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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Fokus penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi tingkat risiko 

banjir sekaligus pemetaan pada wilayah DAS Winongo. Sungai Winongo 

mengalir dari hulu menuju hilir melalui tiga wilayah yaitu Kabupaten Sleman, 

Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Bantul (Widyastuti, 2009). Sungai Winongo 

merupakan salah satu sungai besar yang melewati Kota Yogyakarta termasuk 

Sungai Code dan juga Sungai Gajah Wong. Sungai Winongo merupakan salah 

satu sungai yang memiliki peranan peting di Yogyakarta, karena berperan dalam 

menunjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya (Handayani dkk., 

2014).  

Sungai Winongo sendiri ialah salah satu sungai yang sering menjadi 

penyebab banjir di Yogyakarta. Karena hal tersebut dilakukanlah penelitian ini 

untuk mengetahui seberapa besarkah risiko banjir di kawasan Sungai Winongo. 

Bencana (disaster) ialah fenomena yang disebabkan oleh komponen-komponen 

pemicu (trigger), ancaman (hazard), dan kerentanan (vulnerability) bekerja 

bersama secara sistematis, sehingga menyebabkan terjadinya risiko (risk) pada 

suatu komunitas (Suharini dkk., 2015). Untuk menentukan tingkat risiko, terlebih 

dahulu harus menentukan tingkat bahaya, kerentanan, serta kapasitas terlebih 

dahulu. Nilai dari tingkat bahaya dan kerentanan sebelumnya telah didapatkan 

pada penelitian dari Arli (2017) sehingga penulis mengambil beberapa data untuk 

dikembangkan lagi dan ditambah dengan data kapasitas untuk menentukan nilai 

risiko banjir di DAS Winongo. 

2.2.1. Penelitian Terdahulu tentang Risiko Banjir 

Penelitian mengenai risiko banjir pernah dilakukan oleh beberapa orang 

diantaranya oleh Hidayat dan Rudiarto (2013), dengan judul penelitian 

“Pemodelan Risiko Banjir Lahar Hujan Pada Alur Kali Putih Kabupaten 

Magelang”. Selain itu penelitian dari Kusuma dkk., (2010), dengan judul 

penelitian “Studi Pengembangan Peta Indeks Risiko Banjir pada Kelurahan Bukit 
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Duri Jakarta”. Salah satu peyebab terjadinya banjir ialah daerah tangkapan air 

seperti ukuran, bentuk, posisi, topografi, geologi, serta budidaya pertanian 

(Schwab dkk., 1997 dalam Arli, 2017). Untuk mendapatkan nilai dari tiap 

parameter metode yang digunakan ialah dengan wawancara dengan warga sekitar 

Sungai Winongo dan para ahli, serta dari beberapa dinas terkait. Data yang 

didapatkan lalu akan di skoring untuk mendapatkan besaran nilai dari tiap 

parameter. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Bencana 

Bencana memiliki arti yaitu sebuah rangkaian peristiwa yang 

menyebabkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan mengakibatkan 

kerugian baik secara materi ataupun secara non-materi. Pada Undang-Undang, 

bencana memiliki arti yang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 Pasal 1 yaitu ”Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.  

Pada pengertian tersebut faktor bencana dibagi menjadi tiga yaitu bencana 

alam, bencana non-alam dan bencana sosial.  

a. Pengertian bencana alam ialah bencana yang diakibatkan dari peristiwa 

maupun serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti banjir, 

longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus dan lain sebagainya.  

b. Bencana non-alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa maupun 

serangkaian peristiwa non-alam yang berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, wabah penyakit dan juga epidemic.  

c. Bencana sosial ialah peristiwa maupun serangkaian peristiwa yang 

diakibatkan oleh manusia diantaranya seperti perang, konflik sosial antar 

kelompok maupun antar komunitas dan juga teror. 
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2.2.2. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Menurut Kodatie dan Sjarief (2005) Daerah Aliran Sungai (DAS) 

memiliki makna yaitu suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara 

ilmiah, dimana semua air hujan di wilayah tersebut akan mengalir menuju sungai 

melalui anak sungai yang berkaitan. 

