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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ancaman banjir dan 
kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta dalam menghadapi bencana banjir. Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Kelurahan Sumber yang berada di sekitar bantaran sungai gajah putih 
yang sering terkena banjir pada tahun 2007 dengan ketinggian genangan masing-
masing RW yaitu RW I dengan ketinggian air mencapai 100cm, RW II ketinggian 
air mencapai 200cm, RW III ketinggian air mencapai 100cm dan RW IV 
ketinggian air mencapai 100cm yang terdiri dari 16 RT dengan 94 sampel dari 
jumlah 1.479 KK. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini secara 
simple random sampling sedangkan teknik penentuan lokasi menggunakan 
purposive yaitu  dengan memasukan keseluruhan daftar KK pada masyarakat 
wilayah RW I, Wilayah RW II, Wilayah RW III, dan Wilayah RW IV. Teknik 
perolehan data yang digunakan adalah angket/kuesioner dan dokumentasi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teori yang 
digunakan berdasarkan pada kesiapsiagaan masyarakat yaitu 6 parameter dari 
PASTI, 2009 yaitu Pengetahuan masyarakat mengenai banjir, Sistem perilaku 
masyarakat komunal, Kelembagaan formal dan informal (petugas dinas, badan 
yang bertanggungjawab), Peraturan formal/informal, Peralatan umum atau 
infrastruktur, dan Simulasi individu dan kelompok masyarakat. Kesimpulan yang 
diambil adalah Tingkat ancaman tinggi dan Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat 
Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta dikatakan belum siap.  

Kata kunci : Kesiapsiagaan Masyarakat, Tingkat Ancaman, Bencana Banjir. 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Kelurahan Sumber merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Banjarsari, 
Surakarta. Kelurahan ini terbagi menjadi 17 rukun warga yang mempunyai nama 
kampung masing-masing  yaitu Sumber Tegalan, Sumber Jagalan, Sumber 
Bregan, Sumber Rejo, Sumber Jetis, Sumber Trangkilan dan Komplang sebagai 
perbatasan antara Kelurahan Nusukan dengan Kelurahan Sumber. Daerah ini 
merupakan daerah yang memiliki tingkat ancaman terhadap bencana banjir, 
karena berdekatan dengan sungai dan masih banyak juga warga yang bertempat 
tinggal di bantaran sungai Gajah Putih yang merupakan anakan dari sungai Pepe. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kelurahan Sumber (KDKS) 
“Kelurahan Sumber merupakan daerah yang rawan terhadap banjir, bencana 
banjir ini pernah terjadi pada Tahun 2007 yang merupakan kategori banjir terbesar 
dan banyak merugikan warga masyarakat, karena air sungai meluap dikarenakan 
air tersebut kiriman dari Boyolali, sehingga air masuk di pemukiman penduduk 
yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yaitu terganggunya aktifitas 
masyarakat, pemukiman penduduk menjadi kumuh dan sulit mencari air bersih”.   
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat ancaman bencana banjir di Kelurahan Sumber 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi 
Bencana banjir di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta  
 
 

LANDASAN TEORI 
 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 
faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia sehingga menyebabkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 
dampak psikologis. 

Bencana muncul ketika ancaman alam (banjir) bertemu dengan masyarakat 
yang rentan (perkampungan di bantaran sungai) yang mempunyai kemampuan 
rendah atau tidak mempunyai kemampuan untuk menanggapi ancaman itu (tidak 
ada pelatihan atau pemahaman tentang banjir  atau tidak siap siaga). Gabungan 
keduanya menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat seperti kehancuran 
rumah, kerusakan harta benda serta korban jiwa. (Panduan Umum 
Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, 2007). 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti ingin mengetahui 
KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA 
BANJIR KELURAHAN SUMBER KECAMATAN BANJARSARI KOTA 
SURAKARTA. 



 

 

Pengertian Banjir menurut (Krishna, Engkon, dkk, 2008) adalah suatu 
kejadian saat air menggenangi daerah yang biasanya tidak digenangi air dalam 
selang waktu tertentu. 

Menurut Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana (2012) 
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 
berdaya guna. 

