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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 

Sukoharjo khususnya di daerah yang berpotensi bencana banjir yaitu Dukuh 

Nguter dan Dukuh Ngambil-ambil dengan judul Kesiapsiagaan Masyarakat 

Terhadap Bencana Banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 

Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tingkat ancaman 

bencana banjir terhadap kehidupan masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan 

Nguter, Kabupaten Sukoharjo, 2) Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 

Sukoharjo. Jumlah sampel penelitian sebanyak 90 Kepala Keluarga atau Wakil 

Kepala Keluarga dari populasi 947 Kepala Keluarga. Teknik pengambilan sampel 

adalah Sampling Aksidental dengan penentuan ukuran sampel menggunakan 

rumus Taro Yamene (Riduwan, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi, angket (Kuesioner), dokumentasi, dan wawancara. Data yang 

digunakan adalah Data Primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan 

menggunakan kuesioner (angket) dan Data Skunder yang diperoleh dari instansi-

instansi terkait. Teknik uji persayaratan analisis mengguanakan uji coba angket, 

uji validitas, dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ancaman masyarakat terhadap 

bencana banjir sesuai hasil wawancara dengan masyarakat Desa Nguter, bahwa 

kedalaman banjir di Desa Nguter < 1m sehingga termasuk daerah rawan bencana 

banjir dalam katagori rendah. Kemudian indeks penduduk terpapar di Desa 

Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indeks 0,96 

yang berarti menunjukkan bahwa indeks penduduk terpapar di Desa Nguter, 

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam katagori Tinggi. Jadi 

hasil dari indeks ancaman bencana banjir dengan indeks penduduk terpapar 

menghasilkan matriks tingkat ancaman bencana banjir, bahwa tingkat ancaman 

bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 

termasuk sedang. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Nguter, Kecamatan 

Nguter, Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indeks keseluruhan yaitu 43,94 

(Cukup), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa 

Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana banjir 

termasuk dalam katagori cukup. 

   

Kata kunci : Banjir,  Ancaman, Kesiapsiagaan Masyarakat 





1 

A. PENDAHULUAN 

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, tanpa air maka 

manusia dan setiap organisme yang hidup tidak dapat melangsungkan 

kehidupannya.  Ini membuktikan bahwa air merupakan salah satu sumber 

kehidupan yang harus terpenuhi.Oleh karena itu air harus tetap terjaga baik 

secara kualitas maupun kuantitasnya yang mana dengan demikian kita dapat 

memanfaatkannya secara maksimal dan mencegah bencana yang di timbulkan 

oleh air. 

Kenyataan di lapangan banyak terjadi bencana yang diakibakan oleh air 

salah satunya banjir, dan ini terjadi akibat ulah manusia itu sendiri yang tidak 

atau kurang menjaga kelestarian air. Buang sampah sembarangan, menutup 

resapan air, mengabaikan pendangkalan sungai oleh sedimentasi, dan banyak 

faktor yang lain menyebabkan terjadinya banjir mereka abaikan. Kalau kita 

abaikan secara terus-menerus factor tersebut maka hanya akan menambah 

akibat buruk bancana banjir disetiap tahunnya. 

Tahun 2003-2005 telah terjadi 1.429 kejadian bencana di Indonesia. 

Sebagian dari kejadian bencana tersebut (53,3%) merupakan bencana 

hidrometeorologi. Dari total bencana hidrometeorologi, yang paling sering 

terjadi adalah banjir (34,1 persen dari total kejadian bencana di Indonesia) 

diikuti oleh tanah longsor (16 persen). Tahun 2006 banjir bandang di daerah 

Jember Jawa Timur telah menyebabkan 92 orang meninggal dan 8.861 orang 

mengungsi serta di daerah Trenggalek telah menyebabkan 18 orang 

meninggal. Di Manado (Provinsi Sulawesi Utara) juga terjadi banjir disertai 

tanah longsor yang menyebabkan 27 orang meningal dengan jumlah 
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pengungsi mencapai 30.000 orang. Banjir disertai tanah longsor juga melanda 

Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2006 dengan korban lebih dari 200 orang 

meninggal dan puluhan orang dinyatakan hilang (BAKORNAS PB, 23 Juni 

2006 dalam RAN PRB). 