Selain itu dalam kamus istilah piñata Ruang dan Pengembangan Wilayah 

Ditjen Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah  Daerah Aliran Sungai (DAS) 

juga berarti suatu daerah tertentu atau suatu wilayah yang bentuk dan sifat 

alamnya sedemikian rupa, sehingga menjadikannya suatu kesatuan dengan sungai 

beserta anak-anak sungainya yang melewati daerah tersebut dalam fungsinya 

untuk menampung air hujan serta air yang berasal dari sumber lainnya yang 

penyimpanan dan pengalirannya dihimpun serta ditata berdasar pada hukum-

hukum alam di sekitarnya demi menjaga keseimbangan wilayah itu sendiri, 

daerah disekitar sungai yang meliputi punggung bukit maupun gunung yang 

merupakan tempat dari sumber air dan semua air hujan yang mengalir ke sungai, 

serta daerah dataran dan muara sungai. 

Sedangkan menurut Wahana Lingkungan Hidup (WAHLI) menjelaskan 

bahwa pengertian Daerah Aliran Sungai ialah suatu bagian dari muka bumi 

dengan alur-alur sungai yang masuk pada aliran sungai yang lebih besar apabila 

sedang terjadi hujan.  

Secara umum Daerah Aliran Sungai memiliki arti sebagai suatu hamparan 

wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang berupa 

punggung bukit sebagai penerima, mengumpulkan air hujan, sedimen serta unsur-

unsur hara lalu mengalirkannya menuju danau ataupun laut melalui sungai dan 

anak-anak sungainya. 

2.2.3. Banjir 

Pengertian banjir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah peristiwa 

tergenangnya daratan yang biasanya kering dikarenakan naiknya muka air normal. 

Namun definisi tersebut tidak menyebutkan kerugian yang ditimbulkan karena 

adanya banjir tersebut. 
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Menurut Risanty dkk. (2015) banjir adalah aliran air yang relatif tinggi, 

dan alur sungai atau saluran yang dilaluinya suda tidak dapat menampungnya lagi. 

Aliran yang dimaksud disini ialah aliran air yang sumbernya dapat dari mana saja 

dan air tersebut meluap dari sungai maupun saluran karena sudah melebihi 

kapasitas. Sedangkan menurut Lee (2004), penutupan hutan dapat memberikan 

pengaruh terhadap banjir dan mengakibatkan kerusakan yang berkaitan dengan 

sendimentasi dan debit kotoran, khususnya kerusakan akibat erosi dan juga 

pendangkalan sungai. 

Menurut BAKORNAS Penanggulangan Bencana (2007) banjir berarti 

aliran air sungai yang ketinggiannya melebihi batas normal muka air, sehingga 

melimpas dari palung sungai yang akhirnya mengakibatkan terjadinya genangan 

pada lahan rendah di sekitar sungai. Aliran air limpasan tersebut semakin tinggi 

dan akhirnya mengaliri dan melimpasi muka tanah yang biasanya kering atau 

tidak dilewati air. 

Peristiwa banjir dibagi menjadi dua, yaitu peristiwa genangan dan juga 

peristiwa banjir. Peristiwa genangan berarti peristiwa yang terjadi pada daerah 

yang biasanya tidak terjadi banjir atau terlewati air. Sedang untuk peristiwa banjir 

terjadi dikarenakan limpasan air yang berasal dari sungai karena sudah tidak dapat 

lagi menampung debit air atau sungai tersebut sudah tidak sanggup mengalirkan 

kapasitas aliran air tersebut. Peristiwa banjir tidak akan menjadi sebuah masalah 

apabila tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas manusia atau kepentingan 

manusia, namun masalah ini muncul ketika manusia melakukan aktivitasnya pada 

daerah yang dekat dengan aliran sungai. Perlu adanya pengetahuan terhadap 

daerah dataran banjir agar dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh 

banjir (flood plain management) (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002) . 

