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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

IPCC (2001) mendefinisikan perubahan iklim sebagai setiap perubahan 

dalam iklim pada suatu selang waktu tertentu, apakah diakibatkan oleh variasi 

alamiah atau karena aktifitas manusia. Perubahan iklim berdasarkan beberapa 

studi adalah sesuatu yang nampak dan jelas terlihat, khususnya perubahan suhu 

yang sangat mempengaruhi beberapa sistem fisik dan biologi di dunia. Perubahn 

iklim terjadi secara alami terkait dengan proses alam yang sangat panjang 

(evolusi) dalam rentang waktu 4,5 milyar tahun silam. Namun fenomena yang 

terjadi saat ini adalah perubahan yang terjadi lebih cepat dari yang seharusnya 

(Marr, UNEP 2009). Perubahan iklim global saat ini jelas akibat meningkatnya 

suhu rata-rata udara dan laut, mencairnya salju dan es, serta meningkatnya 

permukaan air laut. 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang rentan terhadap 

bencana terkait dengan iklim mengingat bahwa posisi geografisnya yang 

terbentang dari 6
0
 LU – 11

0
 LS dan 9 – 141

0
 BT dengan jumlah total pulau 

terbesar di dunia (17.500 pulau) dan garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia 

yaitu 81.000 km (sekitar 14% dari garis pantai dunia) serta luas laut yang 

mendekati 70% luas keseluruhan wilayahnya (KNLH 2007: 3). Berdasarkan 

Policy Brief  yang diterbitkan oleh Kantor Bank Dunia Jakarta (World Bank 

2010), meskipun kepastian mengenai besarnya bahaya masih belum dapat 

dipastikan, namun beberapa dampak perubahan iklim yang diperkirakan akan 

sangat signifikan adalah : 

1) Kenaikan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Temperatur rata-rata 

tahunan di Indonesia telah mengalami kenaikan 0.3
0
C (pengamatan sejak 

1990). Tahun 1998 merupakan tahun terpanas dalam abad ini, dengan 

kenaikan hampir 1
0
C (diatas rata-rata dari tahun 1961 – 1990). 
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2) Curah hujan yang lebih tinggi. Diperkirakan akibat perubahan iklim, 

Indonesia akan mengalami kenaikan curah hujan 2-3 persen per tahun, 

serta musim hujan yang lebih pendek (lebih sedikit jumlah hari hujan 

dalam setahun), yang menyebabkan risiko banjir meningkat secara 

signifikan. Hal ini akan merubah keseimbangan air di lingkungan dan 

mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air dan suplai air minum. 

3) Kenaikan permukan air laut. Daerah berpopulasi padat akan sangat 

dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut. Ada sekitar 40 juta 

masyarakat Indonesia yang bermukim dalam jarak 10 m dari permukaan 

air laut rata-rata, yang berarti sangat rentan terhadap perubahan permukaan 

air laut. 

4) Pengaruh pada keanekaragaman bahari. Diperkirakan bahwa iklim yang 

berubah akan meningkatkan suhu air laut Indonesia sebesar 0.2 – 2.5
0
C. 

Hal ini akan menambah tekanan pada 50.000km
2 

terumbu karang, yang 

sudah dalam keadaan darurat. Pemutihan terumbu karang diperkirakan 

akan meningkat secara konstan pada suhu air laut, seperti yang diamati 

pada saat terjadinya El Nino. 

Perubahan iklim di Indonesia akan menyebabkan: (1) seluruh wilayah 

Indonesia mengalami kenaikan suhu udara dengan laju yang lebih rendah 

dibandingkan wilayah subtropis; (2) pada musim kemarau wilayah Selatan 

Indonesia mengalami perubahan curah hujan, sedangkan wilayah utara akan 

mengalami peningkatan curah hujan. Perubahan pola hujan tersebut menyebabkan 

berubahnya awal dan panjang musim hujan. Dalam periode 2003-2005, terjadi 

1.429 kejadian bencana. Sekitar 53,3% adalah bencana terkait hidrometeorologi 

(KNLH 2007: 4). Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi (34%), diikuti 

oleh longsor (16%). Kemungkinan pemanasan global akan menimbulkan 

kekeringan dan curah hujan yang ekstrim yang lebih parah, yang pada gilirannya 

akan menimbulkan resiko bencana iklim yang lebih besar. 
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Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang sering terkena banjir 

rob yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Jumlah desa di pesisir 

Kabupaten Demak yang terkena banjir rob adalah 17 desa yang tersebar di 3 

kecamatan yakni Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang dan Kecamatan 

Karangtengah (Ritohardoyo, dkk., 2014). Kecamatan sayung merupakan 

kecamatan yang paling parah terkena imbas dari banjir rob. Sejumlah 10 desa dari 

17 desa yang terdampak rob di Kabupaten Demak merupakan bagian administratif 

dari Kecamatan Sayung. Desa yang terjadi bencana rob di Kecamatan Sayung 

adalah Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, Gemulak, Sidogemah, Tugu, 

Timbulsloko, Sidorejo, Surodadi dan banjarsari. Luas genangan dan daerah yang 

tergenang akibat banjir rob di Kecamatan Sayung  tersaji pada Tabel 1.1 berikut 

ini : 

Tabel 1.1 Luas Genangan dan Luas Pemukiman tergenang banjir rob di 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. 

No  
Wilayah 

(Desa) 

Luas 

Genangan 

(Ha) 

% 
Luas Pemukiman 

Tergenang (Ha) 
% 

1 Sriwulan 621.34 32.05 117.30 68.19 

2 Purwosari 408.23 21.06 20.82 12.11 

3 Sidogemah 84.19 4.34 0.50 0.29 

4 Surodadi 305.40 15.76 24.60 14.30 

5 Bedono 375.40 19.37 7.36 4.28 

6 
Timbul 

Sloko 
143.86 7.42 1.43 0.83 

Total 1938.42 100 172.01 100 

         Sumber : Petrus Subardjo dan Raden Ario, 2015 

Desa Bedono yang merupakan salah satu desa yang masih bertahan 

dengan berbagai dampak rob yang sudah terlampau parah, dibuktikan dengan : (1) 

Banyak lahan-lahan permukiman dan jalan yang tergenang air saat terjadi rob, (2) 

Banyaknya tambak-tambak milik warga yang telah menjadi laut sehingga banyak 

petani tambak yang kehilangan mata pencaharian, (3) terganggunya sarana 
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transportasi di Desa Bedono sangat menggangu aktifitas masyarakat, (4) 

terganggunya pelayanan publik saat terjadi rob berdampak terhadap aktifitas 

masyarakat di kawasan tersebut. Berikut ini beberapa gambar yang tergenang 

banjir rob di Desa Bedono Kecamatan Sayung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 (A) Halaman warga yang tergenang banjir rob mencapai, 

(B) Rumah warga yang terendam banjir rob mencapai, (C) Tambak yang 

tergenang banjir rob, (D) Terganggunya aktifitas masyarakat. 

Sumber : Penulis, 2019 

Gambar 1.1 menunjukkan beberapa rumah yang terendam banjir rob 

dengan ketinggian mencapai 10-20 cm. Banjir rob dapat mengakibatkan 

lumpuhnya berbagai kegiatan dan aktifitas sosial serta kehidupan dan aktifitas 

ekonomi dari suatu komunitas dan masyarakat hingga dapat mengakibatkan tidak 

berfungsinya sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan kesehatan 

disekitarnya. Gambar 1.2 berikut ini peta lokasi penelitian.  

