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ANALISIS RISIKO SOSIAL BENCANA BANJIR ROB  

DI PESISIR KABUPATEN DEMAK 

 

ABSTRAK 

 

Banjir rob merupakan kejadian alam dimana air laut masuk ke wilayah daratan pada 
waktu permukaan air laut mengalami pasang yang berpotensi menimbulkan 
kerugian harta benda bahkan korban jiwa. Kabupaten Demak adalah salah satu 
wilayah pesisir yang terletak di utara Pulau Jawa yang berpotensi terkena banjir 
rob, setiap tahunnya hampir selalu terjadi banjir rob dengan ketinggian yang 
bervariasi mulai dari 10 cm sampai dengan 200 cm. Letaknya yang berbatasan 
langsung dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah menjadikan Kabupaten Demak 
menjadi salah satu kabupaten yang padat, dengan kepadatan penduduk 1291,83 
jiwa/km2. Oleh sebab itu, diperlukan kajian risiko sosial bencana banjir rob di 
wilayah ini untuk meminimalisir kerugian yang dihasilkan dari bencana tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agihan spasial dan bahaya wilayah yang 
tergenang banjir rob berdasarkan pemodelan skenario ketinggian pasang air laut, 
menganalisis kerentanan sosial terhadap banjir rob hasil pemodelan, dan 
menganalisis sebaran risiko sosial bencana banjir rob berdasarkan hasil pemodelan 
dan tingkat kerentanan sosial di Pesisir Kabupaten Demak. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif disertai survei lapangan dengan teknik Simple 
Random Sampling. Pengolahan data terbagi menjadi beberapa tahapan, antara lain 
penggabungan, proyeksi ulang, serta cropping data DEMNAS, rasterisasi serta 
pemberian nilai pada data garis pantai, melakukan proses pemodelan dengan teknik 
iterasi untuk menghasilkan peta banjir rob, penentuan tingkat bahaya dengan 
beberapa kriteria, skoring dan pembobotan kerentanan sosial, serta penentuan risiko 
sosial dengan menggunakan matriks. Hasil analisis menunjukkan persebaran 
spasial genangan banjir rob hasil pemodelan skenario 200 cm memiliki luas total 
127,32 km2 yang menggenangi sebanyak 40 desa dari 4 kecamatan dengan 29 desa 
memiliki tingkat bahaya tinggi, 6 desa memiliki bahaya sedang, dan 5 desa 
memiliki bahaya rendah. Sebanyak 20 desa memiliki kerentanan sosial rendah, 14 
desa dengan kerentanan sosial sedang, dan 6 desa dengan kerentanan sosial tinggi. 
Kemudian hasil klasifikasi tingkat risiko sosial menunjukkan 5 desa memiliki risiko 
sosial rendah, 20 desa memiliki risiko sosial sedang, dan 15 desa memiliki risiko 
sosial tinggi. 
 
Kata Kunci: Banjir Rob, Kerentanan Sosial, Risiko Sosial 
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ABSTRACT 

 

