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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

17.504 pulau, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah Indonesia 

menurut BPS pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.913.578 Km
2
 dan mempunyai 34 

provinsi. Jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2016 menurut BPS yaitu 

sebanyak 258,7 juta penduduk. Indonesia secara astronomis berada antara 6
o
LU- 

11
o
LS dan 95

o
BT- 141

o
BT yang merupakan lintang rendah yaitu disekitar 

khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia termasuk daerah tropis. Ciri-ciri daerah tropis 

yaitu panas dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Indonesia yang beriklim 

tropis dikenal memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Pengertian 

iklim menurut Konfrensi Iklim Dunia  atau “World Climate Conference” pada 

tahun 1979 adalah "Climate is the synthesis of weather events over the whole of 

period statistically long enough to establish its statistical ensemble properties 

(mean values, variances, probabilities of extreme events, etc.) and is largely 

independent of any instantaneous state". Dalam artian, iklim adalah sintesis 

kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang, yang secara statistik cukup 

dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan 

pada setiap saatnya. 

Bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang memberikan kerugian 

yang besar pada masyarakat, yang bersifat merusak, merugikan dan mengambil 

waktu yang panjang untuk pemulihannya (Sugiantoro dan Purnomo, 2010). 

Pengertian ini lebih diperjelas dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, bencana merupakan rangkaian peristiwa yang 

memberikan dampak langsung berupa ancaman terhadap kehidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam sehingga dampak 

langsung yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dampak psikologis, serta timbulnya korban jiwa.   
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Indonesia merupakan salah satu negara yang wilayahnya rawan terhadap 

bencana alam misalnya bahaya geologi seperti gunung api, longsor, dan tsunami. 

Lalu ada bahaya hidro-meteorologi seperti bencana banjir, kekeringan, pasang 

surut, dan gelombang besar. Bahaya hidro-meteorologi penyebabnya adalah iklim 

dan cuaca. Dari data BNPB tahun 2018 bencana yang diakibatkan oleh bahaya 

hidro-meteorologi yaitu posisi pertama yaitu puting beliung dengan jumlah 

kejadian 433 dan posisi kedua yaitu banjir dengan jumlah kejadian 374. Kerugian 

yang terdampak dari bencana ini sangat banyak, seperti bencana banjir menurut 

data BNPB jumlah terdampak banjir yang mengakibatkan masyarakat mengungsi 

sebanyak 656.235 jiwa dan kematian sebanyak 42 orang. Kondisi ini memang 

butuh perhatian besar terutama oleh pemerintah dan instansi terkait 

penanggulangan bencana. Badan mitigasi penanggulangan bencana harus lebih 

serius untuk menangani dan meningkatkan lagi proses menejemen mitigasi 

bencana disetiap daerah yang rawan terhadap bencana, agar meminimalisir 

kerugian dan korban jiwa.  

Bencana akibat bahaya hidro-meteorologi seperti bencana banjir merupakan 

bencana yang setiap tahunnya mengancam wilayah-wilayah di Indonesia. Curah 

hujan yang tinggi setiap tahun nya di wilayah Indonesia, merupakan salah satu 

faktor yang dapat mendorong terjadinya bencana banjir. Peta perubahan normal 

curah hujan tahunan periode 1991-2010 terhadap 1971-1990 di Indonesia 

menunjukkan bahwa rata-rata wilayah di Indonesia mengalami peningkatan 

jumlah curah hujan (Gambar 1). Semua wilayah di pulau jawa mengalami 

kenaikan curah hujan dilihat dari warna hijau di peta tersebut, meskipun ada 

beberapa wilayah yang menggambarkan tidak ada kenaikan curah hujan, tetapi 

untuk rata-rata wilayah di jawa mengalami kenaikan curah hujan yang signifikan, 

yang paling terlihat signifikan yaitu wilayah provinsi Jawa Tengah. Curah hujan 

memang tidak bisa menjadi satu patokan untuk memicu terjadinya bencana banjir. 

Menurut Nugroho (2015), Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan daerah yang sebelumnya jarang 

terjadi banjir besar, saat ini makin rentan banjir akibat meningkatnya hujan 

ekstrem, meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), 
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kerusakan lingkungan, berkembangnya permukiman di dataran banjir, dan 

lainnya. Risiko banjir akan meningkat ketika memasuki musim penghujan.  

 

Gambar 1. Peta perubahan normal curah hujan tahunan periode 1991-2010 terhadap 1971-1990 

Indonesia. (Sumber : BMKG) 

Bencana banjir disebagian wilayah Indonesia, hingga saat ini masih menjadi 

isu penting yang harus ditanggulangi. Menurut Sutupo Purwo Nugroho (2015) 

keadaan bancana banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi terbanyak 

yaitu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan menurut 

beliau daerah yang rawan banjir terdapat di sepanjang pantai timur Sumatra, 

Pantai Utara Jawa, Sungai Citarum, selatan Jawa Tengah (Jateng), pesisir 

Kalimantan, Papua, dan sekitar Sungai Bengawan Solo. Kejadian banjir pada 

Bulan April Tahun 2015 pernah menghebohkan Kota Solo dan sekitarnya. Daerah 

yang merupakan tempat kediaman Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di 

Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari sempat terjadi banjir. Dikutip dari 

Merdeka.com dan Koran Sindo (2015), banjir tersebut adalah hasil dari luapan 

anak Sungai Pepe. Anak Sungai Pepe adalah anak sungai dari Sungai Bengawan 

Solo yang merupakan daerah rawan banjir. 
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Akibat luapan anak Sungai Bengawan Solo, banjir menggenangi ribuan 

rumah. Ketinggian banjir bervariasi yaitu mulai dari ketinggian 30 cm hingga 1,5 

meter. Wilayah yang tergenang yaitu di Kelurahan Banyuanyar, Nunukan, 

Sumber, Banyuagung, Komplang, dan Kadipiro. Sebagian warga yang rumahnya 

tergenang memilih untuk mengungsi. Salah satu lokasi yang digunakan warga 

untuk mengungsi adalah gedung pertemuan Graha Saba milik Presiden Joko 

Widodo. 

 

Gambar 2. Screenshot dokumentasi banjir di Kampung Praoh Kecamatan Banjarsari pada tanggal 

24 april 2015 jam 09.16 WIB. (Sumber : Tim Koran Sindo, 2015) 

 

 

Gambar 3. Screenshot dokumentasi bencana banjir di Kelurahan Sumber pada tanggal 22 April 

2015. (Sumber: Dok PMI Surakarta melalui Tim Detik News, 2015) 



5 
 

 

Gambar 4. Screenshot dokumentasi proses evakuasi bencana banjir di Kelurahan Sumber pada 

tanggal 22 April 2015. (Sumber: Dok PMI Surakarta melalui Tim Detik News, 2015) 

 

Gambar 5. Screenshot dokumentasi proses evakuasi wanita paruh wwwbaya pada saat bencana 

banjir di Kelurahan Sumber pada tanggal 22 April 2015. (Sumber: Dok PMI Surakarta 

melalui Tim Detik News, 2015) 

Gambar 2, 3, 4 dan 5 adalah bukti bahwa kawasan tersebut mempunyai 

kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Dalam konsep geomorfologi menurut 

Thornbury (1969), “Proses fisik dan hukum yang terjadi seluruhnya saat ini telah 

terjadi juga sepanjang waktu geologi, meskipun intensitasnya tidak sama seperti 

sekarang” artinya kondisi yang terjadi pada hari ini kemungkinan pasti akan 

terjadi di waktu yang akan datang, kekuatan nya bisa sama, berkurang atau 

bertambah besar. Jadi, bencana banjir yang terjadi pada 22 April 2015 yang lalu 

merupakan sebuah gejala, apakah bencana banjir itu akan terjadi kembali atau 

tidak. Hal yang baik untuk sebuah mitigasi bencana, maka hal tersebut harus di 
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antisipasi dari sekarang, karena kondisi lingungkan yang tidak baik, pertambahan 

penduduk dan curah hujan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal-hal 

yang buruk kemungkinan akan kembali terjadi.  

Banyak pengaruh atau kerugian-kerugian yang didapatkan akibat dari 

bencana banjir, hal ini bisa saja disebabkan oleh kurang tanggapnya masyarakat 

dalam menghadapi bencana banjir yang datang sehingga banyak masyarakat yang 

tidak tahu harus mengungsi kemana dan akhirnya resiko yang diambil yaitu 

menetap dirumah yang rawan tergenang banjir. Ketidaktahuan masyarakat akan 

tempat pengungsian ini juga diakibatkan oleh kurangnya kesadaran pemerintah 

setempat terhadap mitigasi bencana yaitu membuat shalter evakuasi atau tempat 

perlindungan sementara, oleh karena itu perlu adanya upaya penanggulangan 

mitigasi bencana yaitu penentuan lokasi shalter dan desain evakuasi untuk 

bencana banjir. Salah satu tindakan antisipasi yang dapat dilakukan sebelum 

bencana banjir datang adalah dengan menentukan rute evakuasi dan lokasi 

evakuasi atau tempat singgah untuk pertolongan bencana banjir dan di sebarkan 

kepada masyarakat luas demi untuk mempercepat proses evakuasi korban bencana 

sehingga dapat meminimalisir kerugian dari banjir itu sendiri. 