 

 

A B
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Gambar 1.2 Peta lokasi penelitian 

Pengukuran resiliensi penting dilakukan sebagai referensi dalam 

menentukan arahan adaptasi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk 

mengurangi dampak negatif dari suatu bencana. Saat ini orientasi penelitian 

mengenai bencana telah mengalami perubahan tidak hanya pada aspek teknis dan 

penanganan korban bencana, tetapi pada pendekatan yang menekankan pada 

aspek sosial (kemasyarakatan), termasuk didalamnya usulan pengelolaan mitigasi 

dalam pengembangan masyarakat secara terpadu (Twigg J. 2007). Selain itu 

Menurut Shawn dalam  Mega Utami Ciptaningrum, 2017 menjelaskan pendekatan 

sosial (masyarakat atau komunitas) adalah kunci utama dari upaya pengurangan 
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risiko bencana dikarenakan bencana memiliki bencana dampak langsung terhadap 

keberlangsungan hidup masyarakat. 

Penelitian ini adalah upaya untuk menjelaskan ketahanan sosial (resiliensi) 

masyarakat pesisir berdasarkan konsep Climate and Disaster Resilience Initiative 

(CDRI). Analisis resiliensi ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kerentanan 

terhadap bahaya yang dipicu oleh perubahan lingkungan fisik sumber daya alam, 

sehingga dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pencegahan yang digerakkan 

oleh pemerintah, dengan membangun sistem atau kelembagaan berorientasi pada 

pemecahan masalah. Pemahaman tersebut menyadarkan pentingnya menilai 

resiliensi dimensi sosial masyarakat serta pengembangan pendekatan yang 

dibutuhkan untuk beradaptasi. Kunci untuk meningkatkan kemampuan adaptasi 

(adaptive capacity) ialah resiliensi (Folke et al. 2002). Pengembangan konsep ini 

sejalan dengan pendekatan Berkes dan Seixas (2005) bahwa pengembangan 

sistem resiliensi ekologi-sosial merupakan kunci bagi pembangunan yang 

berkelanjutan, namun pengembangannya di negara berkembang masih diabaikan, 

sementara resiliensi sangat sesuai digunakan untuk mengkaji pengelolaan wilayah 

pesisir. Karena kondisi tersebut, maka dilakukan penelitian “Penilaian Resiliensi 

Dimensi Sosial Masyarakat Pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak Berdasarkan Konsep Climate and Disaster Resilience 

Initiative (CDRI)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang harus diselesaikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana resiliensi sosial masyarakat di wilayah pesisir Desa 

Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terhadap bencana 

banjir rob  ? 

2. Bagaimana arahan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir Desa 

Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terhadap bencana 

banjir rob ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir rob di wilayah 

pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menurut 

dimensi sosial berdasarkan Climate and Disaster Resilience Initiative 

(CDRI).  

2. Merumuskan arahan adaptasi peningkatan resiliensi masyarakat 

terhadap bencana banjir rob di wilayah pesisir Desa Bedono 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi bagi peneliti, pembaca, pemerintah daerah 

tentang ilmu pengetahuan dan wawasan dalam menilai resiliensi 

wilayah terhadap bencana banjir rob. 

2. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya tentang kajian mengenai 

penilaian resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir rob. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Kawasan Pesisir 

Kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem laut dan 

darat (Kay & Alder, 2005). Pada sebagian besar kawasan pesisir, bencana menjadi 

ancaman besar terhadap keberlangsungan aktifitas sosial-ekonomi masyarakat 

pesisir (Fakhrudin & Rahman 2005). Mileti & Peek-Goottschlich (2001) 

mengungkapkan bahwa terdapat tiga sistem utama yang akan mengalami dampak 

dari bencana yaitu lingkungan fisik, sosial kependudukan, serta lingkungan 

terbangun. Kondisi sosial kependudukan tersebut menunjukkan karakter 

masyarakat pedesaan pesisir yang relatif rentan terhadap paparan bencana.  
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Masyarakat pedesaan di pesisir dianggap rentan terhadap paparan bencana 

karena ketergantungan terhadap sumberdaya pesisir (Shah et al., 2013). Umumnya 

masyarakat pedesaan di pesisir bekerja pada sektor kepesisiran sebagai nelayan 

yang sangat bergantung pada sumberdaya alam pesisir (Osbahr et al., 2008). 

Bencana alam di wilayah pedesaan pesisir tidak hanya berkaitan dengan fisik 

lokasi bencana, namun juga berkaitan dengan aktivitas lokasi tersebut. Kaitan 

tersebut dapat berupa kaitan penyebab maupun dampak dari bencana. Bencana 

alam dapat terjadi karena aktifitas manusia, dan bencana alam dapat pula 

berdampak pada aktifitas manusia. Hal ini akan selalu menjadi sebuah siklus 

apabila masyarakat masih kurang kesadaran akan perannya.  

1.5.1.2 Bencana 

Bencana merupakan sebuah kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu 

dikarenakan oleh alam maupun akibat dari aktifitas manusia yang dapat 

menimbulkan dampak berupa materi maupun nyawa. Resiko terjadinya bencana 

dapat diperkecil dengan cara melakukan mitigasi bencana mulai dari 

mempersiapkan manusia yang tinggal dalam lingkungan tersebut maupun 

memperbaiki alam sekitarnya. Istilah bencana menurut Asian Disaster Reduction 

Center (2003) diartikan sebagai suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang 

menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, 

berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang diakibatkan 

melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. 

Bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
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1.5.1.3 Banjir Pasang (Rob) 

Banjir pasang atau dalam bahasa jawa yang lebih dikenal dengan istilah 

rob merupakan banjir yang diakibatkan proses pasang surut air laut sehingga 

menggenangi lahan ataupun kawasan pesisir yang lebih rendah dari permukaan 

laut rata-rata dan pantai yang memiliki morfologi landai (Suryanti 2008). Rob 

akan semakin parah apabila pada lahan ataupun kawasan telah ada genangan air 

yang diakibatkan banjir lokal maupun luapan air dari drainase yang tidak 

berfungsi dengan baik. Pada daerah pesisir Kabupaten Demak kejadian rob ini 

hampir tiap tahun terjadi, umumnya di wilayah Kecamatan Sayung Desa Bedono. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryanti (2008) bahwa 

kejadian banjir pasang ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : (1) 

terjadinya perubahan pada penggunaan lahan pada wilayah pantai. Contohnya, 

lahan tambak, rawa, dan sawah yang dulu secara alami fungsinya mampu 

menahan dan menampung laju masuknya air pada saat pasang kini telah berubah 

peruntukannya sebagai lahan permukiman dan kawasan industri. Perubahan ini 

dilakukan dengan cara menimbun atau meninggikan daerah-daerah tersebut 

sehingga apabila terjadi pasang air laut maka akan menggenangi daerah yang 

lebih rendah. (2) terjadinya penurunan tanah ini diakibatkan penggunaan air tanah 

yang berlebihan dan keberadaan recharge air tanah pada kawasan konservasi yang 

buruk. (3) adanya kenaikan muka air laut sebagai akibat pemanasan global. 