Beberapa orang menganggap sama antara banjir dengan genangan 

sehingga mengakibatkan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

bencana banjir menjadi sedikit terhambat dan tidak akurat. Pengertian dari 

genangan ialah luapan air yang hanya terjadi dalam beberapa jam saja setelah 

terjadinya hujan. Genangan terjadi karena saluran drainase tidak dapat 

menampung air hujan  dan akhirnya meluap dan mengakibatkan air terkumpul di 
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suatu titik dan tertahan dengan ketinggian antara 5 cm sampai 20 cm. Wilayah 

Indonesia membagi banjir menjadi tiga jenis yaitu : 

a) Banjir limpasan 

Banjir limpasan terjadi dikarenakan air yang sudah tidak dapat 

ditampung oleh kapasitas sungai sehingga mengakibatkan air tersebut meluap 

melewati tanggul sungai menuju area yang kering. Kapasitas sungai dapat 

mengalami penurunan diakibatkan oleh pendangkalan sungai karena terus 

menerus mengalami sendimentasi dan menumpuknya sampah di dasar sungai. 

Sedangkan di kawasan perkotaan banjir dikarenakan oleh kurangnya kapasitas 

drainase untuk menampung air hujan lagi. Selain itu, kesalahan dalam 

mendesain saluran drainase dan juga penyumbatan drainase oleh sampah 

menjadi faktor lain banjir terjadi di wilayah perkotaan. Keadaan semakin 

buruk apabila terjadi kerusakan pada sistem hidrologi di daerah hulu dan 

mengakibatkan banjir kiriman untuk daerah hilir. 

b) Banjir lokal 

Banjir lokal atau genangan biasanya terjadi dikarenakan intensitas 

hujan yang cukup tinggi dalam periode waktu yang lama. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya genangan pada daerah yang relatif rendah. Selain 

itu tersumbatnya saluran drainase dengan sampah juga dapat mengakibatkan 

terjadinya genangan. Banjir lokal bersifat setempat sesuai dengan sebaran 

hujan lokal dan tidak mengalir ke daerah lain. 

c) Banjir rob (akibat pasang surut air laut) 

Banjir rob terjadi dikarenakan naiknya muka air laut terutama di 

daerah pesisir pantai yang terletak pada daerah lebih rendah atau yang berupa 

cekungan dan juga terdapat muara sungai beserta anak-anak sungainya 

sehigga ketika air laut sedang pasang dapat mengakibatkan terjadi genangan di 

daerah tersebut. 

Banjir ialah sebuah peristiwa yang komplek dan banyak memiliki berbagai 

faktor yang menjadi penyebabnya. Menurut BAKORNAS Penanggulangan 

Bencana (2007), terdapat empat kategori penyebab terjadinya banjir di wilayah 

tropis yang didasarkan pada sumber airnya, yaitu : 
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a) Banjir yang terjadi dikarenakan adanya hujan lebat yang melebihi kapasitas 

sistem pengalir air yang terdiri dari sistem sungai alami dan saluran drainase 

buatan manusia. 

b) Banjir yang diakibatkan oleh meningkatnya muka air normal disungai yang 

dikarenakan oleh pasang laut maupun naiknya gelombang laut akibat badai. 

c) Banjir yang disebabkan oleh gagalnya bangunan air buatan manusia seperti 

bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendali banjir. 

d) Banjir yang diakibatkan oleh kegagalan bendungan alam atau penyumbatan 

aliran sungai akibat runtuhnya tebing sungai. Ketika sumbatan atau bendungan 

sudah tidak lagi dapat menahan tekanan air, maka bendungan akan hancur, air 

sungai yang terbendung meluap dan terjadilah banjir bandang. 

