dataran 

Sungai Brantas di Pulau Jawa, Sungai Huangho Cina dan sebagainya 

di seluruh dunia.  

Sejalan dengan berkembangnya daerah dataran rendah, juga 

diimbangi dengan potensi kerugian akibat banjir yang terus 

meningkat dan hal tersebut telah lama diidentifikasikan. Secara 

umum permasalahan yang timbul merupakan perpaduan 

permasalahan fisik dan sosial. Dana yang cukup banyak telah 

dikeluarkan untuk pengendalian banjir serta dalam mengatasi 

kerugian akibat banjir tersebut. Potensi permasalahan dan kerugian 

yang terus meningkat menyebabkan pengendalian banjir pada 

kenyataannya tidak dapat melindungi dengan sempurna. 

Banjir menyebabkan banyak kerugian, yang umumnya relatif 

dan sulit untuk diidentifikasi secara jelas. Junaidi Ahmad, dkk 

(2018) mengatakan bahwa: 

The damages caused by flooding are generally substantial and 

are characterized as follows: 1) the inundations that occurred 

in the densely populated areas have resulted in destructions of 

houses and public infrastructures such as roads, public health 

services, schools, and wells. 2) these damages and 

destructions have disturbed socio-economic activites of the 
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community in Pekanbaru. A significant number of students 

have been vacated, and the majority of the community in 

Pekanbaru have a refuge in the safer plasces. 3) the inundation 

cause odor around the area and several disease have 

occurred. 

Terjadinya banjir dapat menimbulkan berbagai dampak dalam 

kehidupan masyarakat. Dampak banjir pada umumnya terjadi pada 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi sosial penduduk 

adalah keadaan suatu kelompok manusia yang mempunyai nilai 

sosial. Kondisi sosial penduduk dikaji melalui empat variabel yaitu 

kondisi demografis, kesehatan, Pendidikan, dan kondisi rumah 

(Imas Karunia, 2012 dalam Yunida Reni, 2017). Kondisi ekonomi 

penduduk adalah keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia 

yang mempunyai nilai ekonomi. Kondisi ekonomi dikaji melalui 

tiga variabel yaitu mata pencaharian, pendapatan dan kepemilikan 

barang berharga (Imas Karunia, 2012) 

Dampak bencana banjir terhadap kondisi masyarakat tidak 

hanya dirasakan oleh masyarakat setempat tetapi juga pemerintah, 

lingkungan, sarana dan prasarana. Berdasarkan penelitan terdahulu 

oleh Yunida Reni, dkk mengenai dampak sosial banjir di Kecamatan 

Batu Benawa, masyarakat pada umumnya memilih untuk 

mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat sanak saudara, 

masyarakat mengalami penurunan untuk kesehatan badan serta 

rentan terkena penyakit kulit akibat dari genangan air banjir, 

sedangkan kondisi rumah masyarakat di Kecamatan Benawa 
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mayoritas mengalami rusak sedang yang artinya masih berdiri akan 

tetapi bagian dalam rumah mengalami rusak seperti lantai, dinding, 

wc, maupun kamar mandi.  

Dampak bencana banjir terhadap ekonomi masyarakat 

berpengaruh pada pendapatan Kecamatan Benawa yang relative 

menurun ketika terjadi banjir, disebabkan karena akses akomodasi 

terganggu dan upah atau gaji yang diterima tidak hanya uang namun 

juga berbentuk barang seperti sembako, serta penerimaan upah gaji 

masyarakat tidak menentu.  

i. Pengendalian banjir 

Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

disesuaikan dengan kondisi tempat, salah satunya seperti 

pengendalian banjir berdasarkan lokasi, diantaranya yaitu: 

1) Bagian hulu, umumnya banjir di bagian hulu memiliki intensitas 

yang cukup besar. Pengendaliannya yaitu dengan membangun 

dam pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba 

banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk 

lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir dan 

penghijauan di Daerah Aliran Sungai.  

2) Bagian hilir, yaitu dengan normalisasi alur sungai dan tanggul, 

sudetan pada alur yang kritis; pembuatan alur pengendali banjir 

atau flood way; pemanfaatan daerah genangan untuk retarding 

basin.  
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Pengendalian banjir juga dapat dilakukan secara teknis, yaitu 

pengendalian banjir secara teknis (metode struktur) dan 

pengendalian banjir secara non teknis (metode non-struktur). 

Metode struktur umumnya dilakukan dengan pembangunan fisik 

berupa bangunan pengendali, diantaranya yaitu: pembangunan 

bendungan, pembuatan kolam penampungan, pembuatan tanggul 

penahan banjir, pembuatan saluran By Pass, melakukan sistim 

pengerukan atau normalisasi alur sungai, sistem drainase khusus. 