1.5.1.4 Pengurangan Risiko Bencana 

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Perka BNPB 2012). Penguurangan 

risiko bencana bertujuan untuk mencegah bencana baru dan mengurangi risiko 

bencana eksisting sebagai upaya untuk menguatkan resiliensi dan untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan (UNISDR 2009). 
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1.5.1.5 Resiliensi 

Perspektif mengenai resiliensi pertama kali muncul dari ilmu ekologi pada 

dekade 60-an dan 70-an dari studi interaksi populasi seperti antara mangsa dan 

pemangsa dan respon fungsional dalam kaitan dengan teori stabilitas ekologi. 

Holling (1973) dalam tulisannya mengenai resiliensi dan stabilitas 

mengilustrasikan adanya beberapa dominan stabilitas (multiple stability domains 

atau multiple basins of attraction) dalam sistem alam. Domain tersebut 

berhubungan proses ekologi, kejadian acak (misalnya gangguan), dan 

heterogenitas berdasarkan skala temporal dan spasial. Holling kemudian 

memperkenalkan resiliensi sebagai kemampuan untuk bertahan dalam sebuah 

domain pada saat meghadapi perubahan, dan mengajukan teori bahwa resiliensi 

menentukan persistensi hubungan dalam sebuah sistem dan merupakan ukuran 

kemampuan sistem tersebut untuk menyerap perubahan keadaan, mengarahkan, 

dan mempertahankan keadaan variabelnya. 

Resiliensi merupakan kerangka teori dan proses sosial yang mencoba 

untuk menjelaskan bagaimana masyarakat mengatasi kesulitan (Kulig et al. 2008). 

Pamungkas (2012), menyebutkan terdapat kait erat antara konsep kerentanan 

(vurnerability), adaptasi dan resiliensi dalam manajemen risiko bencana. 

Keterkaitan dari ketiga konsep tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Keterkaitan Konsep Kerentanan (vurnerability), Adaptasi dan 

Resiliensi 

Sumber : Pamungkas et al.,2013 

Upaya adaptasi berfungsi untuk menurunkan tingkat kerentanan 

(vurnerability). Sehingga diharapkan akan adanya perbedaan antara kerentanan 

(vurnerability) saat ini dengan kerentanan (vurnerability) di masa yang akan 

CURRENT  

VURNERABILITY 

RESILIENCE = 
(DELTA OF FUTURE – CURRENT VURNERABILITY 

ADAPTATON 
ASSESSMENT 

FUTURE 
VURNERABILITY

ITY 
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datang. Perbedaan tersebut disebut dengan istilah resiliensi. Resiliensi merupakan 

hasil kegiatan/upaya dari suatu kelompok/komunitas (Glantz & Sloboda, 1999). 

Sehingga untuk meningkatkan resiliensi diperlukan upaya adaptasi yang efektif. 

Dalam menilai resiliensi wilayah terhadap bencana alam, terdapat beberapa 

konsep yang dapat diterapkan. Keterkaitan antara resiliensi, kerentanan 

(vurnerability) dan adaptasi juga digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.4 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Keterkaitan antara konsep resiliensi, kerentanan dan adaptasi 

Sumber : Bene et al. & Berman et al. & Engle dalam Jami L. Dixon et 

al.,2014 

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa upaya adaptasi pada tahap awal 

akan meningkatkan resiliensi dengan karakter meredam/menyerap perubahan 

yang terjadi. Kemudian tahap selanjutnya proses adaptasi adalah bertujuan untuk 

meningkatkan penyesuaian diri dan belajar beradaptasi. Dan pada tahap akhir 

proses adaptasi bertujuan untuk mengembalikan/mengorganisir sistem agar segera 

pulih seperti keadaan sebelum terjadinya bencana atau berubah menjadi lebih 

baik. 
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1.5.1.6 CDRI (Climate and Disaster Resilience Initiative) 

Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI) merupakan alat analisis 

untuk menilai status resiliensi terhadap bencana yang berkaitan dengan iklim. 

CDRI mulai dikembangkan tahun 2008 oleh Universitas Kyoto bekerjasama 

dengan CityNet dan UNISDR serta terus mengalami perkembangan dari waktu  ke 

waktu dan dari berbagai level. CDRI dapat digunakan untuk mengukur resiliensi 

suatu wilayah baik pada level klaster, level kota maupun level mikro untuk 

wilayah perkotaan Asia. CDRI hanya ditujukan untuk mengukur resiliensi 

bencana alam (natural hazard) hidrometeorologi, misalnya seperti angin topan, 

banjir, kenaikan muka air laut, kekeringan, gelombang panas dan badai (UNI-

ISDR, 2007). Sedangkan bencana alam seperti gempa bumi, erupsi vulkanik dan 

beberapa bencana geologi lainnya tidak relevan menggunakan CDRI. Dalam 

menilai resiliensi digunakan 5 dimensi, yaitu dimensi fisik, sosial, ekonomi, 

kelembagaan dan alam. Pada tiap-tiap dimensi dibagi menjadi 5 indikator, dan 

masing-masing indikator dijabarkan menjadi 5 variabel. Sehingga secara 

keseluruhan terdapat 25 indikator dan 125 variabel. 

Pemerintah lokal dan institusi lokal merupakan informan utama karena 

merupakan pihak yang secara geografis dengan penduduk. Pihak yang menjadi 

informan pada kuesioner CDRI disesuaikan dengan lingkup mikro, pemerintah 

pada tingkat kecamatan atau diatasnya memiliki kemampuan terbatas untuk 

menjadi informan kuesioner. Meskipun pada kenyataannya mereka memiliki 

pengetahuan yang lebih baik untuk memahami masalah lokal dengan baik serta 

untuk menyediakan pilihan terbaik yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan 

resiliensi sebuah kota (Sharman dan Shaw 2011). 

Menurut Joerin and Shaw (2011), CDRI menilai resiliensi suatu kota 

dengan menggunakan 5x5x5 Matrix of Climate and Disaster Resilience Index 

(CDRI). Matriks CDRI dapat digunakan untuk analisis pengembagan wilayah 

kota serta untuk menilai resiliensi dan risiko pada level sub-kota seperti pada level 

kecamatan atau pada level zona. Penilaian resiliensi pada CDRI dibedakan 

menjadi 5 dimensi yaitu dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi 
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kelembagaan dan dimensi alam. Parameter dari masing-masing dimensi tersebut 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 Parameter Penilaian CDRI 

Fisik Sosial Ekonomi Kelembagaan Alam 

Listrik Kependudukan Pendapatan Upaya DRR 

(Disaster Risk 

Reduction) dan 

CAA (Climate 

Change 

Adaptation) 

Intensitas 

terjadinya 

bencana alam 

Air Kesehatan Pekerjaan Keefektifan 

manajemen zona 

kritis 

Frekuensi 

terjadinya 

bencana alam 

Sanitasi dari 

pembuangan 

limbah padat 

Pendidikan dan 

kesadaran 

terhadap bencana 

Kepemilikan 

aset 

Penyebaran 

pengetahuan dan 

manajemen 

Ekosistem 

Aksebilitas 

Jalan 

Modal Sosial Keuangan dan 

tabungan 

Kerjasama 

lembaga dengan 

stakeholder dan 

lembaga lain 

Penggunaan lahan 

(landuse) 

Pemukiman 

dan 

penggunaan 

lahan 

Kebersatuan sosial 

dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Anggaran 

belanja dan 

tunjangan 

Pemerintahan Kebijakan 

lingkungan 

Sumber : Joerin and Shaw, 2011 

Pada kuesioner CDRI, setiap parameter dijabarkan kembali ke dalam 5 

variabel (x1, x2, x3, x4, x5) pada masing-masing parameter. Pada setiap variabel 

tersedia 5 pilihan jawaban yaitu sangat rendah (1), hingga sangat tinggi (5). Selain 

itu variabel-variabe yang ada akan dibobotkan (w1, w2, w3, w4, w5) mulai dari 

tidak penting (1) hingga sangat penting (5) untuk memberikan nilai resiliensi. 