 

Gambar 6. Screenshot dokumentasi keadaan dapur penampungan evakuasi pada saat bencana 

banjir di Kelurahan Sumber pada tanggal 22 April 2015. (Sumber: Dok PMI Surakarta 

melalui Tim Detik News, 2015) 

Dengan perkembangan teknologi Pengindraan Jauh dan SIG saat ini, 

identifikasi zona kerawanan bencana banjir dapat dilakukan dengan mudah, akurat 

dan dalam waktu yang relative cepat. Salah satunya adalah dengan menggunakan 
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teknologi drone dan SIG Partisiptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

SIG Partisipatif atau Parsipatory GIS (PGIS), pendekatan ini merupakan salah 

satu metode di Sistem Informasi Geografis yang tergolong baru untuk sebuah 

penelitian di Indonesia. Suatu proses penggabungan teknik sosialisasi, pembuatan 

sketsa oleh masyarakat dan identifikasi melalui foto drone dengan resolusi 3cm 

per pixel. Hasil akhir kegiatan ini adalah untuk mendapatkan daerah rawan banjir 

menggunakan data history. Diharapkan pada penelitian mendapatkan potensi 

tempat perlindungan sementara evakuasi terbaik dan desain evakuasi agar dapat 

dijadikan pertimbangan serta membantu instansi terkait khususnya BPBD 

setempat dalam rangka meningkatkan mitigasi banjir di Kelurahan Sumber, 

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Untuk mengurangi atau mengatasi dampak 

yang ditimbulkan oleh bencana banjir terhadap kenyamanan dan keamanan 

masyarakat di Kelurahan Sumber maka peneliti perlu mengangkat judul skripsi 

yaitu “Analisis Penentuan Lokasi Potensial Shelter Evakuasi dan Desain 

Evakuasi untuk Bencana Banjir di Kelurahan Sumber, Kecamatan 

Banjarsari” 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana agihan rawan banjir di Kelurahan Sumber menggunakan 

Participatory GIS? 

2. Bagaimana agihan potensi shelter evakuasi untuk bencana banjir di 

Kelurahan Sumber? 

3. Bagaimana rute evakuasi untuk bencana banjir di Kelurahan Sumber?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui agihan rawan banjir di Kelurahan Sumber berdasarkan SIG 

Partisipatif. 

2. Menganalisis potensi shelter evakuasi untuk bencana banjir di Kelurahan 

Sumber. 

3. Menganalisis rute evakuasi untuk bencana banjir di Kelurahan Sumber. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kota Surakarta 

terutama untuk Kelurahan Sumber. 

2. Sebagai bahan masukan dan kajian atau refrensi bagi peneliti selanjutnya, 

khususnya yang memiliki keterkaitan dengan studi pemetaan kawasan 

rawan bencana banjir berbasis SIG untuk menentukan titik shalter 

evakuasi bencana banjir. 

3. Untuk memenuhi salah satu syarat  kelulusan di jenjang S1 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, menjelaskan bahwa bencana 

alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 

yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, tanah longsor, kekeringan, angin topan, dan banjir. 

Banjir didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mana air dalam saluran 

pembuang atau kali tidak dapat tertampung atau terjadinya hambatan pada aliran 

air di dalam saluran pembuangan. Dalam hal ini, banjir adalah peristiwa alam 

yang dapat menimbulkan baik kerugian harta benda penduduk maupun korban 

jiwa. Maka, banjir dapat pula dikatakan sebagai kejadian luapan air yang 

diakibatkan bila penampang saluran yang kurang kapasitasnya (Suripin, 2004). 
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Bencana banjir merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis (Mistra, 2007).  

Dari definsi berbagai ahli di atas, disimpulkan bahwa bencana banjir yaitu 

suatu ancaman yang dapat merugikan baik materil maupaun non meterial, 

dikarenakan luapan air dari sungai atau saluran yang tidak dapat menampung 

debit air yang besar pada waktu tertentu.  

1.5.2 Penyebab Terjadinya Banjir 

Terdapat beragam faktor penyebab terjadinya sebuah bencana banjir. Namun 

secara umum penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan ke dalam 2 

kategori, yaitu bencana banjir yang disebabkan oleh faktor alami dan bencana 

banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia (Akbar, 2013). 

1) Penyebab Banjir Secara Alami 

Secara alami banjir dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Curah hujan, Indonesia memiliki iklim tropis dan setiap tahun terdapat dua 

musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada umumnya musim 

kemarau berada antara bulan april sampai september, sedangkan musim hujan 

berada pada bulan oktober sampai maret. Pada musim penghujan, curah hujan 

yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan apabila melebihi tebing 

sungai maka akan timbul banjir atau genangan. 

b. Pengaruh fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan 

kemiringan daerah aliran sungai (DAS), geometrik hidrolik (bentuk 

penampang seperti lebar, kedalaman, material dasar sungai) dan lokasi sungai. 

Merupakan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. 

c. Erosi dan sedimentasi, erosi pada DAS berpengaruh terhadap pengurangan 

kapasitas penampang sungai. Erosi menjadi problem klasik sungai-sungai di 

Indonesia. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga 

timbul genangan dan banjir di sungai. Sedimentasi juga menjadi masalah besar 

pada sungai-sungai di Indonesia. 
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d. Kapasitas sungai, pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat 

disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DAS dan erosi tanggul sungai 

yang berlebihan dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya vegetasi 

penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat. 

e. Kapasitas drainase yang tidak memadai, hampir semua kota-kota di 

Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga 

kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan. 

f. Pengaruh air pasang, air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. 

Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi maka tinggi 

genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik. 

Penyebab banjir secara alami menurut Akbar (2013) merupakan sebuah 

kenyataan dilapangan bahwa banyak banjir yang terjadi karena faktor curah 

hujan, fisiografi atau geografi fisik, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, 

kapasitas dreinase dan pengaruh pasang surut air laut. Faktor utama uang banyak 

terjadi yaitu adalah factor curah hujan, seperti hal nya banjir di Kelurahan 

Sumber ini, ditambah keadaan fisiografi fisik lingungan sekitar Sungai Pepe 

serta drainase yang buruk.  

2) Penyebab Banjir Akibat Tindakan Manusia 

Banjir akibat tindakan manusia terjadi karena beberapa factor sebagai 

berikut: 

a. Pengundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan 

perubahan tataguna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena 

meningkatnya aliran banjir. Dari persamaan-persamaan yang ada, perubahan 

tata guna lahan memberikan konstribusi yang besar terhadap naiknya kuantitas 

dan kualitas banjir. 

b. Munculnya kawasan kumuh di bantaran sungai, perumahan kumuh yang 

terdapat di rsepanjang sungai, dapat merupakan penghambat aliran. Masalah 

kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah 

perkotaan. 

c. Sampah, disiplin masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang 

ditentukan, pada umumnya mereka langsung membuang sampah ke sungai. Di 
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kota-kota besar hal ini sangat mudah dijumpai. Pembuangan sampah di alur 

sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran. 

d. Bendung dan bangunan air, bendung dan bangunan air seperti pilar jembatan 

dapat meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik. 

e. Kerusakan bangunan pengendali banjir, pemeliharaan yang kurang memadai 

dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan 

akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir. 

Penyebab banjir akibat tindakan manusia merupakan kondisi yang sangat 

krusial. Karena banjir tersebut akan berakibat pula terhadap manusia itu kembali. 

Akibat kebiasaan buruk manusia yang membuang sampah sembarang khususnya, 

sehingga banyak drainase yang mampet ketika hujan turun. Tata ruang wilayah 

yang buruk juga merupakan akibat dari banyaknya kawasan kumuh di DAS 

sehingga aliran air akan sulit keluar menuju sungai dan air akan tertahan yang 

menyebabkan banjir genangan.  

1.5.3 Kawasan Rawan Banjir 

Beberapa daerah Indonesia menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Tiap 

musim penghujan tiba, banjir menjadi hal yang pasti terjadi inilah yang disebut 

dengan kawsan rawan banjir. Secara sederhana, kawasan rawan banjir dapat 

dipahami sebagai kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana 

banjir.  

Kawasan rawan banjir diklasifikasikan menjadi empat, yaitu kawasan pesisir 

atau pantai, kawasan dataran banjir (floodplain), kawasan sempadan sungai dan 

kawasan cekungan (lihat Gambar 7). Secara lebih rinci, beberapa kawasan rawan 

banjir serta sebab terjadinya dijelaskan sebagai berikut : 

1) Kawasan Pantai atau Pesisir 

Daerah pesisir atau pantai menjadi salah satu kawasan rawan banjir karena 

beberapa faktor berikut : 

a) Kondisi Alam 

Daerah pantai menjadi salah satu kawsan rawan banjir karena kondisi alam 

di kawasan ini memiliki ciri ciri yang dijelaskan di bawah ini : 
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a. Dataran rendah dengan ketinggian muka tanah yang lebih rendah atau sama 

dengan ketinggian muka air laut rata-rata (Mean Sea Level/MSL) 

b. Menjadi tempat bermuaranya sungai-sungai besar 

c. Muka air tanah tinggi, sementara resapan airnya kecil 

d. Tingkat permeabilitas tanah rendah, infiltrasi kecil, dan limpasan besar.  

e. Sebagian wilayahnya berupa rawa  

 

 

Gambar 7. Ilustrasi kawasan rawan banjir. (Sumber : Penulis 2018) 

 

b) Peristiwa Alam 

Peristiwa alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di kawasan 

pantai, antara lain: 

a. Curah hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang relatif lama 

b. Air laut pasang 

c. Air balik (back water) dari sungai yang terjadi akibat pasang laut 

d. Badai serta angin topan dari laut 

c) Aktivitas Manusia 

Aktivitas manusia yang menyebabkan daerah pantai menjadi kawasan rawan 

banjir, antara lain : 
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a. Penyedotan air tanah dan aktivitas pembangunan yang menyebabkan 

penurunan muka tanah (land subsidence). 

b. Sistem drainase yang buruk dan tidak memadai. 

c. Pengelolaan dan pengembangan dataran pesisir yang belum terpola dengan 

baik (tidak berwawasan lingkungan). 

