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Oleh 

 

 
NANDA FAHREZA 

 

 

 

Kerugian yang disebabkan oleh banjir merupakan cerminan dari kurangnya 

kesiapan dalam menghadapi bencana, serta kurang matangnya perencanaan dalam 

pengelolaan wilayah terdampak bencana khususnya di zona daerah rawan banjir. 

Sehingga menimbulkan adanya suatu risiko atau potensi kerugian yang 

diakibatkan ketidakmampuan kondisi wilayah dalam menghadapi adanya 

ancaman bencana. Risiko bencana tidak hanya mempertimbangkan bahaya dari 

banjir itu sendiri, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi wilayah dan daya 

dukung di wilayah tersebut dalam menghadapi bancana. 

Identifikasi kapasitas melibatkan observasi langsung, dan wawancara terhadap 

informan, dimana indikator tingkat kapasitas dalam penelitian ini ditentukan dari 

aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini dan kajian 

risiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar, 

pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini. Kemudian dilakukan overlay, 

skoring dan pembobotan, sehingga menghasilkan Peta Kapasitas dengan tingkat 

kerentanannya menjadi 3 kategori tingkatan yaitu tingkat rendah, sedang, tinggi 

berdasarkan Perka BNPB No.2 tahun 2012. 

Berdasarkan hasil pengolahan data di Pulau Pasaran didapatkan rentang nilai 

kapasitas masyarakat berkisar 0.41- 0.71. Maka kelas kapasitas masyarakat 

terbagi menjadi 2 kategori yaitu kapasitas masyarakat sedang dan kapasitas 

masyarakat tinggi dengan nilai 0.41-0.66 masuk pada kategori kapasitas 

masyarakat sedang dan nilai 0.67-0.71 masuk pada kategori kapasitas masyarakat 

tinggi. Jumlah kapasitas masyarakat sedang lebih banyak yaitu berada pada 78,5% 

daripada tingkat kapasitas masyarakat tinggi yang berada pada 21,5%. Sehingga 

secara umum rata rata masyarakat yang ada di Pulau Pasaran memiliki kapasitas 

sedang dalam menghadapi resiko banjir ROB. 
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ABSTRACT 

 
 

STUDY ON COMMUNITY CAPACITY IN FACING ROB FLOOD RISK 

IN BANDAR LAMPUNG MARKET ISLAND BASED ON GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEM (GIS) 

 

 

By 

NANDA FAHREZA 

 

Losses caused by floods are a reflection of the lack of preparedness in dealing 

with disasters, as well as the lack of mature planning in the management of 

disaster-affected areas, especially in flood-prone areas. This creates a risk or 

potential loss due to the inability of the area to deal with the threat of disaster. 

Disaster risk does not only consider the danger of the flood itself, but also 

considers the condition of the area and the carrying capacity of the area in dealing 

with disasters. 

Capacity identification involves direct observation, and interviews with 

informants, where indicators of the level of capacity in this study are determined 

from rules and institutions for disaster management, early warning and disaster 

risk assessment, disaster education, reduction of basic risk factors, development of 

preparedness at all levels. Then overlay, scoring and weighting are carried out, 

resulting in a Capacity Map with the vulnerability level being divided into 3 

categories, namely low, medium, high based on Perka BNPB No. 2 of 2012. 

Based on the results of data processing on Pulau Pasaran, it was found that the 

range of community capacity values ranged from 0.41 to 0.71. Then the 

community capacity class is divided into 2 categories, namely medium 

community capacity and high community capacity with a value of 0.41-0.66 

included in the medium community capacity category and a value of 0.67-0.71 

included in the high community capacity category. The number of medium 

community capacity is higher at 78.5% than the high community capacity level 

which is at 21.5%. So that in general, the average community on Pulau Pasaran 

has a moderate capacity in dealing with the risk of ROB flooding 

 

Key word: Community Capacity, Rob Flood, Pulau Pasaran, Disaster Risk, 

Reduction Efforts 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
 

Pulau Pasaran adalah sebuah pulau di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk 

Betung Timur. Luas Pulau Pasaran saat ini sekitar 12 ha. Menurut sejarah luas 

awal pulau ini hanya 2 ha. Luas pulau semakin bertambah karena populasi 

penduduk yang meningkat. Keseluruhan lahan di Pulau pasaran digunakan untuk 

berbagai kegiatan, 60 persen lahan digunakan untuk tempat penjemuran ikan teri 

sedangkan sisanya 40 persen digunakan untuk pemukiman, bangunan, jalan, 

tempat pemakaman, sarana pendidikan, ibadah dan lapangan. Pulau Pasaran 

pernah mengalami banjir air laut (banjir rob) setinggi ± 50 cm pada awal tahun 

2019. 