Menurut Kodatie dan Sugiyanto (2002) ada dua kategori yang dapat 

menjadi penyebab terjadinya banjir, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-

sebab alami dan juga banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia. Berikut 

adalah sebab-sebab yang secara alami yaitu : 

a) Curah hujan 

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu 

musim penghujan dan juga musim kemarau. Musim penghujan biasa terjadi 

pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi 

pada bulan April sampai bulan September. Tingginya curah hujan disaat 

musim penghujan mengakibatkan terjadinya banjir maupun genangan 

disekitar sungai yang dikarenakan tidak mampunya sungai menahan debit air 

hujan tersebut. 

b) Pengaruh fisiografi 

Fisiografi sungai ialah bentuk, fungsi dan kemiringan daerah aliran 

sungai, kemiringan sungai, lokasi sungai, geometri hidrolik (bentuk dari 

penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, dan material 

dasar sungai) dan lain-lain yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir. 

c) Erosi dan sendimentasi 

Erosi di daerah aliran sungai memiliki pengaruh terhadap pengurangan 

kapasitas penampang air. Erosi menjadi masalah bagi sungai-sungai di 

kawasan Indonesia. Selain itu besarnya sendimentasi juga akan mempengaruhi 
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kapasitas sebuah saluran ataupun sungai, sehingga menimbulkan genangan 

dan banjir di saluran atau sungai tersebut. Sendimentasi juga merupakan 

masalah besar bagi sungai-sungai di Kawasan Indonesia. 

d) Kapasitas sungai 

Erosi daearah aliran sungai maupun erosi tanggul sungai yang 

berlebihan dan juga sendimentasi yang terjadi dikarenakan tidak adanya 

vegetasi penutup serta adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan menjadi pengaruh berkurangnya kapasitas aliran sungai. 

e) Drainase tidak memadahi 

Drainase berada hampir di seluruh kota-kota di Indonesia. Banyak dari 

drainase tersebut yang tidak mampu menahan debit air hujan sehingga kota-

kota tersebut sering menjadi langganan banjir di saat turun hujan. 

f) Pengaruh air pasang 

Aliran sungai yang menuju laut dapat melambat dikarenakan air 

pasang laut itu sendiri. Pada waktu yang sama banjir di sungai dengan 

terjadinya pasang laut yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya aliran balik 

dan menyebabkan banjir ataupun genangan. 

Faktor kedua adalah penyebab banjir yang dikarenakan oleh tindakan 

manusia, yaitu : 

a) Perubahan kondisi DAS 

Perubahan fungsi awal lahan seperti penggundulan hutan, usaha 

pertanian yang kurang tepat, perluasan area kota, dan perubahan lainnya dapat 

memberikan masalah serta memperburuk banjir dikarenakan meningkatnya 

aliran banjir tersebut. 

b) Kawasan kumuh 

Perumahan atau area huni yang kumuh di sepanjang aliran sungai 

dapat menghambat aliran sungai tersebut. Masalah kawasan kumuh sering 

menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir di kawasan perkotaan. 

c) Sampah 

Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dengan 

membuang sampah langsung ke sungai juga dapat menjadi penyebab banjir. 
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Aliran air dapat menjadi tinggi dikarenakan terhalang sampah yang berada di 

dasar maupun dipintu air. 

d) Drainase perkotaan 

Pengembangan lahan pertanian di daerah bantaran sungai serta 

drainase perkotaan dapat mengurangi kemampuan bantaran dalam 

menampung debit air yang tinggi. 

e) Bendungan dan bangunan air 

Bendungan dan bangunan air seperti pilar jembatan dapat meninggikan 

elevasi muka air dikarenakan efek aliran balik (backwater). Semakin besar 

bangunan tersebut maka akan semakin besar efek yang ditimbulkan. 

f) Kerusakan bangunan pengendali banjir 

Kurang memadainya pemeliharaan pada bangunan pengendali banjir 

yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan dan tidak berfungsinya 

bangunan tersebut juga dapat meningkatkan kuantitas banjir. 

g) Perencanaan sistem pengendali banjir tidak tepat 

Limpasan yang terjadi pada bangunan pengendali banjir seperti 

tanggul yang melebihi kapasitas banjir rencana dan juga kurang kuatnya 

konstruksi dapat menyebabkan gagalnya konstruksi tanggul dan menyebabkan 

banjir yang lebih besar. 