Sedangkan, secara non teknis atau metode non-struktur dapat 

dilakukan melalui penyebaran pengetahuan kepada masyarakat dan 

tidak menggunakan bangunan pengendali. Metode non struktur ini 

diantaranya adalah pengelolaan DPS, pengendalian pemanfaatan 

daerah genangan, perencanaan bangunan tahan banjir, peramalan 

dan peringatan bahaya banjir/ gawat banjir.   

2. Pengetahuan dan Sikap Kesiapsiagaan 

a. Pengertian Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” seseorang yang

telah melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan 

dapat terjadi melalui pancaindera manusia, yaitu indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan 

seseorang sebagian besar diperoleh melalui indera pendengaran 

(telinga) dan penglihatan (mata) (Notoadmojo, 2003 dalam Wawan 

dan Dewi, 2011). Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh pendidikan 
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formal, dengan tingginya pendidikan seseorang maka diharapkan 

orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan 

tetapi, seseorang yang berpendidikan rendah memiliki 

pengetahuan yang rendah pula. Hal ini mengingat bahwa 

peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh melalui 

pendidikan formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui 

pendidikan nonformal. 

b. Cara Memperoleh Pengetahuan  

Cara memperoleh pengetahuan menurut Notoadmojo adalah 

sebagai berikut: 

1) Cara kuno dalam memperoleh pengetahuan 

(a) Cara coba salah 

Sebelum adanya kebudayaan dan peradaban manusia, cara 

ini telah dipakai banyak orang. Cara coba salah dilakukan 

dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan 

masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka 

dicoba. Kemungkikan yang lain sampai masalah tersebut dapat 

dipecahkan.  

(b) Cara kekuasaan atau otoritas 

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-

pemimpin masyarakat baik formal atau informal, ahli agama, 

pemegang pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang 

menerima mempunyai yang dikemukakan oleh orang yang 
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mempunyai otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau 

membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris 

maupun penalaran sendiri.  

(c) Berdasarkan pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadipun dapat digunakan sebagai upaya 

memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang pernah diperoleh seseorang dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi masa lalu.  

2) Cara modern dalam memperoleh pengetahuan  

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih popular 

disebut metodologi penelitian. Cara ini mula-mula dikembangkan oleh 

Francis Bacon (1561-1626), kemudian dikembangkan oleh Deobold 

Van Daven. Hingga lahir suatu cara untuk melakukan penelitan yang 

dewasa dikenal dengan penelitian ilmiah.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan dapat dibagi menjadi 

dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas 

pendidikan, pekerjaan, dan umur. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas 

faktor lingkungan dan faktor sosial budaya.  

Faktor Internal: 

1) Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita tertentu 
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yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan 

untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan 

diperlukan agar mendapat informasi misalnya hal-hal yang 

menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Pada umumnya makin tinggi pendidikan suatu individu maka makin 

mudah untuk menerima informasi (Nursalam, 2003 dalam Wawan 

dan Dewi 2010)  

2) Pekerjaan 

Menurut Thomas yang dikutip oleh Nursalam, 2003 (dalam 

Wawan dan Dewi, 2010) pekerjaan adalah keburukan yang harus 

dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan keluarga. 

Pekerjaan merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, 

berulang dan banyak tantangan. Sedangkan bekerja umumnya 

merupakan kegiatan yang menyita waktu.  

3) Umur 

Menurut Elisabeth BH yang dikutip oleh Nursalam, 2003 (dalam 

Wawan dan Dewi, 2010), usia adalah umur individu yang terhitung 

mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Sedangkan menurut 

Huclok, 1998 (dalam Wawan dan Dewi, 2010) semakin cukup umur, 

tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang 

dalam berfikir dan bekerja.  

Faktor eksternal: 

1) Lingkungan 



35 

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan 

dan perilaku orang atau kelompok. 

2) Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi sikap individu dalam menerima informasi. 

d. Pengetahuan Kebencanaan 

Pengetahuan kebencanaan merupakan hal yang dibutuhkan serta 

sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, 

karena berbagai informasi mengenai jenis bencana yang dapat 

mengancam masyarakat, gejala-gejala bencana, perkiraan daerah 

jangkauan bencana, prosedur penyelamatan diri, tempat yang 

disarankan untuk evakuasi, dan informasi lain yang dibutuhkan 

masyarakat pada sebelum, saat dan setelah bencana terjadi dapat 

meminimalkan risiko bencana. 