 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis (Undang-Undang No.24 Tahun 2007). 

 

Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran 

air yang berlebihan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun 

perkotaan, bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. 

Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda. 

Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan 

prasarana pemukiman warga. Lain hal nya jika bencana ini terjadi di pedesaan 

yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian dan ladang 

milik masyarakat. 
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Kapasitas adalah suatu kombinasi kekuatan masyarakat dan adanya sumberdaya 

yang dapat mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan. Indeks kapasitas 

dihitung berdasarkan indikator HFA (Hyogo Framework Action), yang meliputi 

aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini dan kajian 

risiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko bencana, dan 

pembangunan kesiapsiagaan. 

 
Kerugian yang disebabkan oleh banjir merupakan cerminan dari kurangnya 

kesiapan dalam menghadapi bencana, serta kurang matangnya perencanaan dalam 

pengelolaan wilayah terdampak bencana khususnya di zona daerah rawan banjir. 

Sehingga menimbulkan adanya suatu risiko atau potensi kerugian yang 

diakibatkan ketidakmampuan kondisi wilayah dalam menghadapi adanya 

ancaman bencana. Risiko bencana tidak hanya mempertimbangkan bahaya dari 

banjir itu sendiri, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi wilayah dan daya 

dukung di wilayah tersebut dalam menghadapi bancana. 

 
Penyebab bencana dari faktor alam memang tidak dapat diubah, namun dengan 

meningkatkan kapasitas daerah yang terancam dapat mengurangi besarnya risiko 

yang akan ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya upaya 

pengurangan risiko bencana dengan melakukan suatu kajian risiko bencana yang 

menggambarkan bagaimana kapasitas di wilayah tersebut untuk mengetahui 

seberapa besar risiko terhadap bencana banjir. 

 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diangkat rumusan masalah yaitu 

bagaimana kondisi kapasitas masyarakat di pulau pasaran dalam menghadapi 

bencana banjir rob dan apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan 

kapasitas demi mengurangi resiko bencana banjir rob. 
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1.3 Maksud 

 
 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kapasitas 

masyarakat di Pulau Pasaran dalam menghadapi bencana banjir dan langkah apa 

saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi bencana banjir. 

 

 
 

1.4 Tujuan 

 
 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui kapasitas masyarakat di Pulau Pasaran dalam menghadapi 

bencana banjir rob. 

2. Mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat di Pulau Pasaran. 

 

 

1.5 Manfaat 

 
 

Sebagai sumber data dan bahan evaluasi dalam upaya pengkajian risiko bencana. 

Sehingga pemerintah dapat meminimalisir potensi kerugian yang diakibatkan oleh 

banjir. Serta sebagai penunjang dalam perencanaan pembangunan dan 

pengembangan daerah, maupun perencanaan dalam mitigasi bencana. Pada 

tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai 

salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti 

menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat 

tinggal dan sebagainya. 
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1.6 Batasan Masalah 

 
 

Adapun batasan masalah untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Daerah penelitian dilakukan di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. 

2. Data yang digunakan yaitu terdiri dari data sekunder meliputi data bahaya 

banjir, Peta Administrasi Pulau Pasaran, data jumlah sekolah, data jumlah 

sarana medis, data peringatan dini, data kesiapsiagaan, data kelembagaan. 

3. Metode yang digunakan metode overlay, skoring dan pembobotan Sistem 

Informasi Geografis. 

4. Analisis berkisar hanya pada tingkat kapasitas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

2.1 Studi Literatur 

 

 

Studi literatur dilakukan dengan suatu penggalian informasi dari penelitian- 

penelitian sebelumnya, informasi dari buku-buku, maupun sumber pendukung 

lainnya. Bertujuan sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau 

kelebihan penelitian yang sudah ada. Selain itu, sebagai landasan tentang teori 

yang terkait dengan rencana penelitian untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

Adapun ringkasan studi literatur dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 1 Ringkasan Studi Literatur 

 

 

No Peneliti Judul Lokasi Parameter Hasil 

1 Jaswadi , R. 

Rijanta dan 

Pramono Hadi 

(2012). 