2.2.4. Konsep Risiko Dasar 

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

tetang penanggulangan bencana Pasal 1 risiko bencana adalah potensi kerugian 

yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu 

yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 pengkajian risiko 

bencana merupakan suatu pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak 

negatif yang berpotensi muncul akibat adanya suatu bencana yang terjadi. Potensi 

dampak negatif yang muncul ketika bencana terjadi dihitung berdasar pada tingkat 

kerentanan dan juga kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini 

dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian dari harta benda, serta 
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kerusakan yang terjadi di lingkungan. Melihat hal tersebut maka pendekatan yang 

digunakan dalam pengkajian risiko bencana banjir ini ialah sebagai berikut : 

Risiko Bencana = 
Bahaya  Kerentanan

Kapasitas
 

berdasarkan pendekatan tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat risiko 

bencana tergantung pada : 

a) Tingkat bahaya yang mengancam suatu kawasan. 

b) Tingkat kerentanan pada kawasan yang terancam. 

c) Tingkat kapasitas pada kawasan yang terancam. 

Menurut Peraturan Kepala PNPB Nomor 2 Tahun 2012 upaya pengkajian 

risiko bencana pada dasarnya bertujuan untuk menentukan nilai bahaya, 

kerentanan dan juga kapasitas yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial 

maupun non spasial agar mudah dipahami. Pengkajian risiko bencana digunakan 

sebagai landasan penyelenggaraan penganggulangan bencana di suatu daerah 

untuk mengurahi tingkat risiko bencana. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

risiko bencana dapat dilakukan dengan cara : 

a) Memperkecil tingkat ancaman bahaya di kawasan terancam. 

b) Mengurangi kerentanan di kawasan tercancam. 

c) Meningkatkan kapasitas kawasan yang tercancan 

Menurut Nurjanah dkk. (2011) bahaya (hazard) ialah suatu fenomena alam 

maupun buatan yang mempunyai potenci ancaman pada kehidupan manusia, 

kerugian harta dan benda, serta kerusakan lingkungan. Menurut BAKORNAS PB 

(2007) bahaya adalah suatu keadaan alam yang dapat menimbulkan potensi 

terjadinya suatu bencana. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008, 

Kerentanan (vulnerability) ialah suatu keadaan atau perilaku manusia atau 

masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau 

ancaman. Kerentanan itu sendiri dibagi menjadi empat hal, yaitu : 

a) Kerentanan fisik 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 kerentanan 

yang berbentuk fisik yang dialami masyarakat berupa daya tahan dalam 

menghadapi bahaya tertentu, seperti halnya kekuatan bangunan yang 
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digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat di daerah rawan banjir, 

adanya bangunan pengaman seperti tanggul bagi masyarakat di bantaran 

sungai dan sebagainya. 

Sedangkan itu menurut Nurjanah dkk. (2011), kerentanan fisik 

memberikan gambaran kondisi fisik yang berupa infrastruktur yang rawan 

terhadap suatu bahaya (hazard) tertentu. Selanjutnya, dalam Peraturan Kepala 

BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kerentanan fisik memiliki 

beberapa indikator seperti rumah-rumah dan ketersediaan fasilitas umum. 

b) Kerentanan ekonomi 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 kemampuan 

ekosomi suatu individu dalam masyarakat sangat menentukan tingkat 

kerentanan terhadap suatu bahaya. Bahaya akan lebih besar ketika suatu 

masyarakat atau daerah tersebut tergolong miskin atau kurang mampu, karena 

itu kemapuan finansial yang  memadai dapat membantu untuk melakukan 

upaya pencegahan atau mitigasi bencana. 

