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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, 2) Mengetahui dampak yang 

diakibatkan oleh bencana banjir berdasarkan dari informasi yang diperoleh 

peneliti dari salah satu masyarakat. 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data berasal 

dari hasil angket yang telah diisi oleh warga masyarakat desa Cemani Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo dan wawancara dengan salah satu warga ataupun 

aparatur desa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 1) lembar 

kuisioner/ angket 2) wawancara 3) observasi langsung di tempat penelitian. Pada 

penelitian ini tidak menggunakan uji validitas maupun uji reliabilitas karena item 

soal pada lembar angket diambil dari buku PASTI (Preparedness Assessment 

Tools for Indonesia) yang ditulis oleh Kharisma Nugroho, Hening Purwati, Jenik 

Andreas, Surya Rahman M. Barry Adhitya.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat Desa 

Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo terhadap banjir diperoleh nilai 

indeks sebesar 71,42%, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kesiapsiagaan 

terhadap banjir pada masyarakat Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo termasuk dalam kategori Siap.  

Selain itu, ada pula dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir, yaitu: 

sebagian rumah warga ada yang kemasukan air, warga mengungsi di jalan, warga 

tidak terkena penyakit karena air banjir, mendapatkan bantuan dari kelurahan, 

serta mendapatkan bantuan dari tim medis. 
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Pendahuluan 

Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat masih perlu adanya 

penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun 

masyarakat. Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia 

yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), 

faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan 

sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan 

prasarana.  

Menurut Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006), ada 5 macam 

strategi untuk mengurangi dampak banjir pada individu dan masyarakat, 

yaitu: 

1. Informasi dan pendidikan 

2. Asuransi banjir 

3. Penyesuaian-penyesuaian pajak 

4. Tindakan-tindakan darurat untuk banjir 

5. Pemulihan pasca banjir 

Selain strategi untuk mengurangi dampak banjir pada individu dan 

masyarakat, ada pula strategi untuk mengurangi banjir yang dikemukakan 

oleh Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief (2006), yaitu: 

1. Bendungan dan waduk 

2. Tanggul (levee) dan penahan banjir (Floodwall) 

3. Peningkatan kapasitas saluran drainase atau sungai 

4. Tindakan-tindakan perbaikan lahan 



 
 

5. Penahanan di suatu lokasi (on-site detention) 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

banjir. 

2. Mengetahui dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir berdasarka dari 

informasi yang diperoleh peneliti dari salah satu masyarakat. 

Landasan Teori 

Banjir  

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, banjir adalah aliran yang relatif 

tinggi, dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. Menurut 

Robert J. Kodoatie dan Sugiyanto (2002), banjir disebabkan oleh 2 faktor, 

yaitu: 1)faktor alam, dan 2)tindakan manusia. 

Natural Hazard Research and Applications Research Center (1992) 

menyebutkan empat strategi dasar untuk pengelolaan daerah banjir: 

a. Mengurangi kerentanan/ bahaya terhadap kerusakan dan gangguan banjir 

(zona atau pengatur tata guna lahan dalam daerah banjir). 

b. Mengurangi banjir (menggunakan waduk sebagai pengendali banjir). 

c. Mengurangi dampak banjir pada individu dan masyarakat (misalnya 

menggunakan teknik mitigasi seperti asuransi dan ketahanan banjir). 

d. Mengembalikan dan mempertahankan alam dan sumber daya budaya dari 

daerah banjir (mengenali nilai atau harga daerah banjir dan 

memanfaatkannya untuk pariwisata dan aktivitas-aktivitas lainnya yang 

cocok/ tepat). 



 
 

Dalam buku PASTI (Preparedness Assessment Tools For Indonesia) yang 

ditulis oleh Kharisma Nugroho, dkk, menyebutkan bahwa metode untuk 

banjir adalah dengan metode memanen hujan. Ada beberapa metode 

memanen hujan yang telah berkembang dan beberapa wacana memanen 

hujan yang dapat dikembangkan di Indonesia: 

a) Metode Memanen Hujan dengan Mempertahankan hutan; Hutan dapat 

Dijadikan sebagai Komponen Pemanen Air dengan Cara Mempertahankan 

dan Kelestarian Hutan Tersebut. 

b) Metode Memanen Hujan dengan Revitalisasi Danau, Telaga, Dan Situ. 

c) Metode Memanen Hujan dengan Kolam-Kolam dan sumur Resapan. 

d) Metode Memanen Hujan dengan Modifikasi Landsekap 

e) Metode Memanen Hujan dengan Kolam-Kolam Tando Air Rumah 

Tangga. 

Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). 

Kesiapsiagaan menurut Carter (1991:29) adalah tindakan-tindakan yang 

memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan 

individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan 

tepat guna. 

Kesiapsiagaan menurut buku PASTI (Preparedness Assessment Tools For 

Indonesia) yang ditulis oleh Kharisma Nugroho, dkk merupakan kegiatan 



 
 

yang menunjukkan tingkat efektivitas respons terhadap bencana secara 

keseluruhan. Di dalam buku PASTI (Preparedness Assessment Tools For 

Indonesia) yang ditulis oleh Kharisma Nugroho, dkk, disebutkan bahwa ada 

10 standar kesiapsiagaan, yaitu: 

- Pembentukan dan pembangunan kapasitas organisasi untuk mengawasi 

dan menjalankan sistem peringatan 

- Evakuasi 

- Penyelamatan dan bantuan 

- Pembuatan rencana pelaksanaan menangani bencana atau rencana 

penanganan bencana 

- Mobilisasi langsung 

- Pengaturan stok persediaan 

- Komunikasi bahaya 

- Pelatihan relawan 

- Latihan dan simulasi masyarakat 

- Pendidikan dan kesadaran masyarakat 

Masyarakat  

Ada beberapa definisi dari masyarakat, diantaranya yaitu: 

1) Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia 

yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

2) Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 



 
 

3) Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah 

kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, 

dan perasaan persatuan yang sama. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan 

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan mulai dari bulan Desember 

2012 sampai dengan bulan Juni 2014. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada 

kesiapsiagaan masyarakat di Desa Cemani dalam menghadapi bencana banjir. 

Subjek dalam penelitian ini adalah warga Desa Cemani Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. 

Variabel dalam penelitian ini ada 1, yaitu: variabel kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana banjir di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo. 

Dalam penelitian ini, teknik dan instrumen dalam pengumpulan data 

berupa: lembar kuisioner/ angket, wawancara, observasi. Adapun penjelasan 

dari metode tersebut sebagaimana uraian berikut ini: 

1) Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan 

melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di 

bawah pengawasan peneliti. 

2) Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. 



 
 

3) Observasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan 

sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap 

kejadian-kejadian yang langsung (Bimo Walgito, 1987:54). 

Pada penelitian ini tidak menggunakan uji validitas maupun uji reliabilitas 

instrumen dikarenakan item pertanyaan yang digunakan dalam memperoleh 

data menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari buku PASTI (Preparedness 

Assessment Tools For Indonesia) yang ditulis oleh Kharisma Nugroho, dkk. 

Analisis data mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir 

di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ini untuk 

mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Berikut 

ini adalah rumus untuk mengetahui hasil kesiapsiagaan banjir: 

Indeks Kesiapsiagaan = 
                       

                           
       % 

Sedangkan untuk mengklasifikasikan hasil dari indeks kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi banjir ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Indeks Kesiapsiagaan menurut LIPI 

Persentase  Kategori  

80% - 100% Sangat Siap 

65% - 79% Siap  

55% - 64% Hampir Siap 

40% - 54% Kurang Siap 

< 40% Belum Siap 



 
 

 

 

Pengujian hipotesis akan menggunakan hipotesis deskriptif, yaitu: 

a. Ho : ρ ≥ 80% 

b. H1 : ρ ≤ 80% 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna. Berdasarkan hasil distribusi tingkat 

kesiapsiagaan masyarakat Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo tentang banjir diperoleh hasil sebagai berikut: 

Distribusi Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Cemani  

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

 

Kesiapsiagaan 

Masyarakat 

Jumlah Persentase 

Hampir Siap 14 14,00% 

Siap 48 48,00% 

Sangat Siap 38 38,00% 

Jumlah 100 100% 

 

 

Hasil distribusi tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Cemani 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa dari 100 responden 

penelitian terdapat 14% orang yang mempunyai kesiapsiagaan terhadap 

bencana banjir dalam kategori hampir siap, 48% masyarakat mempunyai 



 
 

kesiapsiagaan terhadap bencana banjir yang termasuk kategori siap dan 38% 

masyarakat mempunyai kesiapsiagaan yang termasuk kategori sangat siap 

terhadap banjir. Berdasarkan hasil distribusi di atas dapat diketahui bahwa 

mayoritas masyarakat Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 

mempunyai kesiapsiagaan yang termasuk kategori hampir siap tentang banjir. 