Tidal flooding is a natural occurrence where sea water enters the land area when 
the sea level experiences a high tide which has the potential to cause property losses 
and even casualties. Demak Regency is one of the coastal areas located in the north 
of Java Island that has the potential to be affected by tidal flooding. Every year there 
is almost always tidal flooding with a height that varies from 10 cm to 200 cm. 
Located directly adjacent to the capital city of Central Java Province, Demak 
Regency is one of the densely populated districts, with a population density of 
1291.83 people / km2. Therefore, it is necessary to study the social risks of tidal 
flooding in this area to minimize losses resulting from this disaster. This study aims 
to analyze the spatial distribution and hazards of tidal flood areas based on sea tide 
height scenario modeling, to analyze social vulnerability to tidal flooding, and to 
analyze the social risk distribution of tidal flooding based on modeling results and 
the level of social vulnerability in the Coastal Demak Regency. . This research uses 
quantitative methods accompanied by field surveys with the simple random 
sampling technique. Data processing is divided into several stages, including 
merging, reprojecting, and cropping DEMNAS data, rasterizing and assigning 
values to shoreline data, carrying out the modeling process with iteration techniques 
to produce tidal flood maps, determining the level of danger with several criteria, 
scoring and weighting social vulnerability, as well as determining social risk using 
a matrix. The results of the analysis show that the spatial distribution of tidal flood 
inundation results from the 200 cm scenario modeling has a total area of 127.32 
km2 which inundated 40 villages from 4 sub-districts with 29 villages having a high 
level of danger, 6 villages having moderate danger, and 5 villages having low 
danger. A total of 20 villages has low social vulnerability, 14 villages with moderate 
social vulnerability, and 6 villages with high social vulnerability. Then the results 
of the social risk level classification show 5 villages have low social risk, 20 villages 
have medium social risk, and 15 villages have high social risk. 
 
Keywords: Tidal Flood, Social Vulnerability, Social Risk 
 

1. PENDAHULUAN 

Fenomena perubahan iklim yang terjadi menyebabkan kenaikan 

permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Salah satu permasalahan 

penting yang harus dihadapi oleh negara kepulauan dunia adalah naiknya muka 

air laut (sea level rise). Diprediksi pada tahun 2100 muka air laut meningkat 

akibat pemanasan global setinggi 440 mm sampai dengan 740 mm (IPCC, 2014). 

Dampak yang dihasilkan adalah munculnya permasalahan di wilayah-wilayah 

yang berada di pesisir, salah satunya adalah banjir rob/banjir pesisir. 
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Banjir rob adalah kejadian/fenomena alam dimana air laut masuk ke 

wilayah daratan saat muka air laut mengalami pasang. Banjir rob disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu penurunan area hutan, degradasi lahan, gangguan 

kondisi hidrologi, limbah rumah tangga, drainase yang kurang tepat, dan pasang 

air laut yang tinggi (Marwah dan Alwi, 2014). Bencana ini akan semakin besar 

dampak dan intensitas terjadinya seiring dengan adanya fenomena pemanasan 

global dan perubahan iklim (Marfai dkk, 2013). 

Pantai Utara Jawa, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan, Pantai Selatan 

Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya adalah wilayah pesisir dataran rendah 

yang ada di Indonesia (Numberi, 2009). Salah satu wilayah Pantai Utara Jawa 

yang memiliki potensi mengalami dampak akibat peristiwa banjir rob adalah 

Kabupaten Demak. Kabupaten ini adalah salah satu wilayah pesisir yang terletak 

di Utara Pulau Jawa yang rawan akan kenaikan muka air laut dan penurunan 

muka tanah. 

Tabel 1. Data Kejadian Banjir Rob di Kabupaten Demak 

Tanggal Lokasi 
Tinggi 

Genangan 
(cm) 

Sumber 

11, Juli 2016 Kecamatan Bonang 40-50 Herianto, 2016 

1, Desember 2017 Kecamatan Sayung ± 100 Putra, 2017 

2, Desember 2017 Kecamatan Sayung 150 BeritaSatu, 2017 

5, Februari 2018 Jalan Pantura Demak 20-30 Halik, 2018 

16, Mei 2019 Kecamatan Wedung 15-20 Imantara, 2019 

16, Mei 2019 Kecamatan Bonang 20-70 Imantara, 2019 

16, Mei 2019 Kecamatan Sayung 20-80 Imantara, 2019 

13, Juni 2019 Kecamatan Sayung 90-100 Pribadi, 2019 

4, Mei 2020 Kecamatan Sayung ± 100 Pribadi & Baskoro, 2020 

2, Juni 2020 Kecamatan Sayung 10-200 Pribadi & Baskoro, 2020 

Sumber: Penulis, 2020 

Berdasarkan Tabel 1, dalam empat tahun terakhir wilayah Kabupaten 

Demak telah mengalami beberapa kali kejadian banjir rob dengan ketinggian 

yang bervariasi, mulai dari 10 cm sampai dengan 200 cm pada beberapa 
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kecamatan yang terletak di Pesisir Kabupaten Demak. Selain disebabkan oleh 