Selain itu menurut Nurjanah dkk. (2011), kerentanan ekonomi 

menggambarkan kondisi dari tingkat kerapuhan ekonomi suatu daerah dalam 

menghadapi ancaman bencana. Indikator kerentanan ekonomi yaitu presentase 

dari rumah tangga yang bekerja di sektor rentan serta presentase dari rumah 

tangga kurang mampu atau miskin. Selanjurnya, menurut Peraturan Kepala 

BNPB Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan bahwa indikator yang digunakan 

dalam menilai kerentanan ekonomi ialah luas lahan produktif yang berupa 

sawah, perkebunan, tegalan, serta tambak dan juga Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

c) Kerentanan sosial 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Kondisi sosial 

suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat kerentenan terhadap suatu 

bahaya. Dari segi pendidikan, kurangnya pengetahuan terhadap risiko bahaya 

dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian juga dengan 

tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga akan mengakibatkan 

masyarakat rentan dalam menghadapi bencana. 
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Definisi lain menurut Nurjanah dkk. (2011) kerentanan sosial 

memberikan gambaran kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi 

suatu bahaya. Selanjurnya, dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 

2012 menjelaskan bahwa indikator yang digunakan dalam menentukan 

kerentanan sosial ialah kepadatan penduduk, rasio kelompok rentan yang 

terdiri dari penduduk perempuan,kelompok umur, penduduk cacat, serta 

penduduk miskin. 

d) Kerentanan lingkungan 

Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi tingkat 

kerentanan suatu bencana. Menurut Peraturan Kepala  BNPB Nomor 2 Tahun 

2012 menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk menganalisis 

tingkat kerentanan lingkungan adalah penggunaan lahan di daerah tersebut. 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 kapasitas adalah 

suatu kemampauan daerah dan juga masyarakatnya dalam melakukan tindakan 

pengurangan tingkat ancaman dan juga tingkat kerugian akibat bencana. Kapasitas 

digolongkan menjadi dua aspek. Pertama yaitu kapasitas individu yang 

dipengaruhi oleh pengetahuan, kearifan lokal, serta rencana aksi serta dan yang 

kedua ialah kapasitas kelembagaan yang dipengaruhi oleh adanya program, 

informasi, kepemimpinan, kearifan lokal serta fasilitas (Nugraha dkk., 2015). 

Indikator yang dignakan dalam menentukan tingkat kapasitas terdiri dari : 

a) Keberadaan organisasi penanggulangan bencana 

b) Keberadaan dan jenis sistem peringatan dini (Early Warning System) 

c) Keberadaan pendidikan dan sosialisasi kebencanaan 

d) Keberadaan dan jenis pengurangan faktor risiko hujan 

e) Pembangunan kesiapsiagaan 

Semakin lengkap faktor yang dimiliki suatu daerah maka semakin tinggi tingkat 

kapasitasnya yang berarti semakin siap daerah tersebut menghadapi sebuat 

bencana. 
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2.2.5. Parameter Tingkat Risiko Dasar 

Tingkat risiko di DAS Winongo dipengaruhi oleh parameter bahaya, 

kerentanan, dan kapasitas dimana setiap parameter tersebut memiliki sub 

parameter tertentu untuk menilai risiko banjir. 

a) Dalam penelitian ini sub parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat 

nilai bahaya ialah : 

1) Tinggi genangan 

Dimana semakin tinggi suatu genangan banjir yang terjadi maka 

semakin tinggi pula nilai tingkat bahaya di wilayah tersebut. Begitu pula 

kerugian yang dialami wilayah tersebut juga akan semakin tinggi dengan 

adanya bencana yang terjadi. 

2) Lama genangan 

Semakin lama banjir itu terjadi makan tingkat bahaya yang dialami 

wilayah tersebut juga akan semakin tinggi. Kerugian dan kerusakan yang 

ditimbulkan pun tentunya juga semakin tinggi. 

3) Frekuensi genangan 

Frekuensi ialah berapa kali kejadian dalam kurun waktu tertentu. 

Semakin tinggi nilai dari frekuensi maka semakin tinggi juga nilai tingkat 

bahaya di wilayah tersebut. Tingkat bahaya di wilayah tersebut tinggi 

dikarenakan seringnya terjadi bencana di wilayah itu. 