Daerah pemukiman padat penduduk banyak terjadi penutupan resapan 

air oleh semen sehingga air hujan yang seharusnya meresap ketanah dengan 

adanya penutup tersebut jadi tergenang dalam beberapa waktu, dan dalam 

curah hujan yang tinggi maka air menggenang terlampau banyak dan 

berakibat banjir. Pada kondisi seperti ini masyarakat akan lebih kesulitan 

dalam menata ulangkembali resapan air sehingga akan lebih baiknya sejak 

dini dilakukan rencana tataletak resapan air di lingkungan pemukiman yang 

mana dengan konsep tersebut akan menjadikan masyarakat sadar bencana dan 

tahu seberapa banyak resapan yang diperlukan sekaligus menjadi salah satu 

bentuk mitigasi bencana banjir. 

Selain curah hujan yang tinggi diatas normal, banjir juga disebabkan 

oleh gelombang badai tropis, luapan air pasang di laut yang menghambat 

aliran di sungai, jebolnya tanggul ataupun bendungan, salju yang meleleh, 

pecahnya pipa-pipa air, maupun tersumbatnya saluran pembuangan air hujan 

(Krishna Pribadi, dkk, 2008). 

Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo meupakan 

daerah yang berdekatan dengan sungai, pada waktu musim hujan saat curah 

hujan tinggi air sungai tersebut meluap hingga menggenangi sebagian wilayah 

di Desa Nguter. Selain itu di wilayah berdekatan pasar Nguter juga rawan 
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terjadi banjir disebabkan karena topografi yang lebih rendah dari wilayah di 

sekitarnya dan juga kurangnya resapan air. 

Perlu adanya pemecahan masalah mengingat kondisi aliran sungai dan 

resapan air yang kurang baik disamping penanganan yang sudah ada. Iklim 

tropis dengan intensitas curah hujan yang  tinggi, tentu membutuhkan aliran 

sungai serta resapan air yang memadai untuk menunjang siklus hidrologi yang 

baik serta mencegah banjir. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelitian 

terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul “KESIAPSIAGAAN 

MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR DI DESA NGUTER 

KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO”. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat ancaman bencana banjir terhadap kehidupan 

masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 

Sukoharjo? 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari pada 

penelitian ini adalah. 

1. Mengetahui tingkat ancaman bencana banjir terhadap kehidupan 

masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.   
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2. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 

Sukoharjo. 

B.   LANDASAN TEORI  

 Kesiapsiagaan adalah tindakan yang dilakukan dalam angka 

mengantisipasi suatu bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang 

dilakukan dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif pada saat dan setelah 

terjadi bencana. (Krishna S. Pribadi, dkk, 2008:) 

 Bencana adalah suatu gangguan yang hebat yang menyebabkan korban 

manusia, kerusakan harta dan lingkungan, yang melebihi kemampuan 

masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan sumber daya yang 

dimilikinya. (Krishna S. Pribadi, dkk, 2008) 

 Robert J. Kodoati, (2001:98) Menjelaskan bahwa Bencana banjir 

merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering 

mengakibatkan kehilangan jiwa, kerugian harta, dan benda. 

  Menurut Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin dalam Moenandar 

Soelaeman ,(2009:122)  menjelaskan masyarakat adalah adanya saling 

bergaul dan interaksi kerena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, 

dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat 

merupakan kesatua hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system 

adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. 
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  Menurut Krishna S, (2008:1) menjelaskan bahwa mitigasi merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang disebabkan 

oleh terjadinya bencana. 

  Ancaman bencana dalam UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanganan 

Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan 

bencana. 

C.   METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 

Sukoharjo. Dari sembilan Kampung yang ada di Desa Nguter, dipilih dua 

Kampung secara sengaja berdasarkan Kampung yang berpotensi banjir. Dua 

Kampung tersebut adalah Kampung Ngambil-ambil dan Kampung Nguter 

dengan sampel sejumlah 90 responden. Pelaksanan penelitian ini dilakukan 

dalam waktu kurang lebih sembilan bulan, mulai bulan April  sampai  

Desember 2014. 

  Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling aksidental. 

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2001: 60)  

Uji validitas dan reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui 

keabsahan dan kelayakan instrumen untuk digunakan dalam pengambilan 

data penelitian. 
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 Teknik pengambilan data dengan menggunakan instrumen kuesioner, 

peta ancaman bencana banjir, dan data monografi Desa Nguter. Kuesioner 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan bencana banjir di Desa 

Nguter. 

Tabel 4.35. Indeks Tingkat Kesiapsiagaan 

No Nilai indeks Katagori 

  1 80% – 100% Sangat Tinggi 

  2 60% – 80% Tinggi 

  3  40%  – 60% Cukup  

  4 20% – 40% Rendah 

  5 0% – 20% Sangat Rendah 

                       Sumber : Peneliti (2014) 

 Peta untuk mengetahui indeks ancaman bencana banjir data yang 

diperoleh dibagi menjadi tiga kelas ancaman yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Komponen dan indikator untuk menghitung indeks ancaman bencana dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 3.4. Indeks Ancaman Bencana Banjir 

 

No Bencana Komponen/Indikator Kelas Indeks 

Rendah Sedang Tinggi 

 

1.  

 

Banjir 

 

Peta Zonasi Daerah 

rawan banjir (divalidasi 

dengan data kejadian) 

 

Rendah 

(< 1 m) 

 

Sedang 

(1-3 m) 

 

Tinggi 

(> 3 m) 

         Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

Data monografi digunakan untuk mengetahui  indeks penduduk terpapar 

berupa data kepadatan penduduk dan kelompok rentan.  
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Tabel 3.5. Indeks Penduduk Terpapar 

 

No Bencana Komponen / 

Indikator 

Kelas Indeks Bobot 

Total Rendah Sedang Tinggi 

 

1. 

 

Banjir 

 

Kepadatan 

Penduduk 

 

< 500 

jiwa/km² 

 

500-1000 

Jiwa/km² 

 

> 1000 

jiwa/km² 

 

60 % 

Kelompok 

rentan 

< 20% 20-40% >40% 40% 

       Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

Menentukan kelompok rentan menggunakan parameter berikut: 

Tabel 3.6. Kelompok Rentan 

No Parameter Bobot % 

 1. Rasio jenis kelamin 10 % 

 2.  Rasio kemiskinan 10 % 

 3. Rasio orang cacat 10 % 

 4. Rasio Kelompok umur 10 % 

 Total 40 % 

                      Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

 Menentukan tingkat ancaman dihitung dengan menggunakan hasil indeks 

ancaman dan indeks penduduk terpapar. Penentuan tingkat ancaman 

dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat pada tabel 

berikut: 
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    Tabel 3.7. Matriks Tingkat Ancaman Bencana 

 
        Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif yang 

melibatkan perhitungan atau angka. Selain itu penelitian kuantitatif juga bisa 

disebut dengan penelitian yang melibatkan pengukuran pada tingkat tertentu. 

Penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaaan 

masyarakat dalam bencana banjir  di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 

Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif 

yang berfungsi untuk menggambarkan keadaan suatu variabel yang 

menggambarkan tentang kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. 

 Analisis dalam mengkaji indeks ancaman bencana banjir di Desa Nguter, 

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Kampung Ngambil-

ambil Dan Nguter dengan menggunakan parameter penghitungan bencana 

banjir yang terdapat dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 

tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana. Tingkat ancaman bencana 

banjir dipadukan dari indeks ancaman bencana banjir dan indeks penduduk 

terpapar.  
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D.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Tingkat Ancaman Bencana Banjir di Desa Nguter, Kecamatan 

Ngutger, Kabupaten Sukoharjo. 