Shaw (2002) menyebutkan pendekatan sosial (masyarakat atau komunitas) 

adalah kunci utama dari upaya pengurangan risiko bencana dikarenakan bencana 

memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. 

Masyarakat atau komunitas menjadi level pertama dalam penerapan upaya 

pengurangan risiko bencana. Masyarakat adalah pengelola sekaligus penyedia 
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solusi, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu Daniel P. Aldrich (2017) 

menyebutkan resiliensi terhadap bencana alam dapat diperoleh melalui keterkaitan 

atau koneksi antar manusia, bukan berasal dari infrastruktur fisik atau 

perlengkapan peralatan dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu dalam 

penilitian ini dimensi sosial dipiih sebagai acuan untuk mengukur resiliensi di 

wilayah studi. 

1.5.1.7 Dimensi Sosial Penilaian Resiliensi    

Indikator pada dimensi sosial meliputi 5 hal yaitu kependudukan, 

kesehatan, pendidikan dan kesadaran terhadap bencana, modal sosial serta 

kebersatuan sosial dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator tersebut oleh 

peneliti dianggap telah mewakili seluruh elemen resiliensi dari segi sosial. Hal ini 

ditunjang pula oleh pendapat dari beberapa sumber yang dijabarkan pada sub-sub-

bab berikut ini. 

1.5.1.7.1 Kependudukan    

Indikator Kependudukan sangat dibutuhkan dalam menilai resiliensi 

terhadap suatu bencana. Sharma dan Shaw (2011) menyebutkan dalam konsep 

CDRI, kependudukan dijabarkan menjadi beberapa variabel sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 1.3. Variabel-variabel yang terdapat pada konsep CDRI, 

dianggap oleh peneliti telah memenuhi kebutuhan data untuk menilai resiliensi 

suatu wilayah terhadap bencana. 

Semakin tinggi kepadatan dan pertumbuhan penduduk, maka semakin 

rendah resiliensi wilayah dalam menghadapi bencana. Variabel pertumbuhan 

penduduk dan kepadatan penduduk digunakan karena juga telah didukung oleh 

pendapat ahli lain, yaitu Melissa Parsons et al (2006) dalam The Australian 

Natural Disaster Resilience Index, dimana disebutkan salah satu variabel dari 

karakteristik sosial adalah angka migrasi (internal dan eksternal). Angka migrasi 

secara tidak langsung merujuk pada jumlah penduduk atau kepadatan penduduk di 

wilayah penelitian, sehingga keduanya dapat diidentikkan.  
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Semakin tinggi jumlah usia tua dan usia muda, maka semakin rendah 

resiliensi wilayah dalam menghadapi bencana. Susan L. Cutter et al. (2010) dan 

Morrow (2008) menjelaskan dalam mengukur resiliensi dari segi sosial, variabel 

usia menjadi salah satu pertimbangan. Hal ini sejalan dengan konsep CDRI 

dimana variabel usia, yaitu usia tua dan usia muda menjadi kelompok yang 

dianggap memiliki resiliensi terhadap bencana yang cenderung rendah.  

Semakin tinggi jumlah permukiman kumuh/informal, maka semakin 

rendah resiliensi wilayah dalam menghadapi bencana. Sedangkan variabel 

populasi penduduk di permukiman kumuh/informal digunakan karena secara tidak 

langsung didukung oleh pendapat dalam Building Resilient Index (BRI) yang 

dipublikasikan oleh Institute of Govermental Studies The University of California 

Berkeley (http://brr.berkeley.edu/rci/). Dalam Building Resilient Index (BRI) 

menyatakan bahwa indeks kapasitas resiliensi dari segi sosial-demografi salah 

satunya dapat diukur dari kemiskinan, dimana kemiskinan identik dengan 

permukiman kumuh/informal. Selain itu Jo da Silva pendiri Arup International 

Development (NGO) menjelaskan komunitas yang resilient dipengaruhi oleh 

resiliensi individu dan apabila masyarakat tinggal di wilayah yang terpinggirkan 

atau dalam kondisi miskin, maka mereka cenderung tidak resilient.  

Tabel 1.3 Variabel pada Indikator Kependudukan CDRI 

Variabel Pengaruh variabel 

terhadap resiliensi 

Sumber literatur 

pendukung 

Pertumbuhan penduduk Negatif Melissa Parsons et al., 

2006 

Penduduk usia di bawah 

14 tahun 

Negatif - L. Cutter el al. 

2010 

- Morrow, 2008 

Penduduk usia di atas 64 

tahun 

Negatif - L. Cutter el al. 

2010 

- Morrow, 2008 

Jumlah penduduk di 

permukiman 

kumuh/informal 

Negatif Building Resilient Index 

(BRI) 

Kepadatan penduduk Negatif Melissa Parsons et al., 

2016 

Sumber : Mega Utami Ciptaningrum, 2017 

http://brr.berkeley.edu/rci/
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1.5.1.7.2 Kesehatan    

Indikator kesehatan pada konsep CDRI, dianggap oleh peniliti telah 

memenuhi kebutuhan data untuk menilai resiliensi suatu wilayah terhadap 

bencana banjir rob. Variabel dari indikator kesehatan menurut konsep CDRI 

dijabarkan sebagimana ditunjukkan pada Tabel 1.4. Variabel jumlah populasi 

penduduk yang mengalami sakit akibat pencemaran air banjir digunakan karena 

dianggap penting untuk menilai resiliensi. Masyarakat terdampak akan 

menggunakan air yang belum terjamin kebersihannya. Sehingga akan terjadi krisis 

penyediaan air bersih dan sanitasi. Hal ini menyebabkan jumlah penderita 

penyakit akibat banjir cenerung meningkat (NIRAPAD 2012). Semakin tinggi 

populasi penduduk yang mengalami sakit akibat pencemaran air banjir, maka 

semakin rendah resiliensi wilayah dalam menghadapi bencana.  

Akses transportasi juga dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam 

mengakses layanan kesehatan. Semakin tinggi akses masyarakat terhadap fasilitas 

kesehatan, maka semakin tinggi pula resiliensi wilayah dalam menghadapi 

bencana. Sedangkan variabel askes ke fasilitas kesehatan terdekat digunakan 

karena telah didukung oleh konsep Building Resilient Indeks (BRI) yang 

menyatakan bahwa resiliensi sosial dapat diukur dari adanya jaminan kesehatan. 

Jaminan kesehatan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempermudah 

masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Susan L. Cutter et. Al. (2010) 

menyebutkan akses transportasi juga menjadi salah satu variabel dalam mengukur 

resiliensi sosial.  