Pengetahuan kebencanaan adalah kemampuan dalam mengingat 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam atau faktor non alam, maupun faktor manusia yang dapat 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal di 

masyarakat untuk mengurangi dampak bencana, serta membiasakan 
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masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi. Arti 

dari pendidikan kebencanaan yakni sebagai upaya untuk menciptakan 

kesadaran masyarakat yang memiliki kepedulian, pengetahuan dan 

keterampilan dalam mengatasi permasalahan kebencanaan serta 

menghindari permasalahan kebencanaan yang mungkin akan muncul di 

saat mendatang (Setyowati, 2017: 36&38).  

e. Pengetahuan Masyarakat 

Pengetahuan masyarakat atau bisa disebut pendidikan berbasis 

masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, 

dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha 

menjawab tantangan dan peluang yag ada di lingkungan masyarakat 

tertentu dengan berorientasi pada masa depan (Sihombing dalam 

Suharto, 2005). Dengan kata lain pendidikan berbasis masyarakat 

adalah konsep pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk

masyarakat”. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan

luar sekolah yang bertumpu pada masyarakat bukan pada pemerintah. 

f. Sikap  

Sikap merupakan respon tertutup seseorang terhadap simulasi 

atau obyek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi 

yang bersangkutan yakni senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, 

baik-tidak baik, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2005). Dari hal 
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tersebut, sikap dapat digambarkan melalui pilihan sikap positif atau 

negatif. Sikap negatif dapat diartikan dengan tidak suka/tidak ada 

kemauan, sedangkan sikap positif diartikan dengan rasa suka/ada 

kemauan. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap 

menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap suatu situasi serta 

menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap suatu situasi serta 

menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan (Slameto, 2010: 

188-189). 

Minimnya informasi mengenai cara mencegah dan 

memodifikasi bahaya akibat bencana menumbuhkan sikap masyarakat 

khususnya pada fase preparedness. Tanpa adanya pengetahuan 

mengenai kebencanaan masyarakat akan mengalami gelisah dan 

memunculkan tindakan tidak realistis terhadap suatu isu kebencanaan. 

Menurut Bakornas PB (2007) sikap yang baik untuk mencegah banjir 

antara lain: tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai, saluran 

dan sistem drainase; tidak membangun jembatan dan atau bangunan 

yang menghalangi atau mempersempit palung aliran sungai; tidak 

tingal dalam bantaran sungai; tidak menggunakan dataran retensi banjir 

untuk permukiman atau untuk hal-hal lain diluar rencana 

peruntukannya; menghentikan penggundulan hutan di daerah 

tangkapan air; menghentikan praktik pertanian dan penggunaan lahan 

yang bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah.  
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Sikap tidak terbentuk dengan sendirinya yakni terbentuk oleh 

adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk 

pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. 

Menurut Zuchdi, 1995 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap, antara lain: pengalaman pribadi; kebudayaan; 

orang lain yang dianggap penting (significant other); media massa; 

lembaga pendidikan atau lembaga agama; dan faktor emosi dalam diri 

individu.  

Sikap secara umum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu 

komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. 

Komponen kognitif merupakan representasi individu terhadap objek 

sikap yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan. 

Komponen afektif merupakan komponen yang berhubungan dengan 

rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap, rasa senang 

merupakan hal yang positif dan rasa tidak senang merupakan hal yang 

negatif. Komponen konatif yaitu komponen yang berhubungan dengan 

kecenderungan berperilaku individu terhadap objek sikap atau besar 

kecilnya individu kecenderungan bertindak. 

g. Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui 

langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Undang-Undang No.24 
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Tahun 2007). Sedangkan konsep kesiapsiagaan menurut Carter (1991) 

dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006) ditujukan menyeluruh yakni 

kesiapsiagaan pemerintah, suatu kelompok masyarakat atau individu. 

Konsep tersebut ialah: kesiapsiagaan merupakan tindakan-tindakan 

yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat, 

komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana 

secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan 

adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan 

sumberdaya dan pelatihan personil. 

Kesiapsiagaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana untuk menghindari 

adanya korban jiwa, kerugian harta benda dan perubahan tata kehidupan 

masyarakat di kemudian hari (Sutton dan Tiemey, 2006). Sedangkan 

Kent (1994) dalam Febriana, dkk, 2015 mendefinisikan kesiapsiagaan 

menjadi lebih luas yaitu “meminimalisir akibat-akibat yang merugikan 

dari suatu bahaya lewat tindakan-tindakan pencegahan yang efektif, 

rehabilitasi dan pemuliihan untuk memastikan pengaturan serta 

pengiriman bantuan dan pertolongan setelah terjadi bencana secara tepat 

waktu dan efektif”.  

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses 

manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang 

berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu 

elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat 
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pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. Pada saat bencana mulai 

teridentifikasikan, upaya-upaya kesiapsiagaan perlu dilakukan, 

diantaranya adalah : 1) pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan 

segenap unsur pendukung; 2) pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi 

setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, 

prasarana dan pekerjaan umum); 3) inventarisasi sumber daya 

pendukung kedaruratan; 4) penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber 

daya/logistik; 5) penyiapan system informasi dan komunikasi yang 

cepat dan terpadu untuk mendukung tugas kebencanaan; 6) penyiapan 

dan pemasangan instrument system early warning; 7) penyusunan 

contingency plan; dan 8) mobilisasi sumber daya (personil dan 

prasarana/sarana peralatan) (LIPI,2006 dalam Febriana, dkk, 2015) 

Konsep kesiapsiagaan menurut kerangka kajian LIPI-

UNESCO/ISDR tahun 2006 adalah menyiapkan kemampuan untuk 

dapat melaksanakan kegiatan tanggap darurat secara cepat dan tepat. 