 Indeks ancaman dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

tingkat ancaman masyarakat terhadap bencana banjir. Indeks  ancaman 

bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Ngutger, Kabupaten Sukoharjo 

dengan menggunakan parameter perhitungan yang terdapat dalam 

Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman umum 

pengkajian risiko bencana. Tingkat ancaman bencana banjir dipadukan 

dari indeks ancaman bencana banjir dan indeks penduduk terpapar.  

 Menentukan tingkat ancaman dihitung dengan menggunakan hasil 

indeks ancaman dan indeks penduduk terpapar. Penentuan tingkat 

ancaman dilakukan dengan menggunakan matriks seperti yang terlihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.36. Matriks Tingkat Ancaman Bencana  

 

                      Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

 



10 

a. Indeks Ancaman Bencana Banjir 

 Indeks ancaman bencana banjir  disusun berdasarkan dua 

komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan data  

yang pernah tercatat untuk bencana yang pernah terjadi pada daerah 

penelitian. 

 Sesuai hasil penelitian yang berupa data primer melalui 

wawancara langsung dengan masyarakat Desa Nguter khususnya di 

Kampung Ngambil-Ngambil dan Kampung Nguter, bahwa daerah 

penelitian di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 

adalah mencapai < 1m termasuk dalam katagori rawan rendah. 

Komponen dan indikator untuk menghitung indeks ancaman bencana 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

               Tabel 4.37. Indeks Ancaman Bencana Banjir 

 
No Bencana Komponen/Indikator Kelas Indeks 

Rendah Sedang Tinggi 

 

1.  

 

Banjir 

 

Peta Zonasi 

Daerah rawan 

banjir (divalidasi 

dengan data 

kejadian) 

 

Rendah 

(< 1m) 

 

Sedang 

(1-3m) 

 

Tinggi 

(> 3m) 

                      Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

b. Indeks Penduduk Terpapar 

 Penentuan indeks penduduk terpapar dihitung dari komponen 

sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana. 

Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan 

indikator kelompok rentan pada suatu daerah bila terkena bencana. Data 
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yang diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi dalam 

3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dapat dilihat tabel 

berikut ini: 

       Tabel 4.38. Indeks Penduduk Terpapar 

No Bencana Komponen / 

Indikator 

Kelas  Bobot 

Total Rendah Sedang Tinggi 

 

1. 

 

Banjir 

 

Kepadatan 

Penduduk 

 

< 500 

jiwa/km² 

 

500-

1000 

Jiwa/km² 

 

> 1000 

jiwa/k

m² 

 

60 % 

  Kelompok 

rentan 

< 20 % 20-40 % > 40 % 40 % 

                Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

1) Kepadatan Penduduk 

Tabel 4.39. Kepadatan Penduduk Desa Nguter 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

 

3210 

 

3312 

 

6522 

                 Sumber : Monografi Desa Nguter tahun 2014    

 Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa 

Nguter adalah 6522 jiwa.  

Rumus      :  Kepadatan Penduduk   
                 

             
 

Diketahui :  

 Luas wilayah Desa  Nguter = 324,4382 ha 

 Jumlah penduduk Desa  Nguter = 6522 Jiwa 

Jawab : 

                                        Kepadatan Penduduk =  
     

        
  

                                                                           = 20,102 jiwa / Km²                                               
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Hasil dari perhitungan kepadatan penduduk di atas 

menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Desa Nguter, Kecamatan 

Nguter, Kabupaten Sukoharjo dalam kategori kepadatan penduduk 

kelas rendah , hal ini disebabkan letak wilayah tersebut yang berada 

di desa yang mana sarana prasarana dan juga jumlah lapangan kerja 

yang masih terbatas.  