Keberfungsian fasilitas kesehatan setelah terjadinya bencana, kapasitas 

tampung fasilitas kesehatan selama terjadinya bencana serta kemampuan sistem 

layanan kesehatan dalam persiapan menghadapi banjir telah didukung oleh 

Andrew Mitchell (2013) dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development). Mitchell (2013) menyatakan bahwa dalam menilai resiliensi 

komunitas, salah satu variabel yang digunakan adalah ketepatan penyediaan 

infrastruktur dan pelayanannya. Infrastruktur resiliensi dapat berupa tempat 

berlindung (shelter), unit persewaan tempat tinggal, dan fasilitas kesehatan (Cutter 
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2010). Fasilitas kesehatan merupakan salah satu infrastruktur yang dapat 

mendukung resiliensi masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu 

Australian Institute of Health and Welfare juga menyebutkan bahwa salah satu 

variabel resiliensi adalah pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan AFAC and 

State emergency service agencies dan Productivity Commission yang 

menyebutkan bahwa kapasitas pelayanan darurat sebagai salah satu variabel 

penilaian resiliensi bencana. Semakin tinggi tingkat keberfungsian fasilitas 

kesehatan, kapasitas tampung fasilitas kesehatan serta kemampuan sistem layanan 

kesehatan dalam persiapan menghadapi banjir rob, maka semakin tinggi pula 

resiliensi wilayah dalam menghadapi bencana.  

Tabel 1.4 Variabel pada Indikator Kesehatan CDRI. 

Variabel Perngaruh variabel terhadap 

resiliensi 

Sumber Literatur pendukung 

Populasi penduduk yang 

mengalami sakit akibat 

pencemaran air banjir 

Negatif Network for Information, Response 

and Preparedness Activities on 

Disaster (NIRAPAD), 2012 

Akses ke fasilitas kesehatan 

terdekat 

Positif - Building Resilient Indeks 

(BRI) 

- Susan L. Cutter et. al ., 

2010 

Keberfungsian fasilitas kesehatan 

setelah terjadinya bencana 

Positif - Mitchell, 2013 

- Australian Institute of 

Health an Welfare 

- AFAC and State emergency 

service agencies 

- Productivity Commission 

Kapasitas tampung fasilitas 

kesehatan selama terjadinya 

bencana 

Positif - Mitchell, 2013 

- Australian Institute of 

Health an Welfare 

- AFAC and State emergency 

service agencies 

- Productivity Commission 

Kemampuan sistem layanan 

kesehatan dalam persiapan 

menghadapi banjir 

Positif - Mitchell, 2013 

- Australian Institute of 

Health an Welfare 

- AFAC and State emergency 

service agencies 

- Productivity Commission 

Sumber : Mega Utami Ciptaningrum, 2017 
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1.5.1.7.3 Pendidikan dan Kesadaran Terhadap Bencana    

Indikator pendidikan dan kesadaran terhadap bencana pada konsep CDRI, 

diangap oleh penilti telah memenuhi kebutuhan data untuk menilai resiliensi suatu 

wilayah terhadap bencana. Variabel dari indikator tersebut menurut konsep CDRI 

dijabarkan sebagimana ditunjukkan pada Tabel 1.5. Semakin tinggi jumlah angka 

melek huruf dan tersedianya program dan pelatihan kesadaran terhadap bencana, 

maka semakin tinggi pula resiliensi wilayah dalam menghadapi bencana. Variabel 

angka melek huruf dan tersedianya program atau pelatihan kesadaran terhadap 

bencana telah didukung oleh pendapat dari Morrow (1999) dan Thomas et al. 

(2013). Angka melek huruf, pendidikan serta kegiatan yang dapat meningkatkan 

resiliensi terhadap bencana termasuk dalam variabel untuk mengukur resiliensi 

(Morrow, 1999 dan Thomas et al., 2013).  

Variabel jumlah populasi yang sadar terhadap bencana digunakan dengan 

asumsi bahwa semakin masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap 

bencana, maka semakin resilient pula masyarakat tersebut dalam menghadapi 

bencana. Hal ini didukung oleh pernyataan Gall (2013), bahwa pengukuran 

resiliensi terhadap bencana dapat dilihat dari variabel pengetahuan (Knowledge). 

Selain itu Mitchel et al. (2013) juga menyatakan bahwa kesadaran terhadap 

bencana merupakan salah satu variabel pengukuran resiliensi terhadap bencana. 

Variabel akses internet digunakan karena akses internet dapat 

mempengaruhi kemudahan penyebarluasan informasi ketika bencana banjir akan 

terjadi, sedang terjadi maupun telah terjadi. 

“Informasi menganugerahi kekuatan. Masyarakat yang sedang dalam 

bahaya membutuhkan informasi sebesar mereka membutuhkan air, 

makanan, obat-obatan atau tempat penampungan, ketika terjadi dan 

setelah bencana” Markku Niskala, Sekretaris Jenderal dari the 

International Federatiaon of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC 

– Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional). 
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Semakin tinggi jumlah masyarakat yang dapat mengakses internet, maka 

semakin tinggi pula resiliensi wilayah dalam mengahadapi bencana. Variabel ini 

didukung oleh pendapat Mitchell et al. (2013) dalam Winderl (2014), dimana 

untuk mengukur resiliensi salah satunya menggunakan variabel persentase 

populasi yang memiliki akses informasi terhadap risiko bencana.  

Semakin cepat atau tinggi nilai keberfungsian sekolah setelah terjadinya 

bencana, maka dapat dikatakan semakin resilient pula suatu wilayah tersebut 

dalam menghadapi bencana. Variabel keberfungsian sekolah setelah terjadinya 

bencana juga telah memenuhi kebutuhan penilaian terhadap resiliensi bencana. 

Hal ini dikarenakan dalam sepuluh tahun terakhir hubungan bilateral maupun 

multilateral antar negara, PBB dan NGO telah berkomitmen untuk membuat 

sekolah lebih resilient terhadap bencana (World Bank 2015).  

Tabel 1.5 Variabel pada Indikator Pendidikan dan Kesadaran Terhadap Bencana 

CDRI 

Variabel Pengaruh variabel 

terhadap resiliensi 

Sumber literatur 

pendukung 

Angka melek huruf 

(AMH) 

Positif - Morrow, 1999 

- Thomas et al.2013 

Jumlah populasi yang 

sadar terhadap bencana 

Positif - Gall, 2013 

- Mitchell et al, 

2013 

Tersedianya program 

atau pelatihan kesadaran 

terhadap bencana 

Positif - Morrow, 1999 

- Thomas et al.2013 

Akses internet Positif Mitchell et al. 2013 dalam 

Winderl, 2014 

Keberfungsian sekolah 

setelah terjadinya 

bencana 

Positif World Bank 2015 

Sumber : Mega Utami Ciptaningrum, 2017 
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1.5.1.7.4 Modal Sosial    

Indikator modal sosial pada konsep CDRI, dianggap oleh peniliti telah 

memenuhi kebutuhan data untuk menilai resiliensi suatu wilayah terhadap 

bencana. Modal sosial dapat diartikan sebagai hubungan dan dukungan dari 

orang-orang terdekat, kepercayaan yang timbul antara satu sama lain maupun 

kepada institusi, dan tingkat kesiapan untuk saling mambantu satu sama lain 

sebagai suatu hubungan timbal balik (Australian Red Cross 2012). Variabel dari 

indikator modal sosial menurut konsep CDRI dijabarkan sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 1.6. 

Variabel jumlah penduduk yang tergabung dalam komunitas, variabel 

jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, variabel kemampuan 

komunikasi penduduk untuk mencapai konsensus dan variabel kemampuan 

penduduk dalam proses pengambilan keputusan (level demokrasi) dianggap sesuai 

karena telah didukung juga oleh pendapat dari Mitchell et al. (2013). Menurut 

Mitchell et al. (2013), partisipasi penuh merupakan salah satu poin dalam menilai 

resiliensi masyarakat. Selain itu menurut Daniel P. Aldrich (2017), komunitas 

dapat meningkatkan kebersatuan, interaksi dan kepercayaan antar masyarakat. 