meningkatnya permukaan air laut, banjir rob di Kabupaten Demak juga 

disebabkan oleh penurunan muka tanah (land subsidence). BPBD Demak pada 

tahun 2017 mencatat terjadinya penurunan muka tanah di wilayah pesisir Demak 

mencapai 12 cm per tahun yang disebabkan oleh eksplorasi air tanah secara 

berlebihan oleh industri di sekitarnya (Styawan, 2017). 

Definisi risiko banjir rob adalah potensi kerugian yang dapat 

menimbulkan korban jiwa dan harta benda akibat bencana banjir rob. Dalam 

mengkaji risiko bencana membutuhkan bahaya dan kerentanan dari wilayah 

yang dikaji. Bahaya bencana banjir rob dipetakan menggunakan data DEM dan 

nilai skenario banjir rob berdasarkan kejadian masa lalu yang pernah terjadi di 

Kabupaten Demak. Sedangkan kerentanan sosial dihasilkan dengan skoring dan 

pembobotan yang terdiri dari beberapa variabel. 

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah uang padat, dengan kepadatan penduduk 1291,83 jiwa/km2. Hal ini 

disebabkan karena letak dari kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota 

Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dimana pusat 

pemerintahan dan ekonomi berada di Semarang. Oleh sebab itu, diperlukan 

kajian risiko sosial bencana banjir rob di wilayah Kabupaten Demak untuk 

meminimalisir kerugian yang dihasilkan dari bencana tersebut. Tujuan 

penelitian ini yaitu (1) Menganalisis agihan spasial wilayah yang tergenang dan 

bahaya banjir rob berdasarkan pemodelan skenario ketinggian pasang air laut, 

(2) Menganalisis kerentanan sosial terhadap banjir rob hasil pemodelan di 

wilayah Pesisir Kabupaten Demak, dan (3) Menganalisis sebaran risiko sosial 

bencana banjir rob berdasarkan hasil pemodelan dan kerentanan di Pesisir 

Kabupaten Demak. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan 

metode pengolahan data sekunder. Metode pengolahan data sekunder digunakan 

untuk memproses data-data yang dikumpulkan dari berbagai instansi dan 
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website sehingga menghasilkan data baru berupa sebaran spasial risiko sosial 

bencana banjir rob di Pesisir Kabupaten Demak. 

2.1 Populasi/Obyek Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah warga yang merupakan kepala 

keluarga atau anggota keluarga berusia di atas 18 tahun yang tinggal di 

bangunan terdampak maupun tidak terdampak pada daerah tergenang banjir 

rob pesisir Kabupaten Demak berdasarkan peta hasil pemodelan ketinggian 

pasang air laut dengan skenario 200 cm. 

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Pemilihan sampel diambil secara acak dengan teknik Simple 

Random Sampling dengan asumsi setiap daerah memiliki kemungkinan 

yang sama untuk dipilih. Lapangan ditujukan untuk melakukan wawancara 

dengan warga yang berada di daerah tergenang banjir rob pada skenario 200 

cm. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus:  

s = 
�� × � × � × �

�� (� � �) � �� × � × �
 ......................... (1) 

 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait serta beberapa 

website, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala 

keluarga atau anggota keluarga yang berusia diatas 18 tahun pada daerah 

terdampak banjir rob hasil pemodelan. 