Kegiatan tanggap darurat meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1) 

tindakan sesaat sebelum bencana, seperti: peringatan dini meliputi 

penyampaian peringatan dan tanggapan terhadap peringatan; 2) 

tindakan saat kejadian bencana seperti: melindungi atau menyelamatkan 

diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis benda berharga; 3) tindakan 

evakuasi dan tindakan yang harus dilakukan segera setelah bencana, 

seperti: SAR, evakuasi, penyediaan tempat berlindung sementara, 

perawatan darurat, dapur umum, bantuan darurat, survei untuk mengkaji 
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kerusakan dan kebutuhan-kebutuhan darurat serta perencanaan untuk 

pemulihan segera (infrastruktur kritis, sarana sosial: pendidikan dan 

ibadah). 

Tujuan dari kesiapan bencana adalah untuk meminimalisir 

pengaruh-pengaruh yang merugikan dari satu bahaya lewat tindakan-

tindakan berjaga-jaga yang efektif, dan untuk menjamin secara tepat dan 

efisien dan pengiriman respon emergensi yang menindaklanjuti dampak 

dari satu bencana. Kesiapsiagaan komunitas selalu berkaitan dengan 

aspek-aspek lainnya dari kegiatan pengelolaan bencana yang 

diantaranya: tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi, pencegahan 

dan mitigasi. Menjamin tercapainya suatu tingkat kesiapsiagaan 

komunitas perlu dilakukan langkah-langkah persiapan pra-bencana, 

sedangkan keefektifan dari kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat dari 

pelaksanaan atau implementasi kegiatan tanggap darurat dan pemulihan 

pasca bencana. Selain itu, tingkat kesiapsiagaan suatu komunitas dapat 

menurun setiap saat seiring berjalannya waktu dan dengan terjadinya 

perubahan-perubahan sosial-budaya, politik dan ekonomi dari suatu 

masyarakat.  

Terdapat lima parameter yang digunakan dalam mengkaji 

tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk 

mengantisipasi bencana yaitu:  

1) Pengetahuan tentang risiko bencana yang dimiliki oleh masyarakat 

akan memengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga dalam 
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mengantisipasi bencana, terutama penduduk yang tinggal di daerah 

yang rawan bencana. 

2) Kebijakan dan panduan merupakan upaya konkret untuk 

melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan dan panduan yang 

berpengaruh terhadap kesiapsiagaan meliputi pendidikan publik, 

emergency planning, system peringatan bencana, dan mobilisasi 

sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, SDM dan 

fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Kebijakan 

dapat dituangkan dalam berbagai bentuk, tetapi lebih konkret apabila 

berbentuk peraturan, seperti SK dan perda.  

3) Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan 

penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalisir. Berbagai 

tindakan tanggap darurat sangat penting untuk meminimalkan 

jatuhnya korban, terutama pada saat terjadi bencana dari hari 

pertama sampai hari ketiga sebelum bantuan datang. 

4) Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan 

distribusi informasi akan terjadinya bencana tidak kalah pentingnya 

dengan parameter lainnya. Adanya peringatan dini dapat 

mengurangi korban jiwa, hilangnya harta benda, dan kerusakan 

lingkungan. Berkaitan dengan peringatan dini, diperlukan latihan 

dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar 

peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam 
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waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana masyarakat sedang 

berada saat terjadi bencana.  

5) Parameter mobilisasi sumber daya baik sumber daya manusia 

(SDM), pendanaan, dan sarana prasarana penting untuk keadaan 

darurat merupakan potensi yang dapat mendukung kesiapsiagaan. 

Namun sebaliknya, mobilisasi sumber daya juga dapat menjadi 

kendala apabila mobilisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh 

karena itu, mobilisasi sumber daya merupakan parameter 

kesiapsiagaan yang cukup penting.  

Pencegahan kemungkinan terjadinya banjir perlu dipersiapkan 

untuk menghindari risiko banjir, seperti membuat bangunan di daerah 

yang aman atau di daratan tinggi. Masyarakat yang bertempat tinggal di 

daerah yang berisiko banjir sebaiknya: a) mengerti akan ancaman banjir, 

termasuk banjir yang pernah terjadi; b) melakukan persiapan untuk 

mengungsi, dan melakukan latihan pengungsian; c) mengembangkan 

program penyuluhan; d) memasang tanda peringatan pada jembatan 

yang rendah agar tidak dilalui orang pada saat banjir; e) mengatur aliran 

air di luar daerah; f) menjaga agar sistem pembuangan limbah dan air 

kotor tetap bekerja pada saat banjir; g) memasang tanda ketinggian air 

pada saluran air, kanal, dan sungai. 