Tingkat 

Kerentanan 

dan Kapasitas 

Masyarakat 

dalam 

Menghadapi 

Risiko Banjir 

Di Kecamatan 

Pasarkliwon 

Kota Surakarta. 

Surakarta. Peta 

penggunaan 

lahan,  Data 

curah hujan, 

Peta rawan 

banjir tahun 

2007-2009, 

Kerentanan 

(fisik, sosial, 

ekonomi). 

Masyarakat 

yang bermukim 

di daerah rawan 

bencana tinggi 

memiliki 

kapasitas 

cukup baik. Hal 

ini tercermin 

dari kepemilikan 

alat evakuasi, 

kesiapsiagaan 

masyarakat 

dan pemerintah, 

ketersediaan 

tempat 

pengungsian, 

pertolongan 

pada kelompok 

rentan, terhadap 

bencana 
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No Peneliti Judul Lokasi Parameter Hasil 

2 Wahyuni, 

Eldina Ftimah, 

Almeri 

(2015) 

Analisis 

Tingkat 

Kerentanan 

Dan Kapasitas 

Masyarakat 

Terhadap 

Bencana Banjir 

Bandang 

Kecamatan 

Celala. Aceh 

Aceh. Luas 

wilayah, 

daerah 

terkena 

dampak, 

jumlah 

korban 

 
Kecamatan 

Celala memiliki 

tingkat 

kerentanan 

tinggi terhadap 

bencana banjir 

bandang. 

Masyarakat 

Kecamatan 

Celala memiliki 

tingkat kapasitas 

sedang terhadap 

bencana banjir 

bandang. 

3 Kuswaji Dwi 

Priyono1, 

 

Puspasari Dwi 

Nugraheni 

Kajian 

Kapasitas 

Masyarakat 

Dalam Upaya 

Pengurangan 

Risiko 

Bencana 

Berbasis 

Komunitas 

Di Kecamatan 

Kotagede Kota 

Yogyakarta 

Yogyakarta Kerentanan 

fisik, 

kapasitas 

Kesiapan 

masyarakat 

dalam 

menghadapi 

bencana 

dilakukan 

dengan 

dibentuknya 

tiga Kampung 

Tangguh 

Bencana oleh 

BPBD Kota 

Yogyakarta, 

yaitu KTB 

Rejowinangun 

di 

Kelurahan 

Rejowinangun, 

4 Aulia Anisa 

(2018) 

Kapasitas 

Masyarakat 

Dalam 

Menghadapi 

Bencana Tanah 

Longsor Di 

Desa Tempur 

Kecamatan 

Keling 

Kabupaten 
                                                    Jepara  

Jepara Kemiringan 

lerang, curah 

hujan 

Tingkat 

kapasitas 

masyarakat 

terhadap resiko 

tanah longsor di 

Desa Tempur 

Kecamatan 

Keling 

Kabupaten 

Jepara 
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Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Jaswadi R, melakukan penelitian 

yang berjudul Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi 

Risiko Banjir Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas masyarakat 

dalam menghadaapi bencana banjir. Hasil dari penelitian ini yaitu Tipe bangunan 

sebagian besar di Kecamatan Pasarkliwon merupakan Bangunan Tipe 4 

(berdinding semen, lantai keramik dan berlantai satu) dan 5 (berdinding semen, 

lantai semen dan berlantai satu) sebanyak (83%). Tipe bangunan ini tidak rentan 

terhadap bahaya banjir, pada ketinggian banjir ± ≥ 300 meter tipe bangunan ini 

akan mulai mengalami kerusakan. Sedangkan pada Bangunan Tipe 6 (berdinding 

triplek, lantai semen dan berlantai satu) merupakan bangunan paling rentan 

terhadap bahaya banjir, walaupun jumlahnya tidak banyak di Kecamatan 

Pasarkliwon (3%). 

Masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana tinggi memiliki kapasitas 

cukup baik. Hal ini tercermin dari kepemilikan alat evakuasi, kesiapsiagaan 

masyarakat dan pemerintah, ketersediaan tempat pengungsian, pertolongan pada 

kelompok rentan, kegiatan relokasi bagi masyarakat yang berada di bantaran 

sungai. Berdasarkan pengukuran dengan skala Likert tingkat persepsi dan 

kapasitas penduduk Kecamatan Pasarkliwon baik yang berlokasi di daerah rawan 

tinggi, sedang, rendah dan tidak rawan memiliki tingkat tingkat Persepsi sedang 

cenderung tinggi. Sedangkan tingkat kapasitas memiliki tingkat kapsitas sedang. 