 Tabel 2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Jenis Sumber Data 

1. DEMNAS Sekunder 
Badan Informasi 

Geospasial (BIG) 

2. Data spasial digital Rupa Bumi 

Indonesia (RBI) Kabupaten Demak 
Sekunder 

Badan Informasi 

Geospasial (BIG) 

3. Kabupaten Demak dalam angka 

tahun 2019 
Sekunder 

Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

4. Data penduduk disabilitas 

Kabupaten Demak  
Sekunder 

Dinas Sosial 

Pemberdayaan 
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Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Kabupaten Demak 

5. Data penduduk miskin Kabupaten 

Demak  
Sekunder 

Data Terpadu 

Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) 

Kabupaten Demak 

6. Data kejadian banjir rob Kabupaten 

Demak 
Sekunder 

YouTube dan Portal 

Berita 

7. Data wawancara responden Primer 
Wawancara 

penduduk  

Sumber: Penulis, 2020 

2.4 Instrumen dan Bahan Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tabel wawancara untuk menguji kebenaran hasil pemodelan banjir 

rob. 

2. GPS Garmin untuk mengambil titik lokasi responden yang 

diwawancarai. 

3. Kamera untuk dokumentasi. 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data DEMNAS Kabupaten Demak. 

2. Data garis pantai Kabupaten Demak. 

3. Data kejadian banjir rob Kabupaten Demak. 

4. Data kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, rasio jenis kelamin, 

rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk cacat. 

5. Data wawancara penduduk. 

 

2.5 Teknik Pengolahan Data 

a. Penggabungan, Proyeksi Ulang, dan Cropping DEMNAS 

Data DEMNAS hasil unduhan masih terbagi menjadi beberapa path and 

row serta belum diproyeksikan ke dalam sistem koordinat tertentu, 

sehingga diperlukan proses penggabungan, proyeksi ulang, serta 

pemotongan pada data raster tersebut agar sesuai dengan lokasi dan 

mencakup seluruh daerah penelitian. 

b. Rasterisasi Garis Pantai 
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Data garis pantai awalnya berupa vektor yang kemudian di rasterisasi 

menggunakan software ILWIS 3.8.6 agar data tersebut menjadi data 

yang memiliki nilai (domain value) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

awal1=ifundef(awal,0,1) .................. (2) 

dan 

awal2=iff(awal1=1,1,?) ..................... (3) 

c. Proses Iterasi 

Metode iterasi digunakan untuk melakukan pemodelan banjir rob 

dengan skenario 200 cm. Untuk melakukan pemodelan banjir rob perlu 

memasukkan perintah operasi seperti persamaan berikut: 

model=MapIterProp(awal2.mpr, iff(DEM>0.50, awal2, 

nbmax(awal2#))) ................... (4) 

d. Penentuan Bahaya Banjir Rob 

Bahaya banjir rob ditentukan dengan menggunakan beberapa kriteria 

yang mengacu pada penelitian Rahratmoko tahun 2005 yang tersaji 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria Penentuan Tingkat Bahaya 

No. Kriteria Tingkat Bahaya 

1. 
Pernah terjadi bencana banjir atau luas daerah 

potensi ancaman >25% dari luas wilayah. 
Tinggi 

2. 
Luas ancaman bencana banjir >10% - 20% dari 

luas wilayah. 
Sedang 

3. 

Tidak pernah terjadi bencana banjir atau luas 

daerah potensi ancaman <10% dari luas 

wilayah. 

Rendah 

Sumber: Rahratmoko, 2005 dalam Deriyawan 2020 

e. Skoring dan Pembobotan Kerentanan Sosial 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Perka 

BNPB No. 2 Tahun 2012 yang terdiri dari kepadatan penduduk dan 

kelompok rentan. Kelompok rentan terdiri dari rasio ketergantungan, 

rasio jenis kelamin, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk cacat. 
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Risiko tinggi  

 

 

Risiko sedang 

Risiko rendah 

Tiap parameter dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kelas Interval = 
����� ��������������� ��������

������ �����
 ................. (5) 

f. Penentuan Risiko Sosial 

Risiko sosial ditentukan menggunakan matriks kualitatif dari Australian 

Geomechanics Society and the Sub-committee Landslide Management 

yang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Matriks Risiko Sosial 

Matriks Risiko Sosial 
Tingkat Kerentanan 

Tinggi Sedang Rendah 

Tingkat 

Ancaman/Bahaya 

Tinggi    

Sedang    

Rendah    

Keterangan:  
   