3. Peran Kelompok Siaga Bencana 

a) Pengertian Peran  
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Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Peran serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikut 

ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, dan 

partisipasi. Partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok 

masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan 

maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan, pikiran, 

tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan 

dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff 

(1997) dalam (Dwiningrum, 2011: 51), partisipasi sebagai keterlibatan 

dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh 

kemanfaatan, dan menggevaluasi program.  

Partisipasi terdiri dari berbagai bentuk. Menurut Effendi (dalam 

Dwiningrum, 2011: 58), partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan 

partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi 

tertentu masyrakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program 

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status 

bawahan, pengikut atau klien. Partisipasi horizontal terjadi ketika 

masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok 

masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan lainnya.  

Bentuk partisipasi menurut Huraerah, 2008 (dalam Laksana, 

2013) dapat dilihat sebagai berikut : 1) partisipasi buah pikiran, yang 
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diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat; 2) partisipasi tenaga, 

yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau 

pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya; 3) 

partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembanguan desa, pertolongan bagi orang lain 

yang biasanya berupa uang, makanan, dan sebagainya; 4) partisipasi 

keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong 

aneka ragam bentuk usaha dan industri; 5) partisipasi sosial, yang 

diberikan orang sebagai tanda keguyuban. 

Cohen dan Uphoff, 1979 dalam (Dwiningrum, 2011: 61-62) 

membedakan partisipasi menjadi 4 jenis, diantaranya: partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi 

dalam pengambilan pemanfaatan, partisipasi dalam evaluasi. Pertama,

partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan 

alternatif masyarakat untuk menuju kata sepakat mengenai berbagai 

gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi ini 

menuntut masyarakat untuk ikut menentukan arah dan orientasi 

pembangunan. Wujud dari partisipasi ini adalah kehadiran rapat, 

diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap 

program yang ditawarkan.  

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan merupakan lanjutan dari 

rencana yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Penggerakan sumber 
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daya dan dana dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan 

program yang dilaksanakan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan 

manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari 

hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Keempat, partisipasi 

dalam evaluasi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara 

menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program berjalan.  

b) Kelompok Siaga Bencana 

Menurut Perka No 1 BNPB tentang Pedoman Umum Desa 

Kelurahan Tangguh Bencana (2012), Kelompok Siaga Bencana/ 

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan 

Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang 

menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana. 

Kelompok Siaga Bencana (KSB) dibentuk oleh BPBD yang diharapkan 

sebagai tangan panjang dari pemerintah guna penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. Kelompok Siaga Bencana merupakan 

organisasi dimana anggotanya berasal dari masyarakat. Masyarakat 

dianjurkan pemerintah (BPBD) untuk ikut mengimplementasikan 

kebijakan atau ikut dalam menangani permasalahan publik. 

Program-program KSB antara lain sosialisasi tanggap bencana, 

piket jaga posko, menerka terjadinya ancaman bencana, pelatihan-

pelatihan, memberikan informasi dan menyebarluaskan informasi 

mengenai ancaman bencana dan melakukan rapat dengan masyarakat 
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setempat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana (Irawan 

D dan Subowo A, 2017). Pembentukan KSB memiliki tujuan utama 

yaitu terbentuk masyarakat tanggap bencana, artinya masyarakat lebih 

siap dan lebih tangguh dalam menghadapi segalam macam ancaman 

bencana. Kelompok Siaga Bencana memiliki beberapa Satuan Tugas 

atau Kelompok Kerja antara lain: Satgas Peringatan Dini, Satgas 

Pertolongan Pertama, Satgas Evakuasi dan Penyelamatan, Satgas 

Logistik dan Satgas keamanan. Masing-masing Satgas memiliki tugas 

atau peran di masyarakat (Suharini. 2015).  

1) Satgas Peringatan Dini bertugas dalam menyampaikan 

peringatan bencana, mencari tahu, memberikan informasi dan 

perintah evakuasi Kepala Desa. 

2) Satgas pertolongan pertama bertugas dalam memberikan 

pertolongan pertama dan medik praktis bagi masyarakat yang 

terluka atau membutuhkan pertolongan. Anggota dari satgas ini 

merupakan masyarakat yang telah terlatih dan memiliki 

keterampilan pertolongan.  