4) Luas genangan 

Untuk parameter terakhir yaitu luas dari genangan tersebut. 

Semakin banyak area yang terdampak dari bencana yang terjadi makan 

nilai tingkat bahayanya juga akan semakin tinggi. Selain itu kerugian dan 

kerusakan yang ditimbulkan juga akan semain tinggi. 

b) Penilaian sub parameter dari tingkat kerentanan mengacu pada Peraturan 

Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Sub parameter yang digunakan yaitu : 

1) Kerentanan sosial 

Menurut Nurjanah dkk. (2011), kerentanan sosial memberikan 

gambaran kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi suatu 

bahaya. Kerentanan sosial dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu 

kepadatan penduduk, rasio kelompok rentan yang berupa rasio penduduk 
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perempuan, rasio kelompok umur, rasio penduduk cacat, dan rasio 

penduduk miskin. Utomo dan Supriharjo (2012), dan Peraturan Kepala 

BNPB Nomor 02 Tahun 2012 menggunakan sub parameter tersebut untuk 

menentukan nilai tingkat kerentanan, dimana semakin tinggi nilai sub 

parameter tersebut maka akan semakin tinggi pula nilai tingkat kerentanan 

sosialnya. 

2) Kerentanan ekonomi 

Kerentanan ekonomi memberikan gambaran dari kondisi tingkat 

kerapuhan ekonomi dari masyarakat atau daerah tersebut dalam 

menghadapi ancaman bahaya (Nurjanah dkk., 2011). Kerentanan ekomoni 

dipengaruhi oleh presentase rumah tangga miskin serta pekerja di sektor 

rentan. 

3) Kerentanan fisik 

Kerentanan fisik memberikan gambaran dari kondisi fisik 

(infrastruktur) yang rawan terhadap suatu bahaya (hazard) tertentu 

(Nurjanah dkk., 2011). Kerentanan fisik dipengaruhi oleh beberapa sub 

parameter diantaranya kerentanan bangunan (rumah) dan kerentanan 

prasarana (fasilitas umum). 

4) Kerentanan lingkungan 

Lingkungan hidup dari masyarakat dangat mempengaruhi 

kerentaan bencana. Parameter yang digunakan dalam menentukan 

kerentanan lingkungan yaitu intensitas curah hujan, penggunaan lahan, 

ketinggian topografi, jarak dari sungai, serta drainase permukaan. 

c) Parameter kapasitas dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Kepala 

BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dengan sub parameter yaitu: 

1) Keberadaan organsasi penanggulangan bencana 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 parameter 

ini bermaksud untuk melihat ada tidaknya organisasi maupun forum yang 

membantu dalam penanggulangan bencana baik yang dibentuk oleh 

lembaga pemerintahan ataupun swadaya masyarakat setempat. Semakin 

baik organisasi penanggulangan bencana maka semakin tinggi juga nilai 

kapasitasnya. 



19 

 

 

 

2) Keberadaan dan jenis sistem peringatan dini 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 ialah ada 

atau tidaknya sistem peringatan dini bencana serta jenis dari sistem 

peringatan dini tersebut. Fungsi dari sistem peringatan dini yaitu untuk 

memberikan peringatan sedini mungkin apabila bencana akan terjadi. 

Semakin baik fungsi dan jenisnya, maka akan memberikan nilai yang 

semakin tinggi juga pada parameter kapasitas. 

3) Keberadaan sosialisasi kebencanaan 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 sosialisasi 

kebencanaan ialah pengurangan tingkat risiko bencana serta pemulihan 

maupun penyadaran pendidikan kebencanaan pada masyarakat melalui 

sosialisasi dan juga pelatihan guna mencegah ataupun menghadapi banjir. 

semakin sering sosialisasi kebencanaa diadakan maka semakin baik pula 

nilai kapasitasnya 

4) Keberadaan dan jenis pengurangan faktor risiko dasar 

Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 

keberadaan dan jenis pengurangan faktor risiko dasar ialah salah satu 

tujuan dari kebijakan atau rencana yang berkaitan dengan lingkungan 

hidup, termasuk untuk mengelola sumber daya alam yang ada, tata guna 

lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak kebijakan 

yang dikerjakan oleh masyarakat maka akan semakin tinggi nilai 

kapasitasnya. 