2) Kelompok Rentan 

Menentukan kelompok rentan menggunakan parameter berikut: 

  Tabel 4.40. Kelompok Rentan 

No Parameter Bobot  

 1. Rasio jenis kelamin 10% 

 2.  Rasio kemiskinan 10% 

 3. Rasio orang cacat 10 % 

 4. Rasio Kelompok umur 10 % 

 Total 40 % 

                  Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012 

a) Rasio Jenis Kelamin 

Menurut laporan monografi Desa Nguter tahun 2014, jenis 

kelamin penduduk dapat dilihat sebagai berikut: 
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               Tabel 4.41. Jenis Kelamin Desa Nguter 

  Kelompok  

Umur 

(Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

0 – 4 345 310 655 

5 – 9 383 331 714 

10 – 14 398 346 744 

15 – 19 329 401 730 

20 – 24 342 362 704 

25 – 29 345 388 733 

30 – 39 284 421 705 

40 – 49 257 306 563 

50 – 50 255 252 507 

60+ 276 198 474 

JUMLAH 3210 3.312 6.522 

                             Sumber : Monografi Desa Nguter tahun 2014 

Hasil perhitungan rasio jenis kelamin adalah sebagai berikut: 

 SR = 
                         

                         
        , dimana K = 100 

SR = 
    

    
      

= 0,969 X 100 

= 96,9 dibulatkan menjadi 97% 

Jadi menurut hasil perhitungan di atas rasio jenis kelamin di 

Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk 

dalam katagori kelas tinggi. 

b) Rasio Kemiskinan 

Menurut laporan monografi Desa Nguter tahun 2014, 

jumlah kemiskinan penduduk dapat dilihat dalam tabel dibawah 

ini: 
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                                           Tabel 4.42. Penduduk Miskin Desa Nguter 

Penduduk Miskin 

(KK) 

Penduduk Kaya 

(KK) 

Jumlah 

(KK) 

271 1527 1798 

                                  Sumber : Monografi Desa Nguter tahun 2014   

Hasil perhitungan rasio kemiskinan adalah sebagai berikut: 

Jumlah KK Asli – Jumlah KK miskin =  jumlah KK kaya 

1798– 271 = 1527 KK 

Diketahui :  

 Penduduk  miskin : 271 KK 

 Penduduk kaya : 1527 KK 

Rumus  =  
          

        
      

Jawab  =  
      

      
      

= 18 % 

 Jadi menurut hasil perhitunagan di atas rasio kemiskinan di 

Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk 

dalam kategori kelas rendah. 

c) Rasio Orang Cacat 

Menurut laporan monografi Desa Nguter tahun 2014, 

jumlah  penduduk cacat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.43. Penduduk Cacat Desa Nguter 

Penduduk Non 

Cacat (Jiwa) 

Penduduk Cacat 

(Jiwa) 

Jumlah 

( Jiwa) 

6459 63 6522 

                                Sumber : Monografi Desa Nguter tahun 2014    

Hasil perhitungan rasio orang cacat adalah sebagai berikut: 

Jumlah penduduk – Penduduk cacat = Penduduk non cacat 

6522 – 63 = 6459 jiwa 

Diketahui : 

 Penduduk non cacat : 6459 Jiwa 

 Penduduk cacat : 63 Jiwa 

Rumus  = 
      

          
      

Jawab  = 
   

      
      

 = 0,97 % 

Jadi menurut hasil perhitungan di atas rasio orang cacat di 

Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk 

dalam katagori kelas rendah.  

d) Rasio Kelompok Umur 

Menurut laporan monografi Desa Nguter tahun 2014, 

jumlah  penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.44. Kelompok Umur Desa Nguter 

Kelompok  

Umur 

(Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

0 – 4 345 310 655 

5 – 9 383 331 714 

10 – 14 398 346 744 

15 – 19 329 401 730 

20 – 24 342 362 704 

25 – 29 345 388 733 

30 – 39 284 421 705 

40 – 49 257 306 563 

50 – 50 255 252 507 

60+ 276 198 474 

JUMLAH 3210 3312 6522 

                               Sumber : Monografi Desa Nguter tahun 2014 

Hasil perhitungan rasio kelompok umur adalah sebagai berikut: 

Diketahui: 

 Penduduk non produktif : Umur 0 – 14 tahun = 2113 

Jiwa 

 Penduduk produktif : Umur 15 – 60 tahun + = 4409 

Jiwa 

Rumus = 
                       

                  
      

 Jawab  =  
    

     
      