3) Satgas logistik berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

seluruh warga masyarakat setelah dilakukan evakuasi, seperti 

memperhatikan tersedianya sumber air bersih, kebutuhan air 

minum dan tenda jika diperlukan termasuk bagi masyarakat 

yang berkebutuhan khusus.  
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4) Satgas keamanan bertugas dalam menjaga keamanan 

masyarakat selama proses evakuasi dilakukan maupun setelah 

tiba di lokasi evakuasi. Umunya anggota dari satgas ini 

merupakan masyarakat yang berasal dari unsur keamanan 

lingkungan.  

Kelompok siaga bencana yang telah terbentuk mempunyai 

beberapa tugas salah satunya yaitu pemahaman akan tahapan 

manajemen bencana, yang terdiri dari: 1) Pra-Bencana, berupa kegiatan 

kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana; 2) saat kejadian 

bencana, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam keadaan tanggap 

darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat 

agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan berupa kegiatan 

tanggap darurat dan penanggulangan bencana; 3) pasca bencana, berupa 

kegiatan rehabilitasi (pemulihan dan perbaikan semua aspek pelayanan 

publik pada wilayah pasca bencana) dan rekontruksi (pembangunan 

kembali sarana dan prasarana). Peran serta Kelompok Siaga Bencana 

dapat dilihat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan 

peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 bahwa kegiatan KSB 

meliputi: 1) sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran 

masyarakat tentang bahaya bencana; 2) menyiapkan sistem peringatan 

dini lokal; 3) pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal 

termasuk jalur evakuasi; 4) menginventarisasi potensi dan sumber daya 

yang ada di wilayah rawan bencana; 5) membuat lumbung bencana 
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sebagai kesiapan logistik lokal; 6) melaksanakan pelatihan tenaga 

bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak 

tertentu; 7) melaksanakan simulasi (gladi bencana) sesuai jenis dan 

kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan; 8) membentuk 

jejaring kerja dengan pihak tertentu; 9) melaksanakan apel lokasi siaga 

bencana pada waktu tertentu; 10) melakukn pendatan korban bencana 

dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana; 11) 

melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko lain dalam menghadapi 

kemungkinan terjadi bencana; 12) membantu seluruh pihak dalam 

upaya pemulihan sosial.  

Pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh 

Kelompok Siaga Bencana tentu memiliki faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Menurut Pevitanada & Hariani, 2017, faktor pendukung 

dalam pengorganisasian penanggulangan bencana melalui Kelurahan 

Siaga Bencana di Kelurahan Jomblang adalah sebagai berikut: 1) rasa 

sosial dan jiwa tolong menolong yang tinggi; 2) pembagian tugas pokok 

anggota sesuai keahlian; 3) administrasi kebencanaan sudah berjalan; 4) 

adanya dukungan dari berbagai pihak; 5) pihak kelurahan aktif 

berpartisipasi. Faktor penghambat dalam pengorganisasian antara lain 

sebagai berikut: 1) perbedaan persepsi mengenai tujuan; 2) terbatasnya 

sumber daya yang ada di Kelompok Siaga Bencana; 3) ketidakjelasan 

pembagian pekerjaan yang ada; 4) rendahnya kesadaran masyarakat 

mengenai penanggulangan bencana; 5) sikap apatis karang taruna. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya telah 

dilaksanakan dan dianggap cukup relevan atau berkaitan dengan subjek 

dalam konteks yang tepat atau berkaitan dengan judul dan topik yang akan 

diteliti yang berguna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dibahas. Persamaan dari topik penelitian yang akan diteliti 

dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji mengenai 

kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Perbedaan dari topik penelitian 

dengan beberapa penelitian terdahulu terdapat pada rumusan masalah, 

tujuan, variabel dan sasaran penelitian. Persamaan dan perbedaan penelitian 

ini dengan beberapa penelitian relevan ditujukkan pada tabel di bawah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta Kelompok 

Siaga Bencana di KelurahanKalipancur dan untuk mengetahui pengetahuan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Variabel penelitian 

ini adalah peran serta kelompok siaga bencana dan pengetahuan masyarakat 

mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan 

No. Judul Tujuan  Metode  Persamaan  Perbedaan  Hasil  

1. 2015. 

Pembelajaran 

Kebencanaan 

Bagi Masyarakat 

di Daerah 

Rawan Bencana 

Banjir DAS 

Beringin Kota 

Semarang 

(Erni Suharini 

Dewi Liesnoor 

Edi Kurniawan) 

- 

menginformasikan 

profil masyarakat 

kawasan rawan 

bencana banjir 

berupa basis data 

non spasial 

- mengembangkan 

model 

pembelajaran 

kebencanaan dalam 

membentuk 

karakter 

masyarakat 

- menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif dan 

research and 

development 

- penelitian ini 

mengenai 

pengetahuan 

masyarakat akan 

kesiapsiagaan 

banjir 

- lokasi 

penelitian di 

DAS Beringin 

Kota Semarang 

- penelitian 

melakukan 

pengembangan 

pengetahuan 

pada 

masyarakat 

Secara umum masyarakat di 

sekitar Kali Beringin 

memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang kurang 

memadai dalam 

menghadapi bahaya banjir. 