 
 

 

Sumber: Australian Geomechanics Society and the Sub-committee 

Landslide Risk Management, 2000 dalam Muawanah, 2016 

2.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif. Meliputi analisis bahaya banjir rob yang dihasilkan dari 

pemodelan dengan teknik iterasi yang kemudian ditampilkan dalam peta 

persebaran banjir rob dengan tingkatan bahaya rendah, sedang, tinggi. 

Analisis kerentanan sosial dilakukan pada daerah terdampak banjir rob 

berdasarkan hasil pemodelan skenario 200 cm menggunakan skoring dan 

pembobotan yang bertujuan untuk memperoleh kelas-kelas kerentanan 

sosial yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi yang 

kemudian dipetakan. Hasil dari peta bahaya dan peta kerentanan sosial 

digunakan untuk mengetahui sebaran risiko bencana yang terjadi di suatu 

wilayah. Sebaran risiko sosial banjir rob ditentukan berdasarkan matriks 
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kualitatif yang kemudian dibagi menjadi 3 kelas (rendah, sedang, tinggi) 

yang kemudian dipetakan agar dapat dilakukan analisis spasial mengenai 

sebaran risiko sosial bencana banjir rob di Pesisir Kabupaten Demak. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Spasial dan Bahaya Banjir Rob Pesisir Kabupaten Demak 

Pemodelan banjir rob dilakukan menggunakan metode 

Neighbourhood Operations dengan teknik iterasi yang menggunakan data 

DEMNAS dan garis pantai sebagai data dasar. Skenario pemodelan yang 

digunakan bersumber dari kejadian bencana banjir rob tertinggi yang pernah 

terjadi di Pesisir Kabupaten Demak, yaitu setinggi 200 cm. Berdasarkan 

hasil pemodelan, persebaran spasial banjir rob menunjukkan ada 40 desa 

dari 4 kecamatan yang tergenang, yaitu 14 desa di Kecamatan Wedung, 11 

desa di Kecamatan Bonang, 10 desa di Kecamatan Sayung, dan 5 desa di 

Kecamatan Karangtengah dengan luas total genangan 127,32 km2. 

 
Gambar 1. Peta Desa Tergenang Banjir Rob Hasil Pemodelan Skenario 200 cm 

Tingkat bahaya banjir rob ditentukan menggunakan 3 kriteria, yaitu 

daerah yang pernah terjadi bencana banjir rob atau luas daerah 
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potensi ancaman >25% (bahaya tinggi), daerah yang memiliki tingkat 

ancaman bencana banjir rob >10% - 20% (bahaya sedang), dan daerah 

yang tidak pernah terjadi bencana banjir atau luas daerah potensi <10% 

(bahaya rendah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang semakin 

jauh dari pesisir masuk dalam kategori bahaya rendah dengan persentase 

luas bencana banjir rob hasil pemodelan dibawah 10%. Desa yang masuk 

dalam kategori bahaya rendah berjumlah 5 desa, kategori bahaya sedang 

berjumlah 6 desa, dan kategori bahaya tinggi berjumlah 29 desa. Dari 

Gambar 3.2 dapat disimpulkan bahwa semakin jauh lokasi desa dari pesisir, 

maka tingkat bahayanya juga akan berkurang. Hal ini terjadi karena pada 

umumnya daerah yang jauh dari pesisir memiliki elevasi yang lebih tinggi, 

sehingga dapat dikatakan lebih aman dari ancaman bencana banjir rob. 