= 47,92 % 

Jadi menurut hasil perhitungan di atas rasio kelompok umur 

di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 

termasuk dalam katagori kelas tinggi. 
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Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah 

kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio 

orang cacat dan rasio kelompok umur, dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 

 Tabel 4.45. Kerentanan Sosial 

Parameter Bobot 

(%) 

Kelas Skor 

Rendah Sedang Tinggi  

Kepadatan 

penduduk 

60 < 500 

jiwa/km² 

500 – 100 

 jiwa/km²  

      >1000 

   jiwa/km² 

 

 

 

Kelas/ 

Nilai 

Max 

Kelas 

Rasio jenis 

kelamin (10%) 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

< 20% 

 

 

 

 

20 – 40% 

 

 

 

 

       > 40% 

Rasio kemiskinan 

(10%) 

Rasio orang cacat 

(10%) 

Rasio kelompok 

umur (10%) 

           Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012  

Indeks kerentanan sosial diperoleh dari rata-rata bobot 

kepadatan penduduk (60%), kelompok rentan (40%) yang terdiri dari 

rasio jenis kelamin (10%), rasio kemiskinan (10%), rasio orang cacat 

(10%), dan kelompok umur (10%).   

                      Tabel 4.46. Kelas Skoring Bencana Banjir 

Kedalaman (m) Kelas Nilai Bobot 

(%) 

Skor 

< 0,76 Rendah 1  

100 

0.333333 

0,76 – 1,5 Sedang 2 0.666667 

>1,5 Tinggi 3 1.000000 

                        Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012  
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Hasil Perhitungannya : 

1. Kepadatan penduduk    :                 
 

 
  = 0,3 

2. Rasio jenis kelamin      :                    
 

 
  = 1  

3. Rasio kemiskinan         :                    
 

 
  = 0,3  

4. Rasio orang cacat         :                   
 

 
  = 0,3    

5. Rasio kelompok umur  :                 
 

 
  = 1      

        

Rumus Kerentanan Sosial: 

                                          

                  
                       

    
            

 
                  

                             

                       ) + (0.1 * 

rasio orang cacat) + (0.1 * rasio 

kelompok umur) 

                         

  Hasil : 

        
            

            
    

      
                     

                       ) + (0.1 * 0,3 ) + 

(0.1 * 1) 

    

        
        

        
    

      
                    

 
   

               
                    ) + (0.03) + 

(0,1) = 0,96 

Jadi sesuai dengan hasil perhitungan di atas indeks penduduk 

terpapar di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 

diperoleh nilai indeks 0,96 yang berarti menunjukkan bahwa indeks 

penduduk terpapar di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 
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Sukoharjo termasuk dalam katagori Tinggi. Keputusan tersebut 

dapat dilihat dalam katagori nilai indeks berikut ini: 

                   Tabel 4.47. Kelas Indeks Bencana Banjir 

Kelas Nilai Skor 

Rendah 1 0.333333 

Sedang 2 0.666667 

    Tinggi 3 1.000000 

                                      Sumber : Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012  

Hasil dari indeks ancaman bencana banjir dengan indeks penduduk 

terpapar menghasilkan matriks tingkat ancaman bencana banjir yang di 

gambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.6. Hasil Tingkat Ancaman Bencana Banjir di Desa Nguter 

 

TINGKAT ANCAMAN 

     INDEKS PENDUDUK TERPAPAR  

RENDAH SEDANG TINGGI 

 

INDEKS 

ANCAMAN 

RENDAH    

       HASIL       
SEDANG    

 

TINGGI    

           

                 Tingkat Ancaman Tinggi 

                 Tingkat Ancaman Sedang 

                 Tingkat Ancaman Rendah          

             Sumber : Hasil Pengolahan Peneliti,  2014 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tingkat Ancaman 

Bencana Banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 

termasuk Sedang. 
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2. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Desa 

Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo 

Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir 

merupakan satu kesatuan dalam setiap parameter pembentukan dan 

pembangunan kapasitas organisasi untuk mengawasi dan menjalankan 

sistem peringatan, evakuasi, penyelamatan dan bantuan, rencana 

penanganan bencana, mobilisasi langsung, pengaturan stok persediaan, 

komunikasi bahaya, pelatihan relawan, latihan dan simulasi masyarakat, 

dan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Berikut perhitungan indeks 

kesipasiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Desa 

Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. 