Melalui kegiatan komunitas, masyarakat dapat lebih mengenal tetangga mereka 

yang yang ketika bencana berlangsung akan menjadi pihak pertama yang 

memberikan bantuan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan olahraga, 

pesta, kegiatan keagamaan dan kegiatan komunitas lainnya yang dapat 

meningkatkan kepercayaan timbal balik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dalam komunitas, maka akan semakin resilient pula masyarakat tersebut ketika 

menghadapi kondisi bencana. 

Semakin kecil level pengelompokan akibat perbedaan pada masyarakat 

maka semakin resilient pula masyarakat tersebut terhadap bencana. Variabel level 

pengelompokan akibat adanya perbedaan juga telah didukung oleh pendapat dari 

Mitchell et al. (2013), bahwa salah satu variabel yang digunakan untuk menilai 

resiliensi adalah kebersatuan budaya.  
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Tabel 1.6 Variabel pada Indikator Modal Sosial CDRI 

Variabel Pengaruh variabel 

terhadap resiliensi 

Sumber literatur 

Jumlah penduduk yang 

tergabung dalam 

komunitas 

Positif - Mitchell et al, 

2013 

- Daniel P. Aldrich, 

217 

Jumlah penduduk yang 

berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial 

Positif - Mitchell et al, 

2013 

- Daniel P. Aldrich, 

217 

Kemampuan komunikasi 

penduduk untuk 

mencapai konsensus 

Positif Mitchell et al, 2013 

 

Kemampuan penduduk 

dalam proses 

pengambilan keputusan 

(level demokrasi) 

Positif Mitchell et al, 2013 

 

Level pengelompokan 

akibat adanya perbedaan 

Negatif Mitchell et al, 2013 

 

Sumber : Mega Utami Ciptaningrum, 2017 

1.5.1.7.5 Kebersatuan Sosial dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Indikator kebersatuan sosial dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada 

konsep CDRI, dianggap oleh peneliti telah memenuhi kebutuhan data untuk 

menilai resiliensi suatu wilayah terhadap bencana alam. Variabel dari indikator 

modal sosial menurut konsep CDRI dijabarkan sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 1.7. Semakin tinggi kesiapan dalam hal logistik, material dan manajemen 

untuk menghadapi situasi bencana, maka semakin tinggi pula resiliensi 

masyarakat tersebut. Variabel kesiapan logistik, material, manajemen bencana 

telah didukung dengan pendapat dari Mitchell et al. (2013) yaitu berupa variabel 

kesadaran terhadap bencana (risk awareness). 

Semakin tinggi populasi masyarakat yang menjadi relawan serta semakin 

tingginya bantuan yang diberikan kepada korban bencana, maka semakin tinggi 

pula resiliensi masyarakat tersebut. Sementara variabel jumlah populasi yang 

berpartisipasi meringankan kegiatan (relawan) serta variabel dukungan dari 
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NGOs/CBOs juga telah didukung oleh Mitchell et al. (2013), yaitu berupa 

variabel partisipasi dan kegiatan bersama (collective action).  

Semakin banyak tersedianya tempat berlindung bagi masyarakat, maka 

semakin resilient pula masyarakat tersebut. Variabel ketersedian tempat 

berlindung (shelter) untuk masyarakat terdampak bencana didukung pernyataan 

dalam jurnal yang berjudul The landscape of disaster resilience indicators in the 

USA yaitu penyediaan pelayanan darurat (provide emergency services) dan 

dukungan terhadap keluarga (Cutter, Susan L. 2016).  

Evakuasi merupakan salah satu contoh strategi non-struktural yang 

dilakukan terhadap masyarakat terdampak bencana (The National Academies 

2012). Semakin tinggi jumlah masyarakat terdampak yang dapat dievakuasi, maka 

semakin resilient pula masyarakat tersebut. Variabel jumlah populasi penduduk 

yang terevakuasi secara sukarela digunakan karena di dalam manajemen risiko 

bencana, untuk mengurangi ancaman sekaligus meningkatkan resiliensi digunakan 

strategi struktural maupun non-struktural. 

Tabel 1.7 Variabel pada Indikator Kebersatuan Sosial dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana CDRI 

Variabel Pengaruh variabel 

terhadap resiliensi 

Sumber literatur 

Kesiapan logistik, 

material, manajemen 

bencana 

Positif Mitchell et al. 2013 

Jumlah populasi yang 

berpatisipasi 

meringankan kegiatan 

(relawan) 

Positif Mitchell et al. 2013 

Ketersedian tempat 

berlindung (shelter) untuk 

masyarakat terdampak 

bencana 

Positif L. Cutter, 2016 

Dukungan dari 

NGOs/CBOs 

Positif Mitchell et al. 2013 

Populasi penduduk yang 

terevakuasi secara 

sukarela 

Positif The National Academies, 

2012 

Sumber : Mega Utami Ciptaningrum, 2017 
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1.5.1.8 Resiliensi Sosial dan Kemampuan Adaptasi  

Kemampuan adaptasi adalah konsep yang terkait erat dengan resiliensi 

(sosial), bahkan kemampuan adaptasi dan resiliensi kadang-kadang digunakan 

secara bergantian. Resiliensi sering kali berisi kemampuan adaptasi dan 

robustness (karakteristik dari sebuah sistem untuk mengakomodasi stress melalui 

adaptasi) (Perrings 2006). Menurut pandangan Walker et al. (2004), siapapun 

menggunakan kata „kemampuan adaptasi‟ sebagai saran untuk meningkatkan 

resiliensi sistem. Pandangan ini selaras dengan pespektif resiiensi diambil dalam 

studi ini yaitu bahwa resiliensi lebih dari sekedar kemampan untuk beradaptasi 

dengan perubahan – resiliensi juga melibatkan transformasi, meliputi kemampuan 

untuk belajar, inovasi, pembaharuan, re-organisasi dan pencapaian keadaan yang 

berkelanjutan pada saat ini (sosial, politik, biofisik) lingkungan. 

Kemampuan adaptasi menggambarkan kemampuan untuk menjawab 

tantangan melalui pembelajaran, mengelola resiko dan dampak, mengembangkan 

pengetahuan baru dan merancang perspektif yang efektif. Hal ini membutuhkan 

banyak hal antara lain fleksibilitas untuk mencoba dan mengadopsi solusi baru 

(Gunderson 2000). Pada ekosistem, kemampuan adaptasi berkaitan dengan 

keanekaragaman genetik, keanekaragaman hayati, dan heterogenitas dalam 

lanskap (Carprnter dan Gunderson 2001, Peterson 2000). Pada sistem sosial, 

kemampuan adaptasi dapat menjadi karakteristik sadar atau sengaja, ditingkatkan 

oleh keberadaan institusi dan jaringan yang belajar menyimpan pengetahuan dan 

pengalaman, menciptakan fleksibilitas dalam pemecahan masalah, tanpa 

mengorbankan kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap perubahan 

masa depan (Armitage 2005, Holling dan Meffe 1996, Nelson et al. 2007).  