 
Wahyuni membuat penelitian yang berjudul Analisis Tingkat Kerentanan Dan 

Kapasitas Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Bandang Kecamatan Celala. 

Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Celala memiliki 

tingkat kapasitas sedang terhadap bencana banjir bandang. Langkah yang perlu 

dilakukan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengurangi kerentanan, 

yaitu: pemerintah harus memiliki peraturan khusus dalam mendirikan bangunan 

(building codes); perlu memiliki pusat informasi khusus bencana; masyarakat 

lebih respon kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah; 

membuat kurikulum bencana di sekolah-sekolah dan mengadakan simulasi 
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bencana; dan mengembangkan kembali kearifan lokal yang dapat dijadikan 

sebagai peringatan dini terhadap bencana banjir bandang. 

 
Kuswaji Dwi Priyono melakukan penelitian yang berjudul Kajian Kapasitas 

Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di 

Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat 

ancaman tinggi terdapat pada Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Prenggan, 

sedangkan Kelurahan Purbayan memiliki tingkat ancaman bencana rendah. 

Tingkat kerentanan terhadap bencana yang rendah terdapat pada Kelurahan 

Rejowinangun, Kelurahan Purbayan memiliki tingkat kerentanan sedang, 

sedangkan Kelurahan Prenggan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Tingkat 

ancaman dan kerentanan menghasilkan tingkat risiko, dimana risiko bencana 

rendah di Kelurahan Purbayan, risiko bencana sedang di Kelurahan 

Rejowinangun, dan risiko bencana tinggi di Kelurahan Prenggan. Tingkat 

kapasitas yang ada di Kelurahan Prenggan yaitu kapasitas yang rendah, Kelurahan 

Purbayan dan Kelurahan Rejowinangun memiliki tingkat kerentanan sedang. 

Kelurahan Prenggan merupakan kelurahan yang menjadi prioritas I atau prioritas 

utama di Kecamatan Kotagede karena kelurahan tersebut memiliki risiko tinggi 

terhadap bencanadalam upaya PRBBK. Kapasitas masyarakat dalam menghadapi 

bencana di Kecamatan Kotagede berhubungan dengan usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, sertapengetahuan dan persepsi bencana. Kesiapan masyarakat dalam 

menghadapi bencana dilakukan dengan dibentuknya tiga Kampung Tangguh 

Bencana oleh BPBD Kota Yogyakarta, yaitu KTB Rejowinangun di Kelurahan 

Rejowinangun, KTB Darakan Barat di Kelurahan Prenggan, dan KTB Basen di 

Kelurahan Purbayan. 

 
Aulia anisa pada tahun 2018 membuat penelitian yang berjudul Kapasitas 

Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor Di Desa Tempur 

Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Hasil dari penelitian ini yaitu Kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor di Desa Tempur ditinjau 

dari pengetahuan masyarakat tentang mitigasi yaitu dapat mengenali ancaman 

bencana di lingkungan sekitar dan menerapkan upaya mitigasi di lingkungan 
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sekitar. Sikap masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor yang 

dominan pada sikap setuju atas kebijakan pengurangan risiko bencana maupun 

peranan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, dan adaptasi masyarakat 

dalam menghadapi bencana tanah longsor yang dominan pada adaptasi dalam 

aspek struktural yaitu berupa pemasangan bronjong kawat dan dinding penguat 

dari batu, menyokong rumah dengan bambu, terasering, dan memperkuat 

konstruksi jalan dengan beton. 

Perwujudan dari kapasitas masyarakat dapat dilihat dari upaya-upaya 

pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Desa Tempur terutama pada 

kebijakan dan kelembagaan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang terdiri 

dari rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, pembentukan 

kelompok kerja desa tangguh bencana, dan pembentukan relawan desa tangguh 

bencana. Legislasi yang sudah tersusun menunjukkan bahwa upaya-upaya 

mitigasi dapat dilakukan karena sudah ada paying hukum yang tetap 

 

 
 

2.2 Bencana 

 
 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masayarakat, disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang- 

Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Indeks Risiko 

Bencana Indonesia menggolongkan bencana ke dalam tiga jenis yaitu bencana 

alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

1. Bencana Alam, bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa alam 

seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, gunung 

meletus dan kekeringan. 