5) Pembangunan kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

menurunkan tingkat bahaya suatu bencana. Kesiapsiagaan dapat berupa 

bangunan atau kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan suatu bencana 

tertentu. Semakin tinggi tingkat kesiapsiagaan maka akan semakin tinggi 

pula tingkat kapasitasnya. 

2.2.6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Indonesia ialah negara yang sudah akrab dengan berbagai bencana yang 

terjadi. Dengan begitu Indonesia harus mempersiapkan diri, keluarga serta 

lingkungan disekitar kita guna menghadapi berbagai macam ancaman bencana. 
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Kesiapsiagaan dini dapat meminimalisir korban jiwa, korban luka dan juga 

kerusakan infrastruktur. Menurut Himbawan (2010) dalam Juwita (2012) semakin 

besar bencana terjadi, maka akan semakin memberikan dampak kerugian yang 

semakin besar apabila manusia, lingkungan dan infrastruktur semakin rentan. 

Namun apabila masyarakat dan lingkungan telah siap menghadapi dan 

mengantisipasi bahaya bencana yang akan datang, maka akan menekan atau 

mungkin dapat menghilangkan ancaman bencana yang datang. 

Karena hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi 

serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Salah satu upaya yang 

dilakukan ialah dengan menyelenggarakan penanggulangan bencana, akni berupa 

serangkaian upaya yang meliputi berbagai kebijakan dalam pembangunan yang 

berisiko terhadap timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat, serta rehabilitasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ada beberapa 

hal yang dapat digunakan untuk upaya penanggulangan bencana, diantaranya: 

a) Mitigasi 

Merupakan serangkaian upaya guna mengurangi risiko suatu bencana, 

baik melalui pembangunan fisik ataupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Peran dari mitigasi ialah 

sebagai tindaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari bencana 

yang terjadi, maupun usaha yang dilakukan untuk menekan berbagai risiko 

bencana seperti jatuhnya korban jiwa, korban luka maupun harta benda. 

Langkah awal yang digunakan dalam melakkan mitigasi ialah mengadakan 

kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut. Berbagai bahaya (hazard), 

kerentanan (vulnerability), serta kapasitas (capacity) harus diketahui terlebih 

dulu agar risiko bencana dapat diketahui. 

b) Tanggap darurat bencana 

Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera ketika 

bencana terjadi untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dari 

bencana tersebut, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana, harta benda, penyiapan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan kembali prasarana dan sarana. 
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c) Rehabilitasi 

Merupakan perbaikan dan pemulihan kembali seluruh aspek pelayanan 

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca 

bencana dengan tujuan utama untuk normalisasi seluruh aspek pemerintahan 

dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana 

d) Rekonstruksi  

Merupakan pembangunan kembali seluruh prasarana dan sarana, 

kelembagaan di wilayah pascabencana baik yang tingkat kelembagaan 

maupun non lembaga seperti kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, dan 

seluruh aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

e) Pemulihan 

Merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak 

bencana dengan memfungsikan kembali seluruh kelembagaan, prasarana, serta 

sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 

Sementara itu tujuan diselenggarakannya penanggulangan bencana ialah: 

a) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana. 

b) Menyelaraskan berbagai peraturan perundang-udangan yang telah ada. 

c) Menjamin terselenggarakannya penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, terkondisi, serta menyeluruh. 

d) Menghargai budaya lokal. 

e) Membangun terbentuknya partisipasi dari publik dan swasta. 

f) Mendorong semangat gotong-royong, kedermawanan, serta kesetiakawanan di 

masyarakat. 

g) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 