 
Gambar 2. Peta Bahaya Banjir Rob Pesisir Kabupaten Demak 

3.2 Kerentanan Sosial 

Kerentanan sosial di Pesisir Kabupaten Demak diperoleh 

berdasarkan hasil skoring dan pembobotan dengan beberapa parameter yang 

terdiri dari data kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, rasio jenis 
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kelamin, rasio penduduk miskin, dan rasio penduduk cacat. Setiap 

parameter dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah dengan skor 1, kelas 

sedang dengan skor 2, dan kelas tinggi dengan skor 3 yang kemudian 

dikalikan dengan bobot dari tiap parameter. Parameter kepadatan penduduk 

memiliki bobot 60%, rasio ketergantungan, rasio jenis kelamin, rasio 

penduduk miskin, dan rasio penduduk cacat dengan masing-masing bobot 

10%. Berdasarkan perhitungan kelas kerentanan sosial terdapat 6 desa yang 

memiliki tingkat kerentanan tinggi, yaitu Desa Margolinduk, Sriwulan, 

Wonowoso, Gebangarum, Gebang, dan Desa Jatirogo. Desa dengan total 

bobot tertinggi berada di Desa Margolinduk dengan total 2,70.  Kemudian 

desa dengan tingkat kerentanan sedang berjumlah 14 desa, yang terdiri dari 

Desa Betahwalang, Karangrejo, Kedungkarang, Mandung, Morodemak, 

Purworejo, Purwosari, Rejosari, Serangan, Sidogemah, Tambakbulusan, 

Tlogoboyo, Tridonorejo, dan Desa Wonoagung. Desa dengan tingkat 

kerentanan rendah berjumlah 20 desa, yaitu Desa Babalan, Banjarsari, Batu, 

Bedono, Berahan Kulon, Berahan Wetan, Buko, Bungo, Gemulak, 

Kedungmutih, Kendalasem, Mutihkulon, Mutihwetan, Ngawen, Sidorejo, 

Surodadi, Tedunan, Timbulsloko, Tugu, dan Desa Wedung. Rendahnya 

kerentanan sosial di desa-desa tersebut disebabkan oleh nilai dari kepadatan 

penduduk yang merupakan bobot paling besar dibanding variabel lainnya 

yaitu 60%. Faktor yang menyebabkan rendahnya kepadatan penduduk di 

desa yang telah disebutkan adalah karena wilayahnya yang cukup luas tetapi 

penggunaan lahan di wilayahnya yang cukup luas tetapi mayoritas 

penggunaan lahan digunakan untuk sawah dan juga tambak dengan sedikit 

penggunaan lahan pemukiman, selain itu faktor seringnya wilayah tersebut 

terdampak banjir rob menyebabkan banyaknya masyarakat dengan keadaan 

ekonomi yang baik melakukan mitigasi dengan memilih pindah ke tempat 

yang lebih aman dari banjir rob. 
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Gambar 3. Peta Kerentanan Sosial Pesisir Kabupaten Demak 

3.3 Risiko Sosial Bencana Banjir Rob Pesisir Kabupaten Demak 

Pemetaan sebaran risiko sosial bencana banjir rob di Pesisir 

Kabupaten Demak dipengaruhi oleh hasil pemetaan sebaran bahaya dan 

kerentanan sosial. Sedangkan tingkat risikonya ditentukan menggunakan 

matriks yang bersumber dari Australian Geomechanics Society and the Sub-

comittee Landslide Risk Management yang dibagi menjadi risiko sosial 

tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil analisis kelas risiko sosial 

rendah terdiri dari 5 desa yang terdiri dari Desa Bungo, Rejosari, 

Tlogoboyo, Wonowoso, dan Jatirogo. Kelas risiko sosial sedang berjumlah 

20 desa yang terdiri dari Desa Batu, Ngawen, Buko, Gemulak, Mutihwetan, 

Karangrejo, Babalan, Banjarsari, Bedono, Berahan Wetan, Berahan Kulon, 

Kedungmutih, Kendalasem, Mutihkulon, Sidorejo, Surodadi, Tedunan, 

Timbulsloko, Tugu, Wedung. Kemudian kelas risiko sosial tinggi berjumlah 

15 desa yang terdiri dari Desa Betahwalang, Kedungkarang, Mandung, 

Morodemak, Purworejo, Purwosari, Serangan, Sidogemah, 
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Tambakbulusan, Tridonorejo, Wonoagung, Gebang, Gebangarum, 

Margolinduk, dan Sriwulan. 