2. Bencana Non Alam, bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa 

non alam seperti epidemi dan wabah penyakit, gagal modemisasi, dan 

kegagalan teknologi. 
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3. Bencana Sosial, bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa 

ulah/interpensi manusia dalam beraktifitas yang meliputi teror dan 

konflik sosial antar kelompok maupun antar komunitas. 

 

 

2.3 Banjir 

 
 

Definisi banjir menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) banjir 

adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan 

karena volume air yang meningkat. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi 

di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Sedangkan secara sederhana, 

banjir didefinisikan sebagai hadirnya air suatu kawasan luas sehingga menutupi 

permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir adalah aliran air yang relatif tinggi, 

dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran (Suparta 2004). 

 

 
 

2.3.1 Banjir Rob 

 
 

Banjir rob merupakan genangan air pada bagian daratan pantai yang terjadi pada 

saat air laut pasang. Banjir rob menggenangi bagian daratan pantai atau tempat 

yang lebih rendah dari muka air laut pasang tinggi (high water level) Fenomena 

banjir rob yang terjadi hampir disepanjang tahun baik terjadi di musim hujan 

maupun di musim kemarau. Hal ini menunjukan bahwa curah hujan bukanlah 

faktor utama yang menyebabkan fenomena rob. Rob terjadi terutama karena 

pengaruh tinggi-rendahnya pasang surut air laut yang terjadi oleh gaya gravitasi. 

Gravitasi bulan merupakan pembangkit utama pasang surut. Walaupun massa 

matahari jauh lebih besar dibandingkan masa bulan, namun karena jarak bulan 

yang jauh lebih dekat ke bumi di bandingkan matahari maka gravitasi bulan 

memiliki pengaruh yang lebih besar. Terjadinya banjir rob akibat adanya kenaikan 

muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut, dan faktor-faktor atau eksternal 

force seperti dorongan air, angin atau swell (gelombang yang akibatkan dari jarak 

jauh), dan badai yang merupakan fenomena alam yang sering terjadi di laut. 
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Selain itu, banjir rob juga terjadi akibat adanya fenomena iklim global yang 

ditandai dengan peningkatan temperatur rata-rata bumi dari tahun ke tahun. 

 

 

2.4 Risiko Bencana (Disaster Risk) 

 
 

Bencana terjadi karena adanya interaksi antara bahaya dan kerentanan serta 

adanya pemicu. Bahaya dan kerentanan menentukan adanya risiko bencana. 

Risiko bencana (Disaster Risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam,hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 

atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Undang-Undang No. 

24 tahun 2007). 

Interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. 

Semakin tinggi bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan, akan semakin besar 

pula risiko bencana yang dihadapi (Nurjanah dkk.2012). Penilaian risiko 

melibatkan beberapa faktor yang saling terkait yaitu faktor bahaya/ancaman 

(hazard), faktor kerentanan (vulnerability) dan faktor kemampuan (capacity) yang 

dinyatakan dalam persamaan sederhana hubungan variabel tersebut dirumuskan 

dalam persamaan berikut: 

 

 

Resiko = Bahaya x 
Kerentanan 

Kapasitas 

 

Menurut Perka BNPB No.2 Tahun 2012. Tingkat Risiko Bencana ditentukan 

dengan menggabungkan Tingkat Kerugian dengan Tingkat Kapasitas. Penentuan 

Tingkat Risiko Bencana dilaksanakan dengan menghubungkan Tingkat Kerugian 

dan Tingkat Kapasitas dalam matriks tersebut. Warna tempat pertemuan nilai 

tersebut melambangkan Tingkat Risiko Bencana suatu kawasan tersebut. 



12 
 

 

 
 

2.5 Bahaya (Hazard) 

 
 

Bahaya atau ancaman (hazard) adalah suatu situasi atau kejadian atau peristiwa 

yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa 

manusia, atau kerusakan Iingkungan. Peta Bahaya menentukan wilayah dimana 

peristiwa alam tertentu terjadi dengan frekuensi dan intensitas tertentu, tergantung 

pada kerentanan dan kapasitas daerah tersebut, yang dapat menyebabkan bencana. 