Diketahui:  

 Total skor rill seluruh jawaban responden (YA) = 791 

 Skor Maksimum parameter = 1800 

 Jumlah responden = 90 responden 

 Jumlah soal = 20 soal 

   Jawab:  

Indeks = 
                          

                        
       

            =  
                                

          
        

            =  
   

       
        

         = 43,94 (Cukup) 
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  Berdasarkan perhitungan indeks di atas, diketahui indeks 

kesiapsiagaan masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten 

Sukoharjo dalam menghadapi bencana banjir adalah 43,94 (Cukup).  

  Angkan  tersebut didasarkan pada akumulasi skor kesiapsiagaan 90 

responden dari 20 soal per parameter 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. 

 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang Kesiapsiagaan Masyarakat 

dalam menghadapi bencana banjir di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 

Kabupaten Sukoharjo dapat ditarik hasilnya sebagai berikut: 

1. Tingkat ancaman bencana banjir terhadap kehidupan masyarakat di 

Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, diketahui 

indeks ancaman bencana banjir di Desa Nguter khususnya di Dukuh 

Ngambil-ngambil dan Dukuh Nguter digambarkan dengan Peta Zonasi 

Daerah rawan banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Sukoharjo, bahwa Desa Nguter termasuk daerah rawan 

bencana banjir dalam katagori Rendah.  
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Indeks penduduk terpapar di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 

Kabupaten Sukoharjo diperoleh nilai indeks 0,96 yang berarti 

menunjukkan bahwa indeks penduduk terpapar di Desa Nguter, 

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, termasuk dalam katagori 

Tinggi.  

Kemudian hasil dari indeks ancaman bencana banjir dengan indeks 

penduduk terpapar menghasilkan matriks tingkat ancaman bencana 

banjir. Jadi Tingkat Ancaman Bencana Banjir di Desa Nguter, 

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk Sedang. 

2. Indeks kesiapsiagaan masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, 

Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi bencana banjir adalah 43,94 

(Cukup). 

F. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, berupa kesimpulan maka dapat diajukan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat hendaknya membangun masyarakat tahan bencana berupa 

kesiapsiagaan bencana dengan cara peningkatan sistem peringatan dini, 

sistem evakuasi yang baik, mengadakan prosedur bantuan bagi yang 

membutuhkan. 

b. Kesadaran masyarakat terhadap penyebab bencana banjir perlu di 

tingkatkan antara lain tidak membuang sampah sembarangan, tidak 

meminimalisir lubang resapan air, dan juga rutin dalam pengerukan 
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sedimentasi sungai penyebab banjir. Sehingga dengan demikian tingkat 

ancaman terhadap bancana banjir dapat diminimalisir. 

2. Bagi Pemerintah Kelurahan 

a. Mengkoordinasi masyarakat dalam upaya meminimalisir bencana banjir 

berupa gerakan tanam seribu pohon yang berguna memperkuat agregat 

tanah sehingga mengurangi limpasan dan membantu peresapan air hujan, 

menghimbau masyarakat untuk rutin membersihkan selokan, dan selalu 

melakukan evaluasi dari kekurangan tindakan kesiapsiagaan bencana 

banjir.  

b. Membangun sarana prasarana untuk mencegah bencana banjir antara lain 

sungai saluran irigasi yang sudah ada perlu diperbaiki mengingat yang 

sudah ada masih menyebabkan banjir, dan menyediakan alat peringatan 

dini bencana. 

3. Bagi peneliti diharapkan lebih memperdalam ilmu tentang bencana banjir 

sehingga diharapkan penelitian selanjutnya lebih fokus  ke lingkup masalah 

yang lebih kecil dan mendetail, sehingga dapat menyumbangkan keilmuan 

kepada masyarakat dengan manfaat penelitian yang lebih baik. 
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