2)  Kawasan Dataran Banjir 

Daerah dataran banjir (floodplain area) adalah dataran rendah di kiri dan 

kanan alur sungai. Umumnya kawasan ini terbentuk dari endapan sedimen yang 

sangat subur dan terdapat di bagian hilir sungai. Kawasan ini sering dijadikan 

daerah pengembangan kota, seperti permukiman dan pusat kegiatan ekonomi, 

industry dan perdagangan. Faktor-faktor penyebab kawasan dataran banjir 

(floodplain area) menjadi kawasan rawan banjir dijelaskan di bawah ini. 

a) Kondisi Alam 

Kondisi alam yang menyebabkan kawasan ini menjadi kawasan rawan 

banjir, antara lain sebagai berikut : 

a. Kawasan dataran banjir merupakan daerah dataran rendah, yang ketinggian 

muka tanahnya sangat landai dan relatif datar.  

b. Dilalui sungai besar, dengan debit air >50m
3
/det.  

c. Memiliki Daerah Aliras Sungai (DAS) yang besar. Tingkat permeabilitas 

tanah rendah infiltrasi kecil dan limpasan besar.  

d. Muka air tanah tinggi sedangkan resapan air kecil. 

e. Meander atau sungai yang berkelok-kelok.  

b)  Peristiwa Alam 

Peristiwa alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di kawasan 

dataran banjir antara lain : 

a. Intensitas hujan yang tinggi, baik hujan lokal di kawasan dataran banjir 

maupun di daerah hulu sungai; 

b. Meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran yang kecil dan 

kapasitas aliran sungai yang tidak memadai; 

c. Sedimentasi, pendangkalan, dan penyempitan sungai. 

c) Aktivitas Manusia 
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Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan daerah dataran banjir menjadi 

kawasan rawan banjir, antara lain sebagai berikut : 

a. Pengembangan kawasan yang tidak terpola dengan baik. 

b. Pembagian tata ruang kawasan yang tidak sesuai. 

c. Sistem drainase yang buruk dan tidak memadai. 

d. Terbatasnya prasarana pengendali banjir 

e. Pembagian tata ruang yang tidak sesuai di daerah hulu 

f. Pembangunan pemukiman di bantaran sungai 

3) Kawasan Sempadan Sungai 

Daerah sempadan sungai adalah kawasan di sepanjang kanan-kiri sungai, 

termasuk pada sungai buatan. Kawasan ini berada sekitar 50 meter di kanan-kiri 

sungai kecil (anak sungai) dan sekitar 100 meter di kanan-kiri sungai besar. 

Penyebab kawasan sempadan sungai menjadi kawasan rawan banjir adalah 

sebagai berikut : 

a) Kondisi Alam 

a. Ketinggian muka tanah yang relatif datar terhadap muka air normal sungai; 

b. Dilalui sungai-sungai besar, dengan debit air >50 m
3
/det; 

c. Memiliki DAS yang besar; 

d. Tingkat permeabilitas tanah rendah, infiltrasi kecil, dan limpasan besar; 

e. Muka air tanah tinggi, dengan resapan air kecil; 

f. Adanya meandering (sungai yang berkelok-kelok). 

b) Peristiwa alam 

Peristiwa alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di kawasan 

sempadan sungai antara lain : 

a. Intensitas hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang relatif lama, baik hujan 

lokal di kawasan tersebut maupun hujan di daerah hulu sungai; 

b. Meluapnya air sungai yang terjadi akibat kemiringan dasar saluran yang 

kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai; 

c. Sedimentasi (pengendapan material yang dibawa oleh air), pendangkalan, 

dan penyempitan sungai. 

 



15 
 

c) Aktivitas manusia 

Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan daerah sungai menjadi kawasan 

rawan banjir, antara lain : 

a. Pengembangan kawasan yang tidak terpola dengan baik; 

b. Pembagian tata ruang kawasan yang tidak sesuai; 

c. Sistem drainase yang buruk; 

d. Terbatasnya prasarana pengendali banjir; 

e. Pembagian tata ruang yang tidak sesuai di daerah hulu sungai; 

f. Pembangunan permukiman di bantaran sungai; 

g. Pemanfaatan kawasan untuk budidaya pertanian; 

h. Kegiatan penggalian dan penimbunan; 

i. Kegiatan pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, serta pipa air 

minum. 

4) Kawasan Cekungan 

Kawasan cekungan merupakan daerah yang relatif luas, baik di daerah 

dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai). Penyebab kawasan ini 

menjadi daerah rawan bencana banjir adalah sebagai berikut : 

a) Kondisi Alam 

Kondisi alam kawasan cekungan yang dapat membuat kawasan ini menjadi 

rawan banjir, antara lain : 

a. Ketinggian muka tanah yang relatif datar terhadap muka air normal sungai 

atau saluran air terdekat; 

b. Kemiringan dasar sungai atau saluran yang relatif kecil dan menyebabkan 

aliran sungai mengalir dengan kecepatan rendah. 

b) Peristiwa Alam 

Peristiwa alam yang menyebabkan kawasan cekungan menjadi rawan 

banjir, antara lain : 

a. Intensitas hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang lama, baik hujan lokal 

di daerah tersebut maupun hujan di daerah hulu sungai; 

b. Meluapnya air sungai atau saluran karena kemiringan dasar saluran yang 

kecil dan kapasitas aliran sungai yang tidak memadai; 
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c. Sedimentasi, pendangkalan, dan penyempitan sungai atau saluran air. 

c) Aktifitas Manusia 

Aktifitas manusia yang menyebabkan kawasan cekungan dapat menjadi 

daerah rawan banjir antara lain : 

a. pengembangan daerah cekungan yang tidak terpola dengan baik; 

b. pengembangan tata ruang kawasan yang tidak sesuai; 

c. sistem drainase yang buruk; 

d. terbatasnya prasarana pengendali banjir; 

e. pembagian tata ruang yang tidak sesuai di daerah hulu sungai. 

Keempat kawasan rawan banjir diatas memiliki penyebab yang sama yaitu 

karena kondisi alam, karena sebuah peristiwa atau kejadian alam, dan akibat 

akitivatas atau ulah manusia. Semua kawasan tersebut agar memiliki nilai aman 

atau stabil, maka manusia sebagai suatu alat pengendali terpenting. Karena 

manusia merupakan faktor utama dalam menyeimbangkan suatu kawasan ini.  

1.5.4 Jenis Banjir 

Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi karena termasuk Negara 

beriklim tropis. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan potensi banjir yang 

mengancam di setiap daerah di Indonesia. Hampir setiap musim penghujan, 

terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang dilanda bencana banjir. Tidak semua 

banjir yang pernah terjadi di suatu wilayah disebabkan oleh hujan dengan 

intensitas tinggi. Banjir digolongkan dalam beberapa jenis, dengan penyebab yang 

berbeda antara banjir yang satu dengan yang lainnya. 

1) Banjir Bandang 

Banjir Bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung 

dengan dahsyat. Banjir jenis ini terjadi dalam rentang waktu yang tidak lama 

setelah hujan lebat (beberapa menit hingga beberapa jam), yang terjadi di 

sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS) atau alur sungai yang sempit di bagian 

hulu. Banjir bandang biasa terjadi di daerah dengan sungai yang terhambat oleh 

sampah. Banjir bandang memiliki karakteristik yang berbeda dari banjir biasa, 

diantaranya: 
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1) Mempunyai debit puncak yang melonjak secara tiba-tiba dan menyurut 

kembali dengan cepat; 

2) Mempunyai volume dan kecepatan aliran yang besar; 

3) Mempunyai kapasitas angkutan aliran dan daya erosi yang sangat besar 

sehingga dapat membawa material hasil erosi, seperti kaki tebing, dasar 

alur sungai, dan bahan rombakan bendungan alam dari hulu menuju arah 

hilir; 

4) Materials debris yang terbawa oleh aliran banjir dapat menimbulkan 

bencana sedimen di daerah hilir. 

Dalam beberapa peristiwa banjir bandang yang pernah terjadi, umumnya 

banjir bandang disebabkan oleh dua hal. Pertama, hujan dengan intensitas tinggi 

dalam waktu yang singkat yang terjadi pada sebagian DAS di hulu sungai. Hal 

ini menyebabkan volume air terkumpul cepat ke dalam alur sungai dan 

mengakibatkan timbulnya lonjakkan debit air yang besar dan mendadak, yang 

melebihi kapasitas aliran alur hilirnya. Kedua, banjir bandang disebabkan oleh 

jebolnya bendungan alam yang terbentuk dari timbunan material longsoran pada 

alur sungai. Bendungan alami yang terbentuk karena longsoran ini menyebabkan 

air hujan dari lereng-lereng perbukitan tertampung hingga membentuk danau 

atau tampungan air dalam jumlah yang besar. Ketika bendungan alami sudah 

sudah tidak mampu lagi menahan volume air maka bendungan itu akan jebol dan 

menumpahkan air dalam jumlah besar dan menimbulkan terjadinya banjir. 

Terbentuknya bendungan alam itu sendiri disebabkan oleh dua hal, ada bersifat 

alami dan ada yang karena aktivitas manusia.  

1) Adanya Longsoran 

Material longsoran terdiri atas beberapa macam, antara lain berupa tanah, 

batuan dan pepohonan. Material ini dapat membentuk bendungan alam dengan 

dua cara. Pertama, material longsoran jatuh ke aliran sungai dan langsung 

membentuk bendungan. Kedua, material longsoran terbawa air dan secara 

perlahan lahan membentuk bendungan.  

2) Adanya Pembabatan Hutan di Daerah Hulu 
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Ketika turun hujan deras, kayu-kayu gelondongan berbagai ukuran hasil 

pembalakan liar perlahan-lahan terseret ke daerah hulu sungai beserta ranting-

ranting dan akarnya. Kayu-kayu ini, kemudian membendung sungai secara 

alamiah. Bendungan alami dapat jebol dan menimbulkan banjir bandang. 

Penyebab jebolnya bendungan alam, yaitu Overtopping (Luapan), Piping 

(Rembesan) dan Likuefaksi (Pengapungan) 

2) Banjir Hujan Ekstrem 

Banjir hujan ekstrem umumnya terjadi karena meluapnya air sungai akibat 

hujan yang sangat deras, terutama jika kondisi daerah bantaran sungai rapuh 

sehingga tidak mampu menahan banyaknya air. Banjir hujan ekstrem dapat juga 

disebabkan oleh ketidakmampuan bendungan menahan volume air yang 

meningkat, es yang tiba-tiba meleleh, atau perubahan-perubahan besar lainnya 

yang terjadi di hulu sungai. Banjir hujan ekstrem dikenal pula dengan sebutan 

banjir kilat.  

Banjir hujan ekstrem biasanya terjadi hanya dalam waktu enam jam sejak 

hujan sangat deras mulai turun. Hujan ekstrem memiliki tanda-tanda yang bisa 

dikenali. Biasanya, banjir ini diawali dengan awan yang menggumpal di angkasa, 

cuaca dingin, dan petir yang menyambar-nyambar dengan keras disertai badai. 

Wilayah rawan banjir hujan ekstrem, antara lain: 

a. Wilayah lereng yang curam; 

b. Wilayah sekitar sungai yang dangkal 

c. Wilayah sekitar sungai yang daya tampungnya jauh lebih kecil 

dibandingkan volume air yang harus ditampung; 

d. Lembah-lembah sempit yang dilalui aliran air. 

3) Banjir Luapan Sungai atau Banjir Kiriman 

Dinamakan banjir kiriman karena banjir ini disebabkan oleh datangnya 

limpahan air dari daerah-daerah lain, di luar daerah yang dilanda banjir. Banjir 

luapan sungai atau banjir kiriman umumnya bersifat musiman atau tahunan. 

Banjir ini biasanya terjadi di daerah-daerah lembah. Air banjir sendiri bisa 

berasal dari wilayah dataran tinggi yang jaraknya cukup jauh dari daerah lembah 

yang dilanda banjir tersebut. Banjir luapan sungai biasanya datang secara 
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mendadak, tanpa ada tanda-tanda gangguan cuaca sebelumnya. Banjir ini bisa 

berlangsung selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. 

4)  Banjir Pantai atau Banjir Rob 

Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut sehingga 

airnya menggenangi wilayah daratan. Banjir rob umumnya melanda daerah-

daerah permukiman yang dekat dengan pantai. Selain faktor alam, sejumlah 

prilaku atau aktivitas manusia juga menjadi penyebab banjir rob semakin parah 

melanda wilayah pesisir.  

5)  Banjir Lahar Dingin 

Banjir lahar dingin adalah banjir yang hanya melanda ketika terjadi erupsi 

gunung berapi di musim penghujan. Gunung berapi yang mengalami erupsi 

mengeluarkan material berupa material padat, material gas, dan material cair. 

Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, timbunan material erupsi akan ikut 

terbawa ke daerah yang lebih rendah.  

Banjir lahar dingin yang membawa lumpur dan berbagai material padat ini 

bisa menimbulkan bencana yang tidak kalah bahanya dengan erupsi gunung api 

itu sendiri. Banjir lahar dingin dapat membahayakan makhluk hidup dan 

lingkungan sekitar. 

6) Banjir Lumpur 

Banjir lumpur adalah banjir yang disebabkan oleh lumpur, berasal dari 

dalam bumi dan menggenangi daratan. Banjir ini memiliki karakteristik yang 

mirip dengan banjir bandang. Lumpur dalam banjir ini bukanlah lumpur biasa, 

melainkan lumpur yang mengandung bahan kimia berbahaya. 

Jenis-jenis banjir diatas merupakan hasil dari bencana akibat bahaya 

hidrometeorologi. Kelurahan Sumber yang pernah terjadi pada Tahun 2015 

merupakan hasil dari banjir luapan. Yang harus di waspadai pada Kelurahan 

Sumber yaitu daerah ini merupakan daerah lembah, daerah lembah merupakan 

kawasan rawan banjir seperti banjir bandang. Banjir bandang merupakan suatu 

banjir yang memiliki catatan buruk di Indonesia dan dunia karena banjir yang 
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banyak memakan korban. Jadi di Kelurahan Sumber bukan hanya banjir luapan 

yang harus di waspadai tetapi banjir bandang perlu untuk di waspadai.  

1.5.5 Kesiapsiagaan (Preparedness) 

Bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan masyarakat. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bencana dapat 

meinmbulkan kerugian yang tidak sedikit. Untuk meminimalkan kerugian akibat 

bencana, perlu adanya kesiapsiagaan dari berbagai pihak. Masyarakat sebagai 

subjek yang terkena bencana, lembaga pemerintah yang bertugas menangani 

bencana, LSM, dan pihak-pihak lainnya harus bersikap siaga melakukan upaya 

pencegahan bencana sebelum sejak terjadi bencana hingga pemulihan 

pascabencana. Kesiapsiagaan mengahadapi bencana dilakukan untuk memastikan 

adanya tindakan yang cepat dan tepat ketika terjadi bencana.  

1) Pengertian Kesiapsiagaan 

Menurut UU RI No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, 

kesiapsiagaan adalah serangkain kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya 

guna. Carter (1991) mengemukakan bahwa kesiapsiagaan adalah tindakan-

tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas 

dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan 

tepat. Hal-hal yang termasuk dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan 

rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil.  

Secara sederhana, kesiapsiagaan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinana terjadinya bencana. Tujuannya 

untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan 

berubahnya tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks bencana banjir, dari 

definisi kesiapsiagaan dan preparedness di atas, dapat dipahamai bahwa 

kesiapsiagaan adalah serangkaian tindakan yang berdaya guna dan tepat guna 

yang dilakukan sebelum banjir terjadi. 
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2) Pendidikan dan Latihan 

Sosialisasi dan simulasi mengenai seluk beluk bencana alam sangat penting 

untuk dilakukan. Bekal pengetahuan yang benar dan memadai menjadi dasar 

untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, baik sebelum bencana terjadi, 

saat bencana terjadi, maupun setelah bencana terjadi. Ketidaksiapan dalam 

menghadapi bencana apa pun dapat menimbulkan banyaknya korban jiwa serta 

kerugian yang besar. 

Dalam kaitannya dengan bencana banjir, pendidikan dan pelatihan 

mengenai kesiapsiagaan menghadapi banjir sangat penting untuk dilakukan. 

Dengan pendidikan dan pelatihan ini, masyarakat, mulai dari unit terkecil, yaitu 

keluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana banjir. 

Peran keluarga dalam kesiapsiagaan sangat vital, terutama pada keluarga. Sebab 

kepala keluargalah yang memegang kendali dalam mengkondisikan anggota 

keluarganya. Kepala keluarga bertugas untuk menyampaikan informasi dan 

menentukan keputusan yang harus diambil. Kepala keluarga merupakan sumber 

dukungan social bagi keluarganya. Ucapan, tingkah laku, dan tindakannya akan 

dijadikan panutan oleh keluarganya.  

Pendidikan dan kepelatihan kebencanaan adalah salah satu upaya yang bisa 

dilakukan untuk memahamkan masyarakat di kawasan rawan banjir akan hal-hal 

yang berkaitan dengan bencana banjir. Pendidikan dan pelatihan tersebut 

memberikan bekal pengetahuan yang memadai terkait upaya mitigasi bencana 

banjir. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan juga 

menjadi sebuah indikasi peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana 

banjir. Pendidikan dan pelatihan bencana banjir dapat dilakukan oleh petugas 

dari dinas pekerjaan umum atau instansi pemerintah yang mengurusi masalah 

kebencanaan di berbagai tingkat, Palang Merah Indonesia (PMI), Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), pegawai kecamatan, perangkat desa, perguruan 

tinggi dan sebagainya. Pendidikan dan latihan dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode-metode berikut ini : 

a. Kunjungan ke rumah-rumah. 

b. Memberikan informasi melalu telepon. 
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c. Sosialisasi dengan mengadakan pertemuan khusus di kantor desa. 

d. Sosialisasi bersamaan dengan kegiatan rutin warga masyarakat. Misalnya, 

pertemuan RT, kegiatan pengajian atau kegiatan PKK. 

e. Sosiaslisai di sekolah-sekolah. 

f. Memasukkan materi bencana banjir dalam muatan lokal. 

g. Memberikan informasi melalui poster dan leaflet (selebaran). 

h. Memasang peta lokasi dan jalur evakuasi di tempat umum yang mudah 

dilihat semua orang. 

i. Memberikan informasi melalui media cetak dan media elektronik. 

j. Memberikan informasi melalui media online, seperti portal, web resmi, blog 

dan lain-lain. 

k. Memberikan informasi melalui buku-buku. 

Dalam pendidikan dan pelatihan mengenai bencana banjir, perlu 

disampaikan pula asas dan prinsip penanggulangan bencana. Prinsip 

penanggulangan bencana digunakan sebagai pijakan dan acuan ketika terlibat 

aktif dalam penanggulangan bencana, termasuk banjir. Menurut Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 3 ayat 1, 

penanggulangan bencana berasaskan: 

 Kemanusiaan; 

 Keadilan; 

 Kesamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan; 

 Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; 

 Ketertiban dan kepastian hukum; 

 Kebersamaan; 

 Kelestarian lingkungan hidup; 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sementara itu, prinsip-prinsip penanggulangan bencana menurut pasal 3 

Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut: 

 Cepat dan tepat; 

 Prioritas; 

 Koordinasi dan keterpaduan; 

 Berdaya guna dan berhasil guna; 
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 Transparansi dan akuntabilitas; 

 Kemitraan; 

 Pemberdayaan; 

 Nondiskriminatif; 

 Nonproletisi.  

3) Mengenal Peringatan Terjadinya Bencana Banjir 

Sebagaimana bencana alam lainnya, banjir dapat membahayakan jiwa 

manusia dan hewan serta merusak berbagai sarana dan prasarana sehingga 

menggangu kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian material. 

Mengenali tanda-tanda terjadinya banjir sangat penting bagi masyarakat yang 

tinggal di kawasan rawan banjir. Pengenalan tanda-tanda banjir ini dapat 

meminimalkan jatuhnya korban jiwa. Sebab, dengan mengenali tanda-tanda 

banjir yang muncil, masyarakat akan lebih waspada dan dapat segera melakukan 

berbagai tindakan penting untuk menghadapi banjir jika benar-benar terjadi. 

Mislanya; tindakan penyelamatan, mempersiapkan makanan dan minuman, dan 

mempersiapkan berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk 

menyelamatkan diri atau melakukan evakuasi ke tempat yang aman. Tanda-

tanda banjir secara umum, antara lain sebagai berikut: 

- Hujan dengan intensitas tinggi, sementara proses penyerapan atau 

infiltrasinya kurang baik. Salah satu penyebab proses infiltrasi yang kurang 

baik ini adalah kurangnya ruang terbuka hijau. 

- Air sudah melebihi batas sempadan sungai sehingga meluap dan 

membanjiri wilayah sekitarnya. 

- Aliran air pemurkaan yang tehambat karena saluran drainase yang tidak 

berfungsi dengan baik. 

Selain mengenali tanda-tanda banjir secara umum, sebaiknya masyarakat 

juga mengetahui tanda-tanda banjir yang lebih khusus, seperti tanda-tanda banjir 

bandang dan tanda-tanda banjir lahar dingin. Tanda-tanda banjir bandang yang 

harus diwaspadai masyarakat yang tinggal di bawah lereng gunung, antara lain 

sebagai berikut; 

a. Terdengar suara-suara yang tidak biasa yang berasal dari gerakan massa 

longsoran. Misalnya, suara gemuruh akibat massa tanah dan batu yang 
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longsor, suara gemeretak yang berasal dari tumbangnya pepohonan, 

atau suara berdebum yang berasal dari bongkah-bongkah batu besar 

yang jatuh dan saling bertumbukan. 

b. Terlihat adanya aliran lumpur dan atau aliran lumpur agak tebal yang 

bercampur batu di luar rumah. Peristiwa ini kemungkinan besar akan 

segera diikuti dengan terjadinya longsor dan banjir bandang.  

Tanda-tanda banjir bandang yang harus diwaspadai oleh masyarakat yang 

tinggal diwilayah sekitar sungai, antara lain sebagai berikut: 

a. Debit aliran air sungai berkurang atau bertambah dengan cepat. 

b. Air sungai berubah menjadi sangat keruh. Saat hujan biasanya air 

sungai berwarna coklat cerah tetapi ketika akan terjadi banjir bandang, 

air berubah warnanya menjadi coklat gelap. 

c. Terjadi hujan deras tetapi tidak ada air di sungai. Hal ini kemungkinan 

besar terjadi karena adanya tanah longsor di bagian puncak. Longsoran 

ini menyebabkan aliran sungai terbendung. 

d. Kerusakan pada tanggul sungai. Kejadian ini biasanya diawali dengan 

kertakan pipa atau penahan tanggul, timbulnya rembesan atau terjadi 

longsoran tanah di sekitar tanggul. 

Selain banjir bandang, banjir lahar dingin juga memiliki tanda-tanda khusus 

yang harus diketahui masyarakat. Tanda-tanda banjir lahar dingin, antara lain 

sebagai berikut; 

1) Awan gelap di atas puncak gunung. 

2) Curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi setidaknya selama dua jam. 

3) Air sungai berubah menjadi coklat pekat. 

4) Terdengar suara gemuruh yang berasal dari benturan bongkah batu-batu 

besar. 

5) Debit air sungai bertambah dengan cepat. 

6) Batu besar terlihat mengambang bersama aliran air. 

4)  Peta Kerawanan Banjir 

Masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah kerawanan banjir, harus 

selalu siap dan waspada jika bencana banjir terjadi sewaktu-waktu. Agar 
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masyarakat menyadari betapa mereka sangat dekat dengan bencana banjir, mereka  

harus mengetahui peta kawasan kerawanan banjir di wilayah itu dan posisi tempat 

tinggal mereka di dalam peta tersebut. 

Peta yang biasa disebut sebagai peta kerawanan banjir adalah peta tematik, 

yakni peta yang menyajikan tema tertentu dan digunakan untuk kepentingan 

tertentu, seperti kependudukan, transportasi dan lain-lain. Peta kerawanan banjir 

di buat secara partisipatif, artinya masyarakat daerah bertugas untuk membuat 

peta rawan bencananya sendiri. Hal ini dilakukan karena masyarakatlah yang 

paling tahu kondisi daerahnya. Peta kerawanan banjir ini memuat informasi yang 

berkaitan dengan masalah-masalah bencana yang kerap mengancam suatu 

wilayah. Tidak hanya itu, peta ini juga dapat digunakan untuk melakukan 

advokasi ke pemerintah terkait risiko bencana yang ada di daerahnya. Dengan 

begitu, pemerintah daerah setempat ataupun pemerintah pusat dapat turut 

membantu mengurangi risiko bencana.  

Peta daerah kerawanan banjir dibuat berdasarkan penyebab dan risiko 

bencana, baik geologis maupun klimatologis. Peta daerah kerawanan banjir perlu 

dibuat sebagai salah satu pertimbangan perencanaan pembangunan dan 

penanggulangan untuk pencegahan bencana. Peta tersebut membuat beberapa 

keterangan, seperti tingkat risiko, jumlah penduduk, jumlah lahan, ternak dan 

sebagainya. Tidak boleh ketinggalan, tempat aman dan jalur aman yang dapat 

dilalui untuk evakuasi harus disertakan peta. 

Terkadang masyarakat menyadari bahwa mereka tinggal di daerah 

kerawanan banjir. Kondisi ini menyebabkan kurangnya kewaspadaan masyarakat 

terhadapa bencana banjir yang mengancam. Akhirnya, sebagian masyarakat masih 

melakukan aktivitas di wilayah-wilayah berbahaya pada waktu tanda-tanda banjir 

telah terjadi atau aktivitas lainnya di sungai.  

5)  Menentukan Shelter Evakuasi 

Sering kali bencana banjir memaksa masyarakat yang menjadi korban untuk 

meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat aman. Itulah sebabnya, 

keberadaan tempat perlindungan sementara (evacuation shelter) atau posko 
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banjir sangat diperlukan ketika terjadi kondisi darurat. Bangunan shelter adalah 

fasilitas umum yang apabila terjadi bencana (gempa bumi, banjir, tsunami, angin 

topan, dll), digunakan untuk evakuasi pengungsi, namun bisa digunakan pula 

untuk fasilitas umum yang lain misalnya untuk tempat rekreasi atau ibadah atau 

yang lainnya, apabila tidak terjadi bencana.  

Penentuan tempat evakuasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

untuk menjamin keselamatan masyarakat yang terkena bencana (Sri Harsini, 

2014). Pada perencanaan tempat evakuasi banjir (Flood Shelter) langkah awal 

yang dilakukan yaitu identifikasi lokasi berupa kondisi eksisting lapangan yang 

saat banjir tidak terganggu. Kritera yang digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan posko banjir menurut buku Ensiklopedia Mitigasi Bencana Banjir 

(2016), adalah pertama, berjarak 750 meter atau lebih tegak lurus dari sungai. 

Kedua, bisa lahan terbuka, seperti lapangan atau bangunan milik pemerintah 

kota, kecamatan, kelurahan atau halaman suatu gedung, dan ketika, 

keberadaanya disesuaikan dengan sebaran area permukiman. Sedangkan 

menurut penelitian Sri Harsini (2014), kriteria tempat evakuasi banjir (Flood 

Shelter) memiliki beberapa karakteristik berupa; pertama lokasi tempat evakuasi 

harus berada di daerah bebas banjir, kedua jumlah fasilitas Mandi Cuci Kakus 

(MCK) harus memadai dengan jumlah pengungsi, ketiga ketinggian bangunan 

evakuasi semakin tingggi bangunan evakuasi semakin bagus untuk dijadikan 

tempat evakuasi, keempat memiliki luas bangunan yang cukup untuk 

menampung jumlah kapasistas pengungsi, dan aksebilitas dari titik kumpul ke 

titik bangunan evakuasi haruslah memiliki akses yang bagus, efisian dan pendek 

jaraknya.  

Penentuan lokasi shelter evakuasi sangat penting dilakukan untuk semua 

bencana apabila tempat kawasan masyarakat bermukim memiliki kerawanan 

bencana alam terutama bencana banjir. Persyaratan-persyaratan di atas 

merupakan kriteria umum untuk menentukan lokasi shelter evakuasi untuk 

pengungsi yang terdampak bencana banjir. Kriteria tersebut harus ada di dalam 

pemilihan lokasi shelter. Karna fungsi bangunan shelter itu sendiri adalah 



27 
 

sebagai tempat berlindung sementara agar pengungsi dapat hidup layak seperti 

di rumahnya yang terkena bencana banjir.  

6)  Sistem Peringatan Dini 

Sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) merupakan 

sebuah system penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai hasil 

prediksi terhadap sebuah ancaman, baik berupa bencana atau kejadian alam 

lainnya. EWS bertujuan untuk memberikan peringatan agar penerima informasi 

dapat segera siaga dan bertindak  sesuai kondisi, situasi dan waktu yang cepat. 

Prinsip utama dalam EWS adalah memberikan informasi cepat, akurat, tepat 

sasaran, mudah diterima, mudah dipahami, terpercaya dan berkelanjutan. 

Penerapan system peringatan dini yang baik dan benar dapat melindungi dan 

menyelamatkan masyarakat dari ancaman banjir (Tim Yayasan Pengabdi 

Masyarakat, 2010). 

7) Menentukan Jalur Evakuasi 

Jalur evakuasi adalah jalur khusus yang digunakan dalam proses evakuasi 

dari zona bahaya menuju zona aman. Jalur evakuasi sangat penting untuk 

diketahui oleh masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir. Dengan 

mengetahui jalur evakuasi yang mesti dilalui ketika banjir, masyarakat akan 

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk selamat dari bencana banjir. 

Masyarakat perlu dibekali pengetahuan terkait jalur evakuasi yang telah dibuat 

oleh pihak yang berwenang. Selama ini, masyarakat merasa panik ketika 

bencana terjadi dan justru melewati jalur yang salah ketika hendak 

menyelamatkan diri.  

Penentuan jalur evakuasi ini memang harus dilakukan oleh pihak-pihak 

yang berkompeten dan memiliki kewenangan. Sebelum membuat rute jalur 

evakuasi, terlebih dahulu dilakukan berbagai analisis. Analisis ini dibuat 

berdasarkan data-data spasial, seperti peta rawan banjir, peta jaringan jalan, peta 

jaringan sungai dan data kemiringan lereng. Selain berpijak pada berbagai 

analisis tersebut, menentukan jalur rute evakuasi bencana banjir juga harus 
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mempertimbangkan banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

1) Rute yang dipilih merupakan rute paling cepat, paling pendek, paling aman 

menuju tempat pengungsian. Itulah sebabnya, sebelum menentukan jalur 

evakuasi, tim membuat peta terlebih dahulu harus benar-benar memeriksa 

waktu yang dibutuhkan dan jarak tempuh dari lokasi bencana menuju 

tempat pengungsian. Dibutuhkan data-data yang benar-benar akurat agar 

masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir memiliki kesempatan 

yang lebih besar untuk selamat. 

2) Rute evakuasi banjir sebaiknya berada dalam arah melintang dari arah 

datangnya banjir. 

3) Rute evakuasi tidak melewati jalur sungai atau tempat dengan aliran air 

yang deras. 

4) Rute evakuasi dapat dilakukan kendaraaan. 

5) Rute evakuasi dapat dilalui anak kecil, lansia dan para penyandang difabel. 

6) Titik rawan yang dipilih merupakan titik terdekat dengan sungai, dengan 

elevasi tertentu dan wilayah permukiman yang sangat padat.  

7) Merupakan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan elak atau bypass 

sehingga memudahkan proses evakuasi. 

8) Jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai. 

9) Jalur evakuasi tidak melintang sungai atau jembatan. 

10) Sebaiknya dibuat jalur evakuasi paralel untuk menghindari penumpukan 

massa. 

11) Untuk daerah berpenduduk padat, dirancang jalur evakuasi berupa system 

blok agar pergerakan massa setiap blok tidak tercampur dengan blok 

lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemacetan.  

8)  Tindakan-Tindakan Sebelum Ada Tanda-Tanda Banjir 

Sebelum musim penghujan datang, masyarakat yang tinggal di kawasan 

rawan banjir dapat melakukan berbagai tindakan untuk mencegah dan 

meminimalkan dampak bencana banjir. Beberapa upaya preventif banjir yang 
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dapat dilakukan masyarakat sebelum musim penghujan tiba, diantaranya sebagai 

berikut : 

1) Membersihkan saluran air dari sampah 

2) Melakukan pengerukan sungai 

3) Membangun saluran air yang memadai  

4) Tidak mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai atau di daerah 

tangkapan hujan di hulu sungai 

5) Melakukan penghijaun, terutaman di daerah sekitar sungai, bendungan, dan 

daerah tangkapan hujan di hulu sungai 

6) Menambah RTH 

7) Membangun Tanggul 

8) Membangun rumah dengan letak yang lebih jauh dari pada jalan raya 

9) Memperkuat bangunan 

10) Membuat sumur resapan 

11) Membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir 

12) Bekerjasama dengan masyarakat di luar daerah banjir untuk menjaga 

daerah resapan air agar tidak terus berkurang 

13) Memastikan semua anggota keluarga mengetahui tindakan pertolongan 

pertama 

14) Memiliki nomor penting yang dapat dihubungi. 

9)  Tindakan Tindakan Saat Muncul Tanda-Tanda Banjir 

Ketika muncul tanda-tanda banjir, seperti hujan deras, air sudah melebihi 

batas sempadan sungai. Aliran air permukaan terhambat dan lain-lain, 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masyarakat harus segera melalukan 

berbagai tindakan penting untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana 

banjir. Tindakan-tindakan ini harus dilakukan karena berkaitan erat dengan 

keselamatan dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh banjir, berikut tindakan 

yang harus dilakukan : 

1. Terus memantau informasi terkait banjir dan kondisi cuaca dari berbagai 

sumber seperti penjaga pintu air, BMKG, pemerintah dan media massa. 

2. Mewaspadai potensi terjadinya banjir dadakan atau banjir kiriman 
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3. Segera mematikan listrik dan keran air 

4. Mengisi tempat-tempat penampungan air bersih 

5. Jika memungkinkan, pindahkan perlatan rumah tangga yang berada di luar 

rumah ke dalam rumah dan letakkan di tempat yang kemungkinan tidak 

akan tergenang air. 

6. Menyimpan dokumen-dokumen penting di tempat yang aman. 

7. Mempelajari peta daerah rawan banjir. 

8. Mempelajari lokasi aman dan jalur aman untuk melakukan evakuasi. 

9. Menginformasikan hal-hal yang diketahui kepada seluruh anggota 

keluarga dan tetangga. 

10. Menempatkan handphone dan alat tanda bahaya di tempat yang mudah 

dijangkau. 

11. Bersiap untuk kemungkinan mengungsi dan mempersiapkan perlatan 

perlengkapan penting yang nantinya akan sangat dibutuhkan. 

Kesiapsiagaan sangat perlu dilakukan dalam penanganan manajemen 

bencana. Setiap wilayah seperti desa-desa harus mengetahui mana saja wilayah 

yang rawan terhadap bencana. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah 

mengetahui daerah rawan banjir dan desain evakuasi (menunjukkan shelter 

evakuasi dan rute evakuasi). Hal-hal ini yang akan dilakukan pada Kelurahan 

Sumber untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. 

1.5.6 Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi Objek 

Menggunakan Drone / UAV 

Metode penginderaan jauh dewasa kini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Perkembangan itu meliputi alat atau instrumen pengambilan data dan juga 

proses pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak komputer. 

Teknologi pengambilan data berupa foto (fotogrametri) untuk kepentingan 

pemetaan yang kini sedang berkembang pesat adalah teknologi Unmanned Aerial 

Vehicle (UAV) (Haaladkk, 2011). Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan 

fotogrametri digital merupakan sebuah teknologi pemetaan wilayah yang terbaru. 

UAV memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan teknologi pemetaan lainnya, 

yaitu murah, sederhana dan mudah dibawa berpindah-pindah (mobile) (Berteska 
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dan Ruzgiene, 2013). Selain itu, juga dapat digunakan dalam situasi yang 

memiliki resiko tinggi seperti lokasi-lokasi yang sulit  terjangkau serta masih 

berpotensi untuk dikembangkan.  

Sensor UAV tidak seperti sensor satelit. Berbeda dengan satelit yang 

memiliki beragam jenis sensor dan resolusi spektral dari menengah (multi 

spektral) hingga sangat tinggi (hiper spektral), sensor pada UAV masih sangat 

terbatas dan masih terus berkembang (Ramadhani dkk., 2015). UAV secara 

konfigurasi airframe dibagi menjadi dua, yakni fixed-wing dan rotary-wing 

(rotor). Multicopter adalah salah satu hasil pengembangan dari UAV jenis rotary-

wing. UAV multicopter menggunakan dua atau lebih rotor. Jenis-jenis multicopter 

diantaranya adalah Bicopter (2 rotor), Tricopter (3 rotor) dan Quadcopter (4 

rotor). UAV jenis multicopter mempunyai banyak keunggulan. Wahana jenis 

rotary-wings atau multirotorcopter memiliki keunggulan pada kemampuan 

manuver yang tinggi, mengacu pada kemampuannya untuk mempertahankan 

posisi (hover) dan mengubah arah terbang di sekeliling pusat rotasi (Ramadhani 

dkk, 2015). UAV bertipe Quadcopter memiliki keunggulan tersendiri yakni dapat 

bergeraklebih stabil dan dapat terbang secara vertikal, sehingga untuk pemotretan 

dikawasan-kawasan tertentu, seperti kawasan padat pemukiman dapat dilakukan 

dengan lebih mudah. Efek sidelap-overlap (area pertampalan) juga dapat 

terpenuhi dengan baik,  karena kecepatan UAV tidak terlalu tinggi sehingga foto 

udara yang dihasilkan juga lebih bagus.     

Overlap merupakan tumpang tindih foto, meliputi areal yang sama dalam 

satu jalur terbang, sedangkan sidelap adalah tumpang tindih antara foto-foto yang 

berdekatan dalam jalur penerbangan pararel (Philipson dan Philpot, 2012). Efek 

overlap dalam jalur penerbangan foto udara sebesar 60%, sedangkan untuk 

sidelap sebesar 25-30% (Hickin, 2014). 
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             Gambar 8. Fligh Path (Sumber : Hickin, 2014) 

 

Gambar 9. Relief Displacement.  (Sumber : Devi dan Veena, 2014) 

Foto udara kualitas tinggi merupakan salah satu faktor signifikan untuk 

efisiensi dan standar kualitas produk pemetaan, seperti Digital Elevation Model 

(DEM) dan Ortho-images. Kualitas data DEM dan Ortofoto dipengaruhi oleh 

resolusi kamera, ketinggian terbang, dan akurasi Ground Control Points (GCP) 

(Berteska dan Ruzgiene, 2013). Kamera yang digunakan sebagai instrument 

pemotretan pada UAV memiliki resolusi dan tingkat akurasi yang berbeda-beda. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi objek penelitian, foto udara dari 
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hasil pemotretan akan didigitasi untuk proses penelitian selanjutnya, di penelitian 

ini menggunakan UAV bertipe Quadcopter / Drone. 

1.5.7 Pemanfaatan Partisipatory GIS (PGIS) 

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Participatory GIS (PGIS) dapat juga 

diartikan sebagai SIG-Partisipatif (Sistem Informasi Geografis yang Partisipatif), 

konsep ini berkembang tahun 90-an merupakan pengembangan dari pemetaan 

partisipatif tahun 1980-an yang mengadopsi pendekatan Participatory Rural 

Apraisal (PRA) dan Participatory Learning Action (PLA) digabungkan dengan 

penggunaan GIS sebagai tools. Participatory GIS merupakan pendekatan yang 

mengintegrasikan pendekatan partisipatif dengan metode dan teknik GIS sebagai 

suatu pendekatan baru. konsep ini dikenal juga dengan nama Public Participation 

GIS yang diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar International 

Conference on Empowerment, Marginalization and Public Participation GIS, 

Santa Barbara, California 14-17 Oktober 1998, yang mencakup spesifik kajian 

wilayah Amerika Utara. 

Participatory GIS adalah praktek nyata yang dikembangkan dari pendekatan 

PRA/PLA dan kajian keruangan serta manajemen komunikasi; merupakan proses 

yang berkelanjutan, fleksibel, dan dapat diadaptasi dalam sosial serta kultur serta 

aspek lingkungan bio-fisik yang berbeda tergantung dari interaksi secara 

partisipatif oleh stakeholder dalam menghasilkan dan mengatur spatial data, dan 

menggunakan hasil informasi tersebut dalam pengambilan keputusan, 

memudahkan proses dialog antar komponen, mengefektikan proses komunikasi 

serta mendukung advokasi dan pelaksanaannya. 

Aberley dan Siebe (2005) menyebutkan beberapa aspek penting dalam 

penerapan Public Participation GIS yang terdiri atas : 

a) Merupakan pendekatan interdisipliner, alat bantu bagi program 

pengembangan masyarakat dan penyelamatan lingkungan hidup yang 

mengedepankan aspek keseimbangan sosial, kelangsungan ekologi, 

pengembangan kualitas hidup. 
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b) Dipraktekan secara luas, dalam kaitan ruang (bisa kota atau desa), organisasi 

(LSM, pemerintah, masyarakat adat, dll), kelompok umur (orang tua, ibu-ibu 

atau kaum muda, atau bahkan golongan yang termarginalkan) 

c) Berbasis fungsi dan sangat luas aplikasinya, dapat diaplikasikan untuk 

memecahkan masalah dalam sektor-sektor tertentu di dalam masyarakat atau 

menyediakan penilaian yang menyeluruh dalam suatu wilayah atau bioregion 

tertentu. 

d) Akan sangat baik diaplikasikan melalui proses kerjasama antara individu, 

masyarakat, organisasi pemerintah, intitusi akademik, LSM, organisasi 

keagamaan dan swasta. 

e) Mencakup proses untuk penguatan kelembagaan dalam aplikasinya. 

f) Menghubungkan teori-teori sosial dan metode-metode dalam bidang 

perencanaan, antropologi, geografi, dan ilmu sosial lainnya. 

g) Menghubungkan metode riset kualitatif dengan pendekatan PRA dan 

pendekatan partisipatif lainnya yang berbasis fakta lapang. 

h) Merupakan alat bantu yang mengaplikasikan berbagai variasi mulai dari data 

manual, data digital sampai data 3 dimensi dan pengindraan jauh. 

i) Memungkinkan akses masyarakat atas data kondisi budaya, ekonomi, 

biofisik, dimana data ini dihasilkan oleh pemerintah, swasta atau perguruan 

tinggi. 

j) Mendukung interaksi yang beragam mulai dari pertemuan tatp muka sampai 

ke aplikasi dengan menggunakan website. 

k) Memungkinkan untuk adanya kegiatan pembangunan perangkat lunak yang 

dapat diakses, mudah didapatkan dan mudah digunakan oleh masyarakat. 

l) Mendukung proses belajar yang terus-menerus prak praktisi kegiatan ini yang 

menghubungkan antara pihak yang berbeda budaya, disiplin ilmu, gender dan 

kelas. 

m) Merupakan proses berbagi baik itu tantangan/masalah atau peluang antara 

satu tempat dengan tempat lain secara transparan. 

Aspek-aspek di atas merupakan peluang pemanfaatan PGIS, beberapa 

peluang dengan mudahnya bisa digunakan di Indonesia terutama untuk penelitian 
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ini, dengan menjadikan PGIS sebagai salah satu alat bantu dalam meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam pengelolaan pengembangan wilayah dan mitigasi 

bencana terutama pembuatan peta rawan banjir. Beberapa peluang memerlukan 

dukungan dari semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan aplikasi 

Participatory GIS bisa terwujud.  

1.5.8 Penelitian Sebelumnya 

Untuk mengetahui penelitian ini sudah ataupun belum diteliti pada 

penelitian sebelumnya, oleh karna itu perlu adanya upaya membandingkan apakah 

terdapat perbedaan atau persamaan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu 

penelitian yang berhasil dilakukan oleh Muh Alief Rusli Putra, 2017 dalam 

penelitiannya mengenai “Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Banjir Berbasis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Menentukan Titik dan Rute Evakuasi”, 

penelitian yang dilakukan untuk menempuh sarjana S1 ini memiliki tujuan yaitu 

untuk mengetahui tingkat kerawanan banjir berbasis sistem informasi geografis 

(SIG) dan untuk menentukan arahan titik dan rute evakuasi bencana banjir di Kota 

Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, untuk analisis 

data penelitian ini menggunakan analisis data primer dan data sekunder dengan 

teknik analisis overley , network analyst, dan route analyst. 

Perbedaan penelitian Muh Alief Rusli dengan penelitian ini yaitu pada judul 

penelitian. Terkait penelitian ini hanya menitikberatkan pada pemetaan daerah 

rawan bencana dan penentuan lokasi dan rute evakuasi. Ada beberapa konsep dari 

penelitian Muh Alief Rusli dengan penenlitian ini hampir sama, yaitu pada 

pengolahannya memanfaatkan system informasi geografis (SIG), serta kajian 

terhadap bencana yang di ambil, dan sama-sama menentukan titik lokasi evakuasi 

banjir. Perbedaan juga ada untuk penelitian ini yaitu metode menentukan 

kerawanan bencana, menggunakan teknologi pengindraan jauh, pada waktu dan 

tempat penelitian.  

Penelitian selanjutnya dengan judul “Penilaian Kerentanan dan Kapasitas 

Masyarakat Dalam Menghadapi Bahaya Banjir Lahar Di Kecamatan Salam 
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Kabupaten Magelang Menggunakan Metode SIG Partisipatif” yang di teliti oleh 

Haruman Hendarsah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi 

karakteristik bahaya banjir lahar dan elemen-elemen berisiko terhadap bahaya 

banjir lahar; menilai tingkat kerentanan masyarakat terhadap bahaya banjir banjir 

lahar; menilai kapasitas masyarakat melalui persepsi terhadap bahaya banjir lahar 

dan respon masyarakat dalam menghadapi bahaya banjir lahar dan mengetahui 

implikasi hasil penelitian terhadap kebijakan penanggulangan bencana banjir lahar 

dan peran SIG Partisipatif dalam Menejemn Resiko Bencana. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian survei dan observasi di lokasi penelitian. 

Penelitian ini juga menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis Partisipatif 

(P-GIS). Metode SIG Partisipatif dilakukan melalui kegiatan Focus Group 

Discussions (FGD) serta melibatkan partisipasi responden di lokasi penelitian. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode quota 

sampling. Perbedaan terkait penelitian ini yaitu pada judul, lokasi, waktu 

penelitian, dan tujuan penelitian. Maupun persamaan yang ada dalam penelitian 

ini yaitu metode yang digunakan menggunakan metode SIG Partisipatif.  

Terakhir, penelitian yang terdahulu sebagai acuan terhadap penelitian ini 

yaitu yang di teliti oleh Adam Abraham W, Rini Rachmawati, dan Estuning Tyas 

Wulan Mei berjudul “Penentuan Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul Partisipatif 

Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Gunung Merapi”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap jalur evakuasi dan 

titik kumpul, memetakan jalur evakuasi dan titik kumpul secara partisipatif dan 

menganalisis pengambilan keputusan evakuasi berdasarkan beberapa skenario 

evakuasi.  Penelitian dilakukan di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, 

Kabupaten Magelang yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan 

Taman Nasional Gunungapi Merapi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualititatif – kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan persepsi baik 

terhadap kondisi jalan meskipun pada kenyataanya terdapat jalan yang kurang 

baik di dusun yang letaknya jauh dari jalur evakuasi utama. Masyarakat memilih 

semua jalur yang mungkin dilalui untuk pemetaan, meskipun jalur tersebut 

berbahaya untuk kondisi tertentu. Perbaikan kondisi dan integrasi jalur evakuasi 



37 
 

serta penguatan kapasitas masyarakat dijadikan rumusan kebijakan pada wilayah 

penelitian. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Adam Abraham W dkk yaitu 

judul penelitian yang dimana pada penelitian Adam Abraham W dkk  mengambil 

bencana pada gunung merapi. Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada titik 

tempat evakuasi sementara, serta metode partisipatif yang digunakan pada 

penelitian ini untuk menentukan daerah rawan banjir berbeda dengan penenlitian 

Adam Abraham W dkk dan perbedaan yang paling terlihat pada objek penelitian 

dan waktu penelitian. Persamaan yang ada pada penelitian ini yaitu terletak 

tujuannya yaitu pada desain evakuasi untuk mitigasi penanggulangan bencana.  

Selanjutnya terakhir adalah penelitian Iin Sulistiyowati yang berjudul 

“Penentuan Jalur Evakuasi Becana Banjir di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

menggunakan Sistem Informasi Geografis” dengan tujuan mengetahui area rawan 

banjir, jaringan jalan yang berpotensi sebagai jalur evakuasi banjir, tempat 

evakuasi, serta jalur yang akan digunakan sebagai tempat evakuasi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian Iin adalah metode survei, pengolahan dengan metode 

least cost path, dan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif. Persamaan 

penelitian Iin dengan penelitian ini adalah tujuan yang ingin di capai serta metode 

survey yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah metode penentuan 

kerawanan banjir Iin tidak menggunakan metode Partisipatory GIS, serta metode 

sensus untuk mengetahui shelter, dan untuk menentukan jalur evakuasi peneliti 

hanya menggunakan cost distance. Berikut adalah tabel 1 ringkasan penelitan 

sebelumnya : 
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Tabel 1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya.  

Nama Peneliti Judul  Tujuan Metode Hasil 

Muh Alief 

Rusli Putra 

(2017) 

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Banjir 

Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

untuk Menentukan Titik dan Rute Evakuasi 

1) Untuk mengetahui tingkat 

kerawanan banjir berbasis sistem 

informasi geografis (SIG) di Kota 

Pangkep Kabupaten Pangkajene 

dan Kepualaun 

2) Untuk Menentukan arahan titik 

dan rute evakuasi bencana banjir 

di Kota Pangkep Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan 

Metode penelitian 

deskriptif kuantitatif 

menggunakan analisis data 

primer dan data sekunder 

dengan teknik analisis 

overley , network analyst, 

dan route analyst. 

1) Mengetahui tingkat kerawanan 

banjir di Kota Pangkep dengan 

klasifikasi tingkat kerawanan 

banjir rendah, kerawanan banjir 

menengah, dan kerawanan banjir 

tinggi. 

2) Mengetahui potensi titik evakuasi 

serta berupa potensi rute evakuasi 

yang terdapat di kawasan 

Perkotaan Pangkep dari hasil 

analisis titik utama dan jalur 

utama rute evakuasi bencana 

banjir di Kawasan Kota Pangkep 

Haruman 

Hendarsah 

(2012) 

Penentuan Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul 

Partisipatif Dalam Upaya Pengurangan Resiko 

Bencana Gunung Merapi 

1. Mengidentifikasi karakteristik 

bahaya banjir lahar dan elemen-

elemen berisiko terhadap bahaya 

banjir lahar;  

2. Menilai tingkat kerentanan 

masyarakat terhadap bahaya 

banjir banjir lahar;  

3. Menilai kapasitas masyarakat 

melalui persepsi terhadap bahaya 

banjir lahar dan respon 

masyarakat dalam menghadapi 

bahaya banjir lahar dan 

mengetahui implikasi hasil 

penelitian terhadap kebijakan 

penanggulangan bencana banjir 

lahar dan peran SIG Partisipatif 

dalam Menejemn Resiko Bencana 

Metode penelitian survei 

dan observasi 

1) Mengetahui bahaya banjir lahar 

2) Mengetahui kerentanan social 

masyarakat 

3) Mengetahui tingkat kerentanan 

bangunan 

4) Mengetahui tingkat presepsi 

masyarakat pada lokasi bencana 

banjir lahar 

Adam Abraham 

W, Rini 

Rachmawati, 

Estuning Tyas 

Penentuan Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul 

Partisipatif Dalam Upaya Pengurangan Resiko 

Bencana Gunung Merapi 

1) Mengidentifikasi persepsi 

masyarakat terhadap jalur 

evakuasi dan titik kumpul.  

2) Memetakan jalur evakuasi dan 

Metode penelitian 

menggunakan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif 

dengan menggunakan 

1) Menunjukan persepsi baik 

terhadap kondisi jalan meskipun 

pada kenyataanya terdapat jalan 

yang kurang baik di dusun yang 
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Wulan Mei 

(2014) 

titik kumpul secara partisipatif  

3) Menganalisis pengambilan 

keputusan evakuasi berdasarkan 

beberapa skenario evakuasi 

 

analisis data primer dan 

sekunder 

letaknya jauh dari jalur evakuasi 

utama 

2) Menunjukkan peta jalur evakuasi 

dan titik kumpul 

3) Menunjukkan pola pengambil 

keputusan evakuasi masyarakat 

Iin 

Sulistiyowati 

(2018) 

Penentuan Jalur Evakuasi Becana Banjir di 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

menggunakan Sistem Informasi Geografis 

Mengetahui area rawan banjir, 

jaringan jalan yang berpotensi sebagai 

jalur evakuasi banjir, tempat evakuasi, 

serta jalur yang akan digunakan 

sebagai tempat evakuasi. 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode survei, pengolahan 

dengan metode least cost 

path, dan analisisnya 

menggunakan deskriptif 

kualitatif. 

1.) Menunjukaan daerah rawan banjir  

2.) Menunjukkan titik awal evakuasi.  

3.) Menunjukkan titik akhir evakuasi.  

4.) Menunjukkan jaur evakuasi.  

Andi 

Muhammad 

Zainul Abror 

(2018) 

Analisis Penentuan Lokasi  Potensial Tempat 

Perlindungan Sementara dan Desain Evakuasi 

untuk Bencana Banjir di Kelurahan Sumber, 

Kecamatan Banjarsari 

 

1. Mengetahui bahaya banjir di 

Kelurahan Sumber berdasarkan 

SIG Partisipatif. 

2. Menganalisis potensi tempat 

perlindungan sementara evakuasi 

dan desain evakuasi untuk 

bencana banjir di Kelurahan 

Sumber. 

Metode penelitian yang 

digunakan survei dan 

sensus. Metode analisis 

menggunakan dekriptif 

kualitatif. 

1) Peta daerah rawan banjir. 

2)  Menunjukkan lokasi potensial 

shelter evakuasi. 

3) Menunjukkan rute evakuasi. 

(Sumber : Penulis) 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Banjir didefinisikan sebagai aliran air di permukaan tanah (suface water) yang relative 

tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga meluap ke kanan 

dan kiri sungai serta menimbulkan genangan atau aliran dalam jumlah yang melebihi normal. 

Banjir dapat mengakibatkan kerugian pada manusia baik kerugian fisik, social, dan ekonomi. 

Banjir merupakan salah satu bencana yang banyak memakan korban dan kerugian di 

Indonesia maupun di dunia. Salah satu akibat dari dampak banjir yaitu keselamatan manusia, 

kegiatan ekonomi, terganggunya mobilitas penduduk, ancaman terhadap penyakit, 

tersediannya air bersih, dan rusaknya cadangan pangan. Melihat banyaknya akibat buruk dan 

kerugian yang akan terjadi, penanggulangan terhadap bencana banjir ini harus disiapkan dan 

dilakukan pencegahannya.  

Keluarahan Sumber terletak di pusat kota Surakarta dengan kepadatan pemukiman yang 

tinggi. Pada tahun 2015 bencana banjir terjadi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. 

Bencana banjir ini merupakan sebuah bencana yang tidak terduga, yang disebabkan 

meluapnya Sungai Pepe atau anak sungai dari Sungai Bengawan Solo. Akibat dari bencana 

tersebut, banyak warga yang mengungsi karena rumah yang ditempatinya terendam banjir.  

Daerah Sungai Bengawan Solo merupakan daerah rawan banjir, termasuk Sungai Pepe 

yang mengalir dekat Kelurahan Sumber. Daerah rawan bencana adalah kawasan yang sering 

atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan 

bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang 

kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam 

menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. Untuk mengurangi jumlah kerugian dan 

korban jiwa. Cara mengantisipasi bencana banjir yang dapat diupaykan adalah dengan cara 

mengetahui agihan daerah rawan banjir, menentukan lokasi tempat perlindungan sementara 

dan menentukan jalur evakuasi.  

Untuk mengetahui sebaran dan luasan daerah rawan banjir, perlu adanya pembuatan 

peta rawan bencana. Peta tersebut dibuat menggunakan teknologi sistem informasi geograis 

dengan metode PGIS yang di bantu oleh teknologi pengindraan jauh menggunakan UAV jenis 

quadcopter atau drone. Salah satu proses penting penggunaan metode Perticipatory GIS 
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(PGIS) adalah kolaborasi atau bekerjasama dengan masyarakat setempat yang dulu pernah 

merasakan terjadinya bencana banjir.  

Berdasarkan peta rawan bencana tersebut, akan diketahui sebaran dan luasan daerah 

yang terdampak banjir. Informasi penduduk di wilayah yang rawan banjir sangat penting 

diketahui untuk mengurangi dampak bahaya bencana banjir. Informasi detail dari sebaran 

penduduk yang rinci dapat membantu pemerintah dalam usaha perencanaan evakuasi dan 

pengurangan risiko bencana. Setelah mengetahui daerah rawan banjir, hal yang dilakukan 

untuk mengetahui lokasi tempat perlindungan sementara atau shelter evakuasi yaitu dengan 

cara identifikasi foto udara, survey lalu skoring. Sedangkan untuk mengetahui rute evakuasi 

menggunakan accessibility modeling dengan metode cost distance dan pendekatan fasilitas 

terdekat atau closest facility (network analysis) di ArcGis.  

1.8  Batasan Operasional 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan . atau 

non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, krugian harta benda, dan dampak psikologis (Perka BNPB No 2 tahun 

2012). 

Kerawanan bencana adalah potensi kerusakan fisik, fenomena ataupun kegiatan manusia 

yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan properti, gangguan ekonomi dan sosial 

ataupun degradasi lingkungan ( Inter-Agency Secretariat of the International Strategy 

forDisaster Reduction (UN/ISDR), 2004). 

Bahaya atau dalam bahasa Inggris Hazard diartikan sebagai suatu kejadian yang memiliki 

potensi dapat menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi atau mengancam jiwa manusia dan 

kesejahteraannya bila terjadi di suatu lingkungan permukiman, budidaya atau industri 

(Promise Indonesia, 2009). 

Evakuasi adalah pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang 

berbahaya, misalnya bahaya perang, bahaya banjir, meletusnya gunung api, ke daerah yang 

aman (KBBI). 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana 

melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana) 

Shelter merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia 

yang berarti tempat perlindungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia-Inggris). 

Penentuan tempat evakuasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin 

keselamatan masyarakat yang terkena bencana (Mei, 2013 dalam Sri Harsini, 2014). 

Bangunan shelter adalah fasilitas umum yang apabila terjadi bencana (gempa bumi, banjir, 

tsunami, angin topan, dll), digunakan untuk evakuasi pengungsi, namun bisa digunakan pula 

untuk fasilitas umum yang lain misalnya untuk tempat rekreasi atau ibadah atau yang lainnya, 

apabila tidak terjadi bencana (Ensiklopedia Mitigasi Bencana Banjir, 2016). 

SIG Partisipatif adalah penyertaan masyarkat dalam pembuatan kebijakan dengan 

penggunaan GIS, sebagaimana manfaat GIS itu sendiri untuk merealisasikan tujuan-tujuan 

dari NGO, kelompok akar rumput dan organisasi berbasis masyarakat. Pada gilirannya 

diyakini bahwa SIGP  secara social dibangun oleh pelaku dalam skala luas dalam berbagai 

disiplin dan dipraktekkan dalam lintas sektor. Kerangka kerja untuk pekerjaan PSIGP 

melibatkan 4 tema: (1) tempat dan masyarakat, (2) teknologi dan data (akurasi, kesesuaian, 

akses dan pemilikan), (3) proses dan (4) hasil &evaluasi (Sieber, 2006). 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, 

daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat 

tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 

1979) 

Sistem Informasi Geografis adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, 

perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, 

menyimpan, meng-upgrade, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk 

informasi yang bereferensi geografis (ESRI, 1990).  