Pembelajaran di masyarakat 

dilakukan dengan 

mengembangkan 

pembelajaran mitigasi, 

kesiapsiagaan, tanggap 

bencana dan rencana 

pemulihan 
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2. 2015. 

Kesiapsiagaan 

Masyarakat 

dalam 

Menghadapi 

Bencana Banjir 

Bandang di 

Kecamatan 

Welahan, Jepara 

(Ananto Aji) 

Mengevaluasi 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

kecamatan 

Welahan dalam 

menghadapi 

bencana banjir, 

pada saat pra 

bencana, ketika 

bencana, dan 

setelah bencana 

banjir 

- analisis data 

menggunakan 

deskriptif 

persentase 

- Teknik 

pengumpulan 

data dengan 

menggunakan 

wawancara 

secara 

mendalam 

(indept 

interview) 

- Kesiapsiagaan 

masyarakat 

terhadap 

bencana banjir, 

-wilayah 

penelitian yang 

dilalui oleh 

sungai 

Lokasi 

penelitian di 

Kecamatan 

Welahan 

Kabupaten 

Jepara 

Kesiapsiagaan warga Desa 

Welahan dan Desa Ketileng 

Singolelo dalam 

menghadapi bencana 

tergolong rendah-sedang  

Terbatasnya ketersediaan 

kelengkapan kesiapsiagaan 

bencana 

Desa Welahan dan Desa 

Ketileng Singolelo 

memiliki potensi untuk 

dikembangkan menjadi 

desa tangguh bencana 

3. 2017. Ipteks 

Bagi Masyarakat 

Desa/ Kelurahan 

Tangguh 

Bencana Melalui 

Kelompok Siaga 

Mewujudkan desa/ 

kelurahan tangguh 

bencana yang 

melibatkan 

kelompok 

Analisis data 

menggunakan 

analisis 

perhitungan 

indeks 

- lokasi 

penelitian 

dilakukan 

pada 

desa/kelurahan 

Lokasi 

penelitian 

rawan bencana 

longsor, gempa 

bumi dan 

tsunami 

Pelaksanaan kegiatan 

pembentukan desa tangguh 

bencana di Kelurahan Air 

Manis telah dilaksanakan 

oleh tim pengabdian yakni 
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Bencana 

Keluarahan Air 

Manis, 

Kecamatan 

Padang Selatan, 

Kota Padang, 

Sumatera Barat 

(Ansosry) 

masyarakat siaga 

bencana 

tangguh 

bencana  

- pernah 

dilakukan 

pelatihan 

pengurangan 

risiko bencana 

pada 

masyarakat 

KSB 

dari kelompok siaga 

bencana.  

4. 2015. 

Pengetahuan 

Tentang Isu 

Pengurangan 

Risiko Bencana 

Berbasis 

Komunitas 

Kelompok Siaga 

Bencana di 

Mengetahui tingkat 

pengetahuan 

anggota kelompok 

siaga bencana 

tentang isu 

Pengurangan 

Risiko Bencana 

Berbasis 

- metode 

penelitian 

menggunakan 

deskriptif 

kuantitatif 

- sampel dalam 

penelitian 

adalah 

masyarakat 

- pengurangan 

risiko bencana 

melalui 

kelompok 

siaga bencana 

- sampel dan 

populasi 

penelitian 

adalah 

masyarakat 

KSB 

Pengetahuan masyarakat 

Kelompok Siaga Bencana 

tentang isu PRBBK berada 

pada tingkat pengetahuan 

cukup. 
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Kecamatan 

Padang Barat 

Kota Padang. 

(Tiurmaida 

Simandalahi) 

Komunitas 

(PRBBK) 

kelompok 

siaga bencana 

5. 2013. 

Pengetahuan dan 

Kesiapsiagaan 

Masyarakat 

Menghadapi 

Bencana Banjir 

di Bolapapu 

Kecamatan 

Kulawi Sigi 

Sulawesi 

Tengah 

(Nurlailah 

Umar) 

Memperoleh 

gambaran 

pengetahuan 

kesiapsiagaan 

masyarakat dalam 

menghadapi banjir 

di desa Bolapapu 

Kecamatan Kulawi 

Kabupaten Sigi 

Sulawesi Tengah 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenologi 

Memiliki tujuan 

sama yaitu 

mengetahui 

pengetahuan 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana banjir 

Metode 

penelitian 

berbeda  

Pengetahuan dan kesiapan 

masyarakat dalam 

menghadapi banjir masih 

kurang, masih ada 

masyarakat yang tidak 

mengetahui tentang banjir 

dan belum tahu kesiapan 

atau langkah-langkah apa 

yang harus dilakukan 

sebelum banjir, saat banjir 

serta setelah banjir.  
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C. Kerangka berfikir  

Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan merupakan wilayah 

yang memiliki topografi landai hingga curam. Beberapa wilayah Kalipancur 

berupa dataran alluvial dan dilalui oleh sungai Kreo, permukiman penduduk 

yang berada di bantaran sungai serta kurangnya kesadaran penduduk dalam 

pemanfaatan bantaran sungai berpotensi rawan bencana banjir. Wilayah 

yang rawan bencana banjir memerlukan penanggulangan untuk mengurangi 

risiko bencana, salah satu diantaranya adalah terbentuknya KATANA. 