Untuk sebagian besar bencana, intensitas tinggi hanya terjadi dengan frekuensi 

sangat rendah (bencana “kecil” terjadi lebih sering daripada bencana “besar”). 

 

 
 

2.6 Kerentanan (Vulnerability) 

 
 

Kerentanan (vulnerability) merupakan suatu peristiwa dimana masyarakat 

memiliki ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman sehingga menimbulkan 

dampak kerugian. Menurut Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, kerentanan dapat 

dikelompokkan ke dalam empat indikator, yaitu kerentanan sosial, ekonomi, fisik 

dan lingkungan. 

 

 

2.7 Kapasitas (Capasity) 

 

 
Menurut Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 2 Tahun 

2012 konsep umum dalam kajian risiko bencana terdiri dari 3 komponen yakni 

ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas. Ancaman bencana adalah kondisi 

atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, 

budaya, polotik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu 

tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 

dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

Kapasitas sebagai variabel terpisah, tidak terpengaruh di bawah kerentanan, 

karenanya memerlukan penilaian yang sistematis sebagai unit analisis. IIRR & 
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Cordaid (2007) dalam Prihananto (2013: 10) mengelompokkan kapasitas sebagai 

berikut: 

 
1. Kapasitas dalam hubungannya dengan ancaman 

a. Mitigasi (kegiatan yang berhubungan dengan ancaman) mencakup 

usaha-usaha mengurangi dampak akibat ancaman dan karenanya juga 

mengurangi tingkat bencana. Usaha-usaha mitigasi bisa terdiri dari 

usaha fisik seperti pertahanan gempabumi dengan penataan rumah yang 

rapi berbasis Pengurangan Resiko Bencana (PRB), dan usaha-usaha non 

fisik antara lain pelatihan, membentuk organisasi relawan, kesadaran 

masyarakat, program keamanan pangan dan perlindungan masalah- 

masalah lingkungan. 

b. Pencegahan mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mencegah 

kejadian yang bisa menyebabkan bahaya pada masyarakat dan berbagai 

fasilitas. 

2. Kapasitas dalam hubungannya dengan kerentanan 

a. Tingkat bertahan hidup (kegiatan yang berhubungan dengan kerentanan 

individu) mencakup kemampuan untuk berusaha bertahan hidup dalam 

situasi yang sulit. 

b. Kesiapan (kegiatan yang berhubungan dengan kerentanan masyarakat) 

mencakup kemampuan kelompok atau organisasi masyarakat yang 

berfungsi sebagai sistem yang disiapkan untuk segala ancaman yang 

akan terjadi. 

 

Menurut Anderson & Woodrow dalam Saputra (2015: 25-26) kapasitas dapat 

berkaitan dengan sumberdaya, keterampilan, pengetahuan, kemampuan organisasi 

dan sikap untuk bertindak dan merespon suatu krisis. Jenis-jenis kapasitas dalam 

menghadapi bencana, yakni sebagai berikut: 

1. Kapasitas fisik: kemampuan untuk memperoleh barang/benda yang 

dibutuhkan untuk membangun kembali struktur dalam masyarakat. 

2. Kapasitas sosial ekonomi: pada saat tuntutan akan berbagai barang yang 

tersedia, ada pula kebutuhan akan tenaga yang terorganisir untuk 
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membangun kembali daerah mereka. Para tenaga ini harus memiliki 

berbagai keterampilan khusus. 

3. Kapasitas keorganisasian/lembaga: adanya lembaga berbentuk keluarga dan 

masyarakat. Mereka mempunyai pemimpin beserta sistemnya dalam 

pengambilan berbagai keputusan. 

4. Kapasitas ekonomi: adanya kemampuan di sektor bisnis untuk kembali 

memperbaiki dan memulihkan perekonomian masyarakat. 

5. Kapasitas bersikap/motivasi: orang juga memiliki sikap positif dan motivasi 

kuat seperti misalnya muncul sebuah tekad untuk bertahan, mencintai atau 

peduli pada orang lain, keberanian serta keinginan untuk saling membantu. 

 

Menurut Perka BNPB No. 3 (2012: 3) kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan 

daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan 

potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Secara 

umum kapasitas dinilai secara personal/individual, komunal, kelembagaan, sistem 

dan kebijakan. Untuk melakukan penilaian kapasitas pada aspek kelembagaan, 

sistem dan kebijakan dapat menggunakan indikator dalam Hyogo Framework for 

Actions (HFA) atau disebut juga Kerangka Aksi Hyogo (KAH). 