 
METODE PENELITIAN 
 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumber Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena 
daerah tersebut merupakan ancaman terjadinya bencana banjir. Bencana banjir 
yang pernah terjadi dan merupakan kategori banjir terbesar pada tanggal 26 
Desember Tahun 2007. Populasi dalam penelitian ini hanya warga RW I, RW II, 
RW III, dan RW IV Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari dengan 1.479 KK 
dengan 94 sampel.  
 Pengambilan sampel dalam penelitian ini secara simple random sampling 
sedangkan teknik penentuan lokasi menggunakan purposive yaitu peneliti 
mengambil sampel RW I Sumber Krajan sebanyak 33 sampel, RW II Sumber 
Tempu Rejo 20 sampel, RW III Sumber tapen 24 sampel, dan RW IV Sumber 
tegalan 17. Penentuan jumlah sampel pada masing-masing dukuh ditentukan 
dengan merandom secara acak dengan mengundi seluruh populasi kemudian 
muncul sampel tiap RW dengan jumlah masing-masing dan dilakukan dengan 
cara sederhana dengan undian. 
 Variabel dalam penelitian ini adalah : Pengetahuan masyarakat mengenai 
banjir, Sistem perilaku masyarakat komunal, Kelembagaan formal dan informal 
(petugas dinas, badan yang bertanggungjawab), Peraturan formal/informal, 
Peralatan umum atau infrastruktur, dan Simulasi individu dan kelompok 
masyarakat. 
 Metode pengumpulan data dengan teknik angket (kuesioner) dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Analisis tingkat ancaman bencana banjir di Kelurahan Sumber Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta sesuai dengan PERKA BNPB No 2 Tahun 
2012. 

2. Analisis Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat berdasarkan variabel 
penelitian untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 
menghadapi bencana banjir. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari 

Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan yang memiliki 13 
kelurahan dan merupakan kecamatan terbesar di Kota Surakarta yaitu 33,63% 



 

 

dari luas wilayah kota Surakarta 1.481,10 ha. Kecamatan Banjarsari terletak 
di sebelah utara tepatnya di Jl. Letjen S. Parman Surakarta dengan kode pos 
57130. Jumlah penduduk kecamatan Banjarsari 177. 208 jiwa dengan 
kepadatan penduduknya 10.630/km² . Kelurahan Sumber merupakan sebuah 
kelurahan di Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Kelurahan ini terbagi menjadi 
17 rukun warga yang mempunyai nama kampung masing-masing  yaitu 
Sumber Tegalan, Sumber Jagalan, Sumber Bregan, Sumber Rejo, Sumber 
Jetis, Sumber Trangkilan dan Komplang sebagai perbatasan antara Kelurahan 
Nusukan dengan Kelurahan Sumber. (BPS SURAKARTA : 2012). 
 
1. Analisis Tingkat Ancaman 

Analisis tingkat ancaman disini menggunakan indeks ancaman penduduk 
terpapar yang selanjutnya dibagi menjadi tiga kelas : rendah, sedang, dan tinggi. 
Perhitungan indeks ancaman ini menggunakan peta yang telah distandartkan oleh 
perka BNPB. 
 Indeks penduduk terpapar dicari menggunakan data komponen sosial 
budaya di daerah penelitian Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari memiliki 
kepadatan penduduk 13128, 213 km², rasio jenis kelamin 101,05%, Rasio 
kemiskinan 16,573%, Rasio orang cacat 0,410%, Rasio kelompok umur 46,552% 
dengan demikian dapat disimpulkan besarnya kerentanan sosial yaitu 0,8567% 
dengan kategori tinggi.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Penelitian Peneliti 
 

Gambar  4.2 Matrik Tingkat Ancaman Banjir PERKA BNPB : 2012 
 

2. Analisis Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana 
Banjir 

Analisis data yang digunakan peneliti untuk mengkaji tingkat kesiapsiagaan 
masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kelurahan Sumber Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan indeks. Indeks dalam penelitian ini meliputi indeks parameter yaitu: 
Pengetahuan masyarakat mengenai banjir, Sistem perilaku masyarakat komunal, 
Kelembagaan formal dan informal (petugas dinas, badan yang 
bertanggungjawab), Peraturan formal/informal, Peralatan umum atau 
infrastruktur, dan Simulasi individu dan kelompok masyarakat. 