Salah satu syarat Kelurahan Tangguh Bencana adalah terdapatnya 

Kelompok Siaga Bencana. 

Kelompok Siaga Bencana merupakan sekelompok masyarakat yang 

berperan serta dalam penanggulangan bencana. Peran KSB dapat dilihat 

dari tugas dan fungsinya, diantaranya yaitu memberikan informasi dan 

peringatan bencana, memberikan pertolongan pertama, mengarahkan warga 

dalam proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan 

menjaga keamanan evakuasi.  

Masyarakat yang menempati wilayah rawan bencana terutama 

bencana banjir sebaiknya memiliki pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan 

yang baik. Adanya peran KSB diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan sikap masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. Dari hal 

tersebut maka akan diketahui Peran Serta Kelompok Siaga Bencana. 

Adapun gambar kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

2.1 
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Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Kondisi Masyarakat 

Kondisi masyarakat memiliki kesadaran 

rendah dalam pemanfaatan bantaran sungai 

KATANA

(Kelurahan Tangguh 

Bencana) 

Pengetahuan: 

- arti bencana banjir

- pemicu banjir

- pencegahan banjir 

- kesiapsiagaan 

Sikap: 

- Komponen 

kognitif 

- Komponen 

afektif 

- Komponen 

konatif 

Kelompok Siaga 

Bencana 

Peran : 

meningkatkan 

kapasitas  

masyarakat 

Peran Serta Kelompok Siaga Bencana terhadap 

Pengetahuan dan Sikap Kesiapsiagaan Bencana Banjir 

Masyarakat Kalipancur 

Geomorfologi Kalipancur berupa dataran alluvial 

yang dikelilingi lereng curam dan perbukitan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang  bencana banjir di Kelurahan 

Kalipancur termasuk dalam kategori ‘cukup baik’. Pengetahuan

masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor 

pendidikan, faktor umur, pekerjaan, dan faktor sosial budaya.  

2. Tingkat sikap masyarakat dalam menghadapi bencana banjir termasuk 

dalam kategori baik. Sikap masyarakat dalam menghadapi bencana 

termasuk dalam kategori baik dapat dipengaruhi oleh faktor pengalaman 

pribadi ketika terjadi bencana banjir. 

3. Peran Kelompok Siaga Bencana terdiri dari 3 bidang yaitu: a) bidang 

komunikasi, b) bidang evakuasi, c) bidang dapur umum. Peran 

Kelompok Siaga Bencana terhadap pengetahuan dan sikap 

kesiapsiagaan bencana banjir belum terlaksana dengan baik. Hal 

tersebut sesuai dengan wawancara KSB yang mengaku belum 

melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada warga secara langsung, 

serta wawancara dengan warga yang mengaku belum mengetahui 

kegiatan KSB dan tidak mengetahui adanya pelatihan maupun 

sosialisasi kepada warga serta hasil dari tes pengetahuan yang hanya 

pada kategori “cukup baik”. Pengetahuan dan Sikap masyarakat 
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diperoleh dari pengalaman pribadi saat terjadi bencana maupun 

pengalaman belajar dari pendidikan, televisi maupun sosial media. 

Kelompok Siaga Bencana memiliki hambatan dan kendala yang 

menyebabkan peran KSB belum terlaksana dengan baik, yaitu 

kurangnya dana, fasilitas dan sumber daya manusia; serta rendahnya 

kesadaran warga mengenai bencana.  

B. Saran  

1. Masyarakat perlu ikut serta dalam pengurangan risiko bencana banjir di 

Kelurahan Kalipancur dengan mengikuti kegiatan pelatihan maupun 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun KSB Kalipancur. 

Bersedia dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sungai, serta 

bersedia dalam menyumbangkan tenaga, pemikiran dan bantuan dana 

demi kelancaran kegiatan pengurangan risiko bencana. 

2. Perlunya kerjasama antar anggota KSB agar kegiatan pengurangan 

risiko bencana berjalan dengan lancar, dan tetap menjaga kekompakan 

di dalam kelompok. 

3. Pengalokasian dana oleh pemerintah agar kegiatan pengurangan risiko 

bencana di masyarakat dapat dilakukan dengan baik 
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