Tabel 5. Matriks Risiko Sosial Terhadap Bencana Banjir Rob Pesisir 

Kabupaten Demak 

Matriks Risiko Sosial 
Kelas Kerentanan 

Tinggi Sedang Rendah 

Kelas Bahaya 

Tinggi 

Desa Gebang, 

Desa 

Gebangarum, 

Desa 

Margolinduk, 

Desa Sriwulan 

Desa Betahwalang, Desa 

Kedungkarang, Desa 

Mandung, Desa Morodemak, 

Desa Purworejo, Desa 

Purwosari, Desa Serangan, 

Desa Sidogemah, Desa 

Tambakbulusan, Desa 

Tridonorejo, Desa 

Wonoagung 

Desa Babalan, Desa Banjarsari, 

Desa Bedono, Desa Berahan 

Wetan, Desa Berahan Kulon, 

Desa Kedungmutih, Desa 

Kendalasem, Desa Mutihkulon, 

Desa Sidorejo, Desa Surodadi, 

Desa Tedunan, Desa 

Timbulsloko, Desa Tugu, Desa 

Wedung 

Sedang 

 Desa Karangrejo Desa Batu, Desa Ngawen, Desa 

Buko, Desa Gemulak, Desa 

Mutihwetan 

Rendah 
Desa Wonowoso, 

Desa Jatirogo 

Desa Rejosari, Desa 

Tlogoboyo 

Desa Bungo 

 Sumber: Pengolahan Data, 2020 

 
Gambar 4. Peta Sebaran Risiko Sosial Bencana Banjir Rob Pesisir Kabupaten 
Demak 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Persebaran spasial genangan banjir rob hasil pemodelan dengan 

skenario 200 cm memiliki total luas genangan 127,32 km2 yang 

menggenangi 40 desa dari 4 kecamatan dengan 29 desa memiliki tingkat 

bahaya tinggi, 6 desa memiliki bahaya sedang, dan 5 desa memiliki 

bahaya rendah. 

2. Desa yang dihitung kerentanannya adalah desa yang tergenang banjir 

rob berdasarkan hasil peta pemodelan banjir rob skenario 200 cm. 

Sebanyak 20 desa memiliki kerentanan sosial rendah, 14 desa dengan 

kerentanan sosial sedang, dan 6 desa dengan kerentanan sosial tinggi. 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kerentanan 

sosial pada penelitian ini adalah kepadatan penduduk karena memiliki 

nilai bobot paling tinggi. 

3. Tingkat risiko sosial bencana banjir rob ditentukan menggunakan 

matriks yang bersumber dari Australian Geomechanics Society and the 

Sub-committee Landslide Risk Management yang dibagi menjadi risiko 

tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Berdasarkan klasifikasi 

menggunakan matriks, 5 desa memiliki risiko sosial rendah, 20 desa 

memiliki risiko sosial sedang, dan 15 desa memiliki risiko sosial tinggi. 

4.2 Saran 

1. Menggunakan data DEM yang memiliki resolusi lebih tinggi dan lebih 

update agar hasil pemodelan lebih akurat. 

2. Perhitungan kerentanan sebaiknya bukan hanya kerentanan sosial saja, 

tetapi juga menghitung kerentanan fisik dan kerentanan ekonomi. 

3. Mempertimbangkan pembangunan tanggul laut yang ramah akan 

lingkungan. 

4. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang tegas untuk 

pemanfaatan air tanah yang berlebihan guna mengatasi penurunan muka 

tanah yang dapat memperparah bencana banjir rob. 
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