 

Penilaian kapasitas daerah tingkat Desa atau Kelurahan menggunakan pedoman 

dari Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana. Pedoman tersebut berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo (KAH) 

yakni mengandung aspek tata kelola; pengkajian risiko; peningkatan pengetahuan 

dan pendidikan kebencanaan; manajemen risiko dan pengurangan kerentanan; dan 

aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. 

Secara garis besar Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana akan memiliki 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Legislasi: penyusunan peraturan Desa/Kelurahan yang mengatur 

pengurangan risiko dan penanggulangan bencana tingkat Desa/Kelurahan. 

2. Perencanaan: penyusunan rencana penanggulangan bencana 

Desa/Kelurahan; rencana kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; 

dan rencana aksi pengurangan risiko bencana komunitas (pengurangan 

risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan). 
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3. Kelembagaan: pembentukan forum penanggulangan bencana 

Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, 

kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, 

serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan 

dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. 

4. Pendanaan: rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD 

Kabupaten/Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor 

swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan). 

5. Pengembangan kapasitas: pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi 

kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku 

penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif 

sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. 

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana: kegiatan-kegiatan mitigasi 

fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk 

tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi 

pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik 

maupun non-struktural. 

 

Kapasitas atau kemampuan masyarakat adalah sumber daya, pengetahuan, 

keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, 

mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat 

memulihkan diri dari bencana (Perka BNPB No. 1 Tahun 2012: 11). 

Penilaian kapasitas masyarakat dalam Nugraha, dkk (2016: 19-20) meliputi 

beberapa komponen yakni pengetahuan, rencana aksi, kearifan lokal, 

kepemimpinan, adanya program, fasilitas dan informasi. Adapun parameter untuk 

masing-masing komponen adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

a. Pengetahuan bencana secara umum 

b. Pengetahuan menyelamatkan diri dari bencana 

c. Pengetahuan tentang tempat tinggal yang merupakan daerah rawan 

bencana 
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d. Pengetuan keluarga tentang bencana alam 

e. Pengalaman mengikuti pelatihan/ seminar/ simulasi tentang 

kesiapsiagaan bencana 

f. Pengalaman mengalami bencana alam 

 
 

2. Rencana aksi 

a. Persiapan mengamankan barang berharga 

b. Persiapan rencana penyelamatan diri dari bencana 

 
 

3. Kearifan lokal 

a. Persepsi dan motivasi 

 
 

4. Kepemimpinan dan program 

a. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam peningkatan 

kewaspadaan bencana 

b. Pihak yang bertanggung jawab dalam persiapan menghadapi bencana 

c. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam mengurangi 

risiko bencana 

d. Pendekatan manajemen penanggulangan bencana 

e. Upaya pemerintah dalam peringatan dini bencana 

 
 

5. Informasi 

a. Peran media dalam kesiapsiagaan bencana 

b. Sumber informasi dan media 

 
 

6. Fasilitas 

a. Ketersediaan jalur evakuasi 

b. Ketersediaan fasilitas peringatan dini 

 
Indikator penilaian tingkat kapasitas yang diusulkan oleh Perka BNPB tersebut 

didasarkan indikator yang terdapat pada Hyogo Framework for Action (HFA) 

yang telah disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia. Komponen/indikator 

penilaian tingkat kapasitas tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel. 2 Komponen Penilaian Kapasitas 
 

 

No Komponen Indikator 

 

 

1 

 

 
Aturan dan kelembagaan 

penanggulangan bencana 

Ada struktur   organisasi   yang   berfungsi 

untuk menangani kondisi darurat saat 

bencana 

 Ada standar operasi prosedur pada saat 

penanganan bencana 

  

Peringatan dini dan kajian risiko 

bencana 

Ada sistem peringatan dini yang berfungsi 

2 Telah ada jalur evakuasi yang akan 

digunakan pada saat bencana 

 

3 

 

Pendidikan kebencanaan 

Pendidikan kebencanaan untuk anak-anak 

sekolah 

  Ada simulasi kejadian bencana 

 

4 

 

Pengurangan faktor risiko dasar 
Penataan zonasi 

Pembangunan infrastruktur 

 

 
5 

 

Pembangunan kesiapsiagaan pada 

seluruh lini 

Ada komunikasi antar lembaga yang 

menangani 

Tersedianya logistik   dan   alat   evakuasi 

bencana 

 
 