1. Pengetahuan masyarakat mengenai banjir 
 



 

 

Indeks parameter hasil total keseluruhan dari 94 sebagian besar menjawab 
sangat benar dengan presentase 39%. Pernyataan tersebut dapat 
disimpulkan dari keterangan seluruh responden, bahwa masyarakat 
Kelurahan Sumber paham dan jelas mengenai asal usul penyebab bencana 
banjir yang terjadi di daerahnya tersebut. 
 

2. Sistem perilaku masyarakat komunal 

Indeks parameter hasil total keseluruhan dari 94 responden. Masyarakat 
sebagian besar menjawab benar dengan presentase 60%. Pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan dari keterangan seluruh responden, bahwa 
masyarakat Kelurahan Sumber saling membantu satu sama lain saat terjadi 
banjir, rasa solidaritas antar warga sangat tinggi, tidak ada perbedaan 
antara kaya dan miskin, menambah keakraban masyarakat dan eratnya rasa 
tolong-menolong. 
 

3. Kelembagaan formal dan informal (petugas dinas, badan yang 
bertanggungjawab) 
 
Indeks parameter hasil total keseluruhan dari 94 responden. Masyarakat 
sebagian besar menjawab sangat salah dengan presentase 45%. Pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan dari keterangan seluruh responden, bahwa 
sosialisasi mengenai bencana banjir secara reguler memang pernah 
diadakan tetapi pemberitahuannya kurang merata, sehingga masyarakat 
banyak yang kurang tahu dengan adanya diskusi/sosialisasi mengenai 
bencana banjir. 
 

4. Peraturan formal/informal 
 
Indeks parameter hasil total keseluruhan dari 94 responden. Masyarakat 
sebagian besar menjawab sangat salah dengan presentase 37%. Pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan dari keterangan seluruh responden, bahwa 
tidak ada peraturan dari pihak formal/informal mengenai 
petunjuk/himbauan yang dimengerti  oleh warga yang harus dilakukan saat 
banjir datang dan tidak ada peraturan dari pihak yang terkait upaya 
masyarakat untuk memitigasi bencana. 
 

5. Peralatan umum atau infrastruktur 

Indeks parameter hasil total keseluruhan dari 94 responden. Masyarakat 
sebagian besar menjawab sangat salah dengan presentase 33%. Pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan dari keterangan seluruh responden, bahwa 
masyarakat  tidak mempunyai peralatan yang dapat digunakan untuk 
mengurangi dampak buruk banjir karena biaya yang sangat mahal 
sehingga tidak semua masyarakat mampu menjangkau biaya tersebut, 
misalnya : anjuran untuk membuat sumur resapan atau gorong - gorong. 



 

 

6. Simulasi individu dan kelompok masyarakat 
 
Indeks parameter hasil total keseluruhan dari 94 responden. Masyarakat 
sebagian besar menjawab sangat salah dengan presentase 50%. Pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan dari keterangan seluruh responden, bahwa 
masyarakat  tidakpernah melakukan simulasi banjir, dikarenakan tidak ada 
himbauan dari kepedulian pemerintah setempat mengenai masalah tanggap 
darurat bencana banjir yang biasanya terjadi di Kelurahan Sumber, 
sehingga masyarakat kurang paham arti pentingnya mitigasi dalam 
mengahadapi bencana banjir. 
 
 
 

KESIMPULAN  
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 

1. Tingkat ancaman banjir di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari 
Kota Surakarta memiliki tingkat ancaman yang tinggi. 
 

2. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di 
Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dikatakan 
belum siap, berdasarkan persentase jawaban total seluruh responden 
yang menjawab sangat salah dari 6 parameter diperoleh presentase 
tertinggi sebesar 50% terdapat pada parameter 6 yaitu simulasi 
individu dan kelompok masyarakat, sehingga peneliti menyimpulkan 
dari presentase tersebut masyarakat dinilai belum siap, karena hasil 
keterangan dari warga ketika banjir datang bantuan evakuasi kurang 
cepat dan genangan air semakin cepat bertambah sehingga dapat 
menyebabkan korban jiwa maupun korban luka ringan. 
  
 
 

SARAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diajukan 
saran sebagai berikut : 
 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah setempat dapat 
memberikan perhatian khusus kepada masyarakat khususnya di 
Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dalam 
memberikan simulasi dan bantuan peralatan secara merata, sehingga 
masyarakat siap dalam menghadapi bencana banjir yang datang 
secara tiba-tiba. 
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