 

Analisis kesiapsiagaan ini digunakan untuk mengetahui kategori tingkat 

kesiapsiagaan terhadap bencana banjir di Desa Cemani Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini adalah hasil dari analisis kesiapsiagaan 

banjir: 

Indeks Kesiapsiagaan   = 
                        

                            
  100 % 

    = 
    

    
  100 % 

    = 71,42% 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapsiagaan masyarakat Desa 

Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo terhadap banjir diperoleh 

nilai indeks sebesar 71,42%. Indeks ini berarti bahwa tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi banjir ≤ 80%. Oleh karena hasil perhitungan  

menunjukkan bahwa indeks kesiapsiagaan berada pada interval 65% - 79%, 

maka dapat diketahui bahwa tingkat kesiapsiagaan terhadap banjir pada 

masyarakat Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo termasuk 

dalam kategori Siap. 



 
 

Selain dari hasil analisis kesiapsiagaan yang diperoleh dari angket, masih 

ada pula beberapa penjelasan dari hasil wawancara dari salah satu warga yang 

bernama Bapak Gito Slamet, yaitu: 

1. Beberapa kali telah terjadi banjir, baik banjir yang dikategorikan sebagai 

banjir kecil maupun banjir besar. Banjir besar terjadi sekitar 3 tahun yang 

lalu. Tingginya kira-kira ± 1 meter atau setinggi perut orang dewasa. 

2. Sebagian rumah warga kemasukan air banjir tersebut. Bahkan ada yang 

dindingnya roboh karena bukan merupakan bangunan yang permanen. 

3. Warga mengungsi di jalan yang tidak terkena banjir selama 1 hari 1 

malam. 

4. Tidak ada warga yang terkena penyakit akibat banjir tersebut. 

5. Warga juga mendapatkan bantuan dari kelurahan. 

6. Tidak ada korban jiwa pada banjir tersebut. 

7. Ada bantuan dari tim medis. 

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Pusat 

Statistik, juga menjelaskan bahwa: 

a. Selama 3 tahun terakhir ini di Desa Cemani pernah sekali terjadi banjir 

yang termasuk sebagai banjir besar. 

b. Di Desa Cemani juga terdapat 1 sungai yang melintas di sekitar rumah 

warga. 

c. Tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. 

d. Kerugian akibat bencana tersebut sekitar Rp. 12.000.000,00. 

e. Ada bantuan dari kelurahan berupa makanan dan minuman. 



 
 

f. Tidak ada sistem peringatan dini di Desa Cemani. 

g. Di Desa Cemani tidak tersedia perlengkapan keselamatan, seperti: perahu 

karet, tenda, masker, dan sebagainya. 

h. Tidak pernah ada penyuluhan keselamatan, termasuk simulasi bencana. 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kesiapsiagaan masyarakat 

terhadap bencana banjir di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan masyarakat Desa 

Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo terhadap banjir diperoleh 

nilai indeks sebesar 71,42%, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat 

kesiapsiagaan terhadap banjir pada masyarakat Desa Cemani Kecamatan 

Grogol Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kategori Siap. 

Selain itu, banyak pula dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir, 

yaitu: sebagian rumah warga ada yang kemasukan air, warga mengungsi di 

jalan, warga tidak terkena penyakit karena air banjir, mendapatkan bantuan 

dari kelurahan, serta mendapatkan bantuan dari tim medis. 

Saran  

1. Bagi Masyarakat 

a. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir 

diharapkan lebih ditingkatkan dengan berperan aktif dalam 



 
 

meningkatkan pemahaman melalui partisipasi dalam penyuluhan dari 

pemerintah. 

b. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat harus lebih diutamakan pada 

indikator peraturan formal/ informal, dan pengetahuan masyarakat 

mengenai banjir. Karena pada indikator ini sebagian besar masyarakat 

belum mengerti mengenai hal tersebut. 

c. Kesiapsiagaan terhadap bencana banjir seharusnya dipahami oleh 

seluruh kalangan masyarakat, karena bencana banjir akan terkena pada 

seluruh masyarakat tanpa memperhatikan tingkat pemahaman. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

a. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat 

terhadap bencana banjir dengan kegiatan penyuluhan maupun seminar 

terkait dengan respon bencana, sehingga pemahaman masyarakat 

tentang respon bencana dapat meningkat. 

b. Melakukan kampanye tentang pentingnya pemahaman terhadap 

bencana banjir melalui pamflet, brosur dan jejaring sosial, sehingga 

dapat melakukan kesiapsiagaan yang baik terhadap kejadian bencana 

banjir. 

c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan 

penelitian dengan melakukan penelitian pada beberapa daerah yang 

mempunyai risiko terhadap bencana dengan mencari faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 

banjir 
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