Merumuskan adaptasi peningkatan resiliensi wilayah berdasarkan konsep 

CDRI. Variabel dari indikator adaptasi menurut konsep CDRI dijabarkan 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.8. Semakin tinggi adaptasi untuk 

menghadapi situasi bencana, maka semakin tinggi pula resiliensi masyarakat 

tersebut. 
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Tabel 1.8 Upaya Adaptasi berdasarkan konsep CDRI 

Indikator Variabel Sumber Literatur 

Kependudukan 1. Merelokasi masyarakat dan aset 

terdampak dari area yang 

berpotensi bencana 

2. Mengevakuasi kelompok rentan : 

anak-anak, wanita, orangtua 

- Siswanti, 2016 

- UNISDR, 2009 

- Ramadhani Priliana, 

2012 

Kesehatan 1. Tidak membiarkan anak bermain 

di air banjir 

2. Menjaga agar sistem 

pembuangan limbah dan air kotor 

tetap terjaga 

3. Menyiagakan peralatan 

kedaruratan kesehatan 

4. Mengusahakan mendirikan pos 

kesehatan 

5. Sosialisasi dan advokasi adaptasi 

sektor kesehatan terhadap 

dampak perubahan iklim. 

6. Menggunakan air bersih dengan 

efisien 

7. Pengumpulan dan analisis 

penyebaran penyakit 

8. Peningkatan keterjangkauan 

pelayanan kesehatan 

- Peraturan Menteri 

tentang Strategi 

Adaptasi Sektor 

Kesehatan terhadap 

Dampak Perubahan 

Iklim, 2009 

- Aminudi (2013) 

dalam Nurhaimi dan 

Rahayu (2014) 

Pendidikan dan kesadaran 

terhadap bencana 

1. Penyusunan rencana 

kesiapsiagaan 

2. Analisis kerentanan dan edukasi 

terhadap masyarakat 

3. Menerapkan early warning 

system 

4. Mengidentifikasi rute evakuasi 

5. Menyiapkan kebutuhan darurat 

6. Membentuk masyarakat tanggap 

bencana 

- Himayatullah Khan 

dalam Jurnal Disaster 

Management Cycle – 

A Theoretical 

Approach 

- UNISDR, 2009 

 

Modal sosial 1. Membentuk komunitas 

berdasarkan kedekatan wilayah 

2. Budaya perayaan tertentu 

3. Pembuatan website desa 

4. Ikut mendirikan tenda 

pengungsian dan pembuatan 

dapur umum 

5. Terlibat dalam pendistribusian 

bantuan 

6. Gotong royong dan Tolong 

- Sander & Lowney, 

2006 

- Kutipan 

penengahan.desa.id,20

16 

- Huda, 2014 

- Nurhaimi dan Rahayu 

(2014) 
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Indikator Variabel Sumber Literatur 

menolong 

7. Mengupayakan norma berjalan 

dengan baik 

8. Kerja bakti 

Kebersatuan sosial dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

1. Advokasi penyediaan lahan 

kosong bagi pihak yang 

kehilangan rumah atau lahan 

pertanian 

2. Pencarian korban 

3. Pemberian bantuan darurat  

4. Mengamankan barang-barang 

berharga 

5. Mengevakuasi keluarga 

Aminudi (2013) dalam 

Nurhaimi dan Rahayu (2014) 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2019 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Rajib Shaw and IEDM (2009), melakukan penelitian mengenai “Climate 

Disaster Resilience: Focus on Coastal Urban Cities in Asia”, berusaha 

membandingkan resiliensi 9 kota di Asia terhadap bencana yang berkaitan dengan 

pesisir. Penilaian resiliensi menggunakan CDRI dengan 5 dimensi yaitu dimensi 

alam, fisik, sosial, ekonomi, dan institusi. Penilaian menggunakan kisaran skala 0-

10. Sedangkan arahan yang diberikan disesuaikan dengan hasil penilaiaan 

resiliensi. Hasil akhir menunjukkan bahwa kota Hue dan kota San Fernando yang 

merupakan kota dengan ukuran kecil memiliki resiliensi yang tinggi. Masing-

masing kota memiliki karakter yang berbeda. Namun arahan-arahan tersebut 

memiliki satu tujuan yang sama yaitu meningkatkan resiliensi komunitas terhadap 

bencana yang berkaitan dengan iklim. Hasil penilaian resiliensi Kota-kota di Asia 

Berdasarkan CDRI dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut. 
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Gambar 1.5 Resiliensi Kota-kota di Asia Berdasarkan CDRI 

Sumber : Shaw & Team, 2009 

Mega Utami Ciptaningrum (2017), melakukan penelitian mengenai 

“Adaptasi Peningkatan Resiliensi Aspek Sosial Berdasarkan Konsep Climate And 

Disaster Resilience Initiative (CDRI). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai 

resiliensi wilayah terhadap bencana banjir menurut dimensi sosial berdasarkan 

Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI) dan (2) merumuskan arahan 

adaptasi peningkatan resiliensi wilayah terhadap banjir. Metode deskriptive 

kualitatif terhadap kuesioner skala likert digunakan pada analisis sasaran 1. 

Sedangkan analisis pada sasaran 2 digunakan metode content analysis dan 

deskriptive kualitatif. Hasil dari arahan adaptasi peningkatan resiliensi 

dikelompokkan ke dalam 4 fase adaptasi dan juga ke dalam 3 karakter utama 

resiliensi. Diperoleh hasil bahwa desa Cerme Kidul lebih resilien dengan nilai 

4,29 dibanding Desa Bulurejo yang nilainya hanya 3,87. Arahan adaptasi 

peningkatan resiliensi sosial Desa Cerme Kidul lebih ditekankan pada 

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan 

arahan untuk Desa Bulurejo lebih ditekankan pada upaya peningkatan bidang 

kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Nilai resiliensi dimensi 

sosial Desa Bulurejo dalam menghadapi bencana banjir dapat dilihat pada Gambar 

1.6 berikut. 
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Gambar 1.6 Nilai resiliensi dimensi sosial Desa Bulurejo dalam 

menghadapi bencana banjir 

Sumber : Mega Utami Ciptaningrum (2017) 

Sedangkan untuk penelitian saya yang berjudul “Penilaian Resiliensi 

Dimensi Sosial Masyarakat Pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak Berdasarkan Konsep Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI)”. 

Bertujuan untuk menilai resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir rob 

menurut dimensi sosial berdasarkan Climate and Disaster Resilience Initiative 

(CDRI) dan merumuskan arahan adaptasi peningkatan resiliensi masyarakat 

terhadap bencana banjir rob. Metode deskriptive kualitatif terhadap kuesioner 

skala likert digunakan pada analisis tujuan satu. Sedangkan analisis pada tujuan 

dua digunakan metode content analysis dan deskriptive kualitatif. Output yang 

dihasilkan adalah arahan adaptasi peningkatan resiliensi sosial Desa Bedono 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Populasi 

4,60 

4,11 Kesehatan 

3,22  

Pendidikan dan 

kesadaran bencana 

3,53 

Modal sosial 

4,29 
Kebersatuan sosial 

dan kesiapsiagaan 
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Tabel 1.9 Ringkasan penelitian sebelumnya. 

No Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Rajib Shaw and 

IEDM (2009) 

Climate Disaster 

Resilience: Focus on 

Coastal Urban Cities in 

Asia 

Namun arahan-

arahan tersebut 

memiliki satu tujuan 

yang sama yaitu 

meningkatkan 

resiliensi komunitas 

terhadap bencana 

yang berkaitan 

dengan iklim. 
 