Sumber : Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2013 

 
Indikator tersebut dinilai berdasarkan tingkat ketahanan daerah yang terbagi 

menjadi 5 tingkatan seperti tertera pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3 Tingkat Ketahanan Daerah 

 

Tingkat 

Ketahanan 

 Kondisi Wilayah 

Capaian Kebijakan Komitmen 

1 Kecil Belum ada Belum Ada 

2 Sporadis Belum Ada Belum Ada 

3 Cukup Ada Kurang Maksimal 

4 Baik Ada Belum Maksimal 

5 Komprehensif Ada Baik 

 
 

Sumber : Perka BNPB No.2 Tahun 2012 

 
 

Sedangkan pengkatagorian  kelas indeks untuk masing-masing indikator dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
 

Tabel 4 Kategori Kelas Kapasitas 

 
  Kelas Indeks  Bobot 

(%) 
Komponen/ Indikator     

Rendah Sedang Tinggi 

Aturan dan kelembagaan 

penanggulangan bencana 

    

Peringatan dini dan kajian risiko 

bencana 

Tingkat 

ketahanan 1 

dan tingkat 

ketahanan 2 

 

Tingkat 

ketahanan 

3 

Tingkat 

ketahanan 4 

dan tingkat 

ketahanan 5 

 

 
100 

Pendidikan kebencanaan 

Pengurangan faktor risiko dasar  

Pembangunan kesiapsiagaan   pada 

seluruh lini 

    

 
 

Sumber : Perka BNPB No.2 Tahun 2012 
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Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung penilaian kapasitas : 

 

 

Analisis tingkat kapasitas dianalisis sesuai dengan Perka BNPB No.2 Tahun 2012. 

Kelas indeks pada analisis indeks kapasitas dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Analisis tingkat kapasitas dianalisis sesuai dengan Perka BNPB No.2 Tahun 2012. 

Kelas indeks pada analisis indeks kapasitas dapat dilihat pada tabel berikut ini 

 
Tabel 5 Indeks Kapasitas 

 

Komponen/ Indikator 
                    Kelas Indeks   Bobot 

(%) Rendah Sedang Tinggi 

Aturan dan kelembagaan 

penanggulangan bencana 

    

Peringatan dini dan kajian risiko 

bencana 

 

 
<0,33 

 

 
0,33-0,66 

 

 
>0,66 

 

 
100 

Pendidikan kebencanaan 

Pengurangan faktor risiko dasar     

Pembangunan kesiapsiagaan  pada 

seluruh lini 

    

 
 

Sumber : Perka BNPB No.2 Tahun 2012 

Kapasitas = (10* Skor kapasitas) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 
 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Pasaran. Geografis Pulau Pasaran adalah sebuah 

pulau di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. Luas Pulau 

Pasaran sekitar 12 hektar. Jarak dari Pulau Pasaran ke Kelurahan Kota Karang 

sekitar 1 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. 

 
 

Gambar.1 Lokasi Pulau Pasaran 

Sumber : Google foto 
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3.2 Alat dan Bahan 

 
 

Dalam penelitian ini dibutuhkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu : 

 

1. Alat 

Adapun Alat yang akan digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

1) Seperangkat Laptop 

2) Printer 

b. Perangkat Lunak (Software) 

1) Microsoft Office Word 2010 

2) Microsoft Office Excel 2010 

3) Google Earth Pro 

4) ArcGIS versi 10.3 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data 

yaitu data sekunder dan data primer. 

a. Data sekunder yang digunakan berasal dari sumber–sumber melalui 

instansi, maupun data opensource yang terkait dengan penelitian ini 

yang meliputi data bahaya banjir, Peta Administrasi. 

b. Data primer yang digunakan berasal dari observasi lapangan dan 

wawancara terstruktur, meliputi dari data bangunan rumah, fasilitas 

umum, fasilitas kritis, data jumlah sekolah, data jumlah sarana medis, 

data peringatan dini, data kesiapsiagaan, data kelembagaan. 

 

 

 
3.3 Metodologi Penelitian 

 
 

Metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian. Tahapan dalam metode penelitian ini 

secara garis besar terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap pengolahan, dan 

tahap analisis. Tahap-tahap tersebut dapat diuraikan berikut ini : 
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1. Tahap Pengumpulan Data 