Penilaian resiliensi 

menggunakan 

CDRI dengan 5 

dimensi yaitu 

dimensi alam, fisik, 

sosial, ekonomi, 

dan institusi. 

Penilaian 

menggunakan 

kisaran skala 0-10. 

Sedangkan arahan 

yang diberikan 

disesuaikan dengan 

hasil penilaiaan 

resiliensi. 

Hasil akhir menunjukkan bahwa 

kota Hue dan kota San Fernando 

yang merupakan kota dengan 

ukuran kecil memiliki resiliensi 

yang tinggi. Masing-masing kota 

memiliki karakter yang berbeda. 

Namun arahan-arahan tersebut 

memiliki satu tujuan yang sama 

yaitu meningkatkan resiliensi 

komunitas terhadap bencana yang 

berkaitan dengan iklim. 
 

2. Mega Utami 

Ciptaningrum 

(2017) 

Adaptasi Peningkatan 

Resiliensi Aspek Sosial 

Berdasarkan Konsep 

Climate And Disaster 

Resilience Initiative 

(CDRI) 

(1) menilai resiliensi 

wilayah terhadap 

bencana banjir 

menurut dimensi 

sosial berdasarkan 

Climate and 

Disaster Resilience 

Initiative (CDRI) 

dan (2) merumuskan 

arahan adaptasi 

Metode deskriptive 

kualitatif terhadap 

kuesioner skala 

likert digunakan 

pada analisis 

sasaran 1. 

Sedangkan analisis 

pada sasaran 2 

digunakan metode 

content analysis 

Hasil dari arahan adaptasi 

peningkatan resiliensi 

dikelompokkan ke dalam 4 fase 

adaptasi dan juga ke dalam 3 

karakter utama resiliensi. Diperoleh 

hasil bahwa desa Cerme Kidul 

lebih resilien dengan nilai 4,29 

dibanding Desa Bulurejo yang 

nilainya hanya 3,87. Arahan 

adaptasi peningkatan resiliensi 
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No Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

peningkatan 

resiliensi wilayah 

terhadap banjir 

dan deskriptive 

kualitatif 
sosial Desa Cerme Kidul lebih 

ditekankan pada peningkatan 

keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Sedangkan 

arahan untuk Desa Bulurejo lebih 

ditekankan pada upaya peningkatan 

bidang kesehatan dan kesadaran 

masyarakat terhadap bencana. 

 

3. Zulvan Apprijal 

Damanik (2019) 

Penilaian Resiliensi 

Dimensi Sosial 

Masyarakat Pesisir 

Desa Bedono 

Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak 

Berdasarkan Konsep 

Climate and Disaster 

Resilience Initiative 

(CDRI) 

Bertujuan untuk 

menilai resiliensi 

masyarakat terhadap 

bencana banjir rob 

menurut dimensi 

sosial berdasarkan 

Climate and 

Disaster Resilience 

Initiative (CDRI) 

dan merumuskan 

arahan adaptasi 

peningkatan 

resiliensi masyarakat 

terhadap bencana 

banjir rob. 

Metode deskriptive 

kualitatif terhadap 

kuesioner skala 

likert digunakan 

pada analisis tujuan 

satu. Sedangkan 

analisis pada tujuan 

dua digunakan 

metode content 

analysis dan 

deskriptive 

kualitatif. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Wilayah pesisir adalah wilayah yang paling rentan terhadap paparan 

bencana karena ketergantungan pada sumberdaya alam pesisir. Peristiwa bencana 

yang terjadi di wilayah pesisir cenderung menimbulkan kerugian yang tinggi, baik 

berupa kerugian material maupun non-material. Bencana yang kerap terjadi di 

Indonesia adalah bencana banjir. Untuk mengurangi dampak bencana, 

dibutuhakan upaya adapatasi yang dilakukan oleh masyarakat terdampak banjir 

rob. Dalam merumuskan upaya adaptasi, diperlukan penilaian resiliensi terlebih 

dahulu untuk mengetahui seberapa resilient kondisi eksisting masyarakat dalam 

menghadapi banjir rob. Konsep CDRI terpilih sebagai alat untuk menilai resiliensi 

masyarakat karena dinilai cenderung sesuai dengan kondisi wilayah penelitian. 

Pengukuran resiliensi difokuskan pada dimensi sosial, karena resiliensi terhadap 

bencana alam dapat diperoleh melalui keterkaitan atau koneksi antar manusia, 

bukan berasal dari infrastruktur fisik atau perlengkapan peralatan dalam 

menghadapi bencana. Setelah diperoleh beberapa arahan yang sesuai. Selanjutnya 

arahan-arahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan 4 fase adaptasi, yaitu 

mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan rehabilitasi. Selain itu arahan-arahan tersebut 

juga diklasifikasikan berdasarkan 3 karakter utama resiliensi, yaitu besarnya 

kejutan yang diserap oleh sistem (absord shock), kemampuan sistem untuk 

mengorganisasikan diri (bounce back) serta kemampuan sistem untuk belajar dan 

beradaptasi (learning and adaptation). 
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Gambar 1.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian resiliensi wilayah 

terhadap bencana banjir rob 

menurut dimensi sosial 

berdasarkan konsep CDRI 

Merumuskan arahan adaptasi 

peningkatan resiliensi wilayah 

terhadap bencana banjir rob 

Kependudukan Kesehatan Pendidikan dan 

kesadaran terhadap 

bencana 

Modal 

sosial 

Kebersatuan sosial 

dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

Arahan adaptasi 

peningkatan 

resiliensi sosial 

Berdasarkan 4 fase 

adaptasi 

Berdasarkan 3 

karakter resiliensi 

Mitigasi Kesiapsiagaan Respon Rehabilitasi Absord 

shock 

Bounce 

back 

Learning  

and 

adaptation 
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1.7 Batasan Operasional 

Adaptasi merupakan kemampuan untuk menjawab tantangan melalui 

pembelajaran, mengelola resiko dan dampak, mengembangkan pengetahuan baru 

dan merancang perspektif yang efektif. Hal ini membutuhkan banyak hal antara 

lain fleksibilitas untuk mencoba dan mengadopsi solusi baru (Gunderson 2000). 

Banjir pasang atau dalam bahasa jawa yang lebih dikenal dengan istilah rob 

merupakan banjir yang diakibatkan proses pasang surut air laut sehingga 

menggenangi lahan ataupun kawasan pesisir yang lebih rendah dari permukaan 

laut rata-rata dan pantai yang memiliki morfologi landai (Suryanti 2008).  

Bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI) merupakan alat analisis untuk 

menilai status resiliensi terhadap bencana yang berkaitan dengan iklim. CDRI 

mulai dikembangkan tahun 2008 oleh Universitas Kyoto bekerjasama dengan 

CityNet dan UNISDR serta terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu 

dan dari berbagai level. CDRI dapat digunakan untuk mengukur resiliensi suatu 

wilayah baik pada level klaster, level kota maupun level mikro untuk wilayah 

perkotaan Asia. 

Resiliensi sosial adalah sebuah cara lain dari studi resiliensi yang selama ini ada. 

Di sini, resiliensi dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengatasi 

gangguan atau perubahan dan mempertahankan perilaku adaptif. Resiliensi sosial 

memiliki dimensi ekonomi, politik, tata ruang/spasial, kelembagaan dan sosial 

(Adger 2000).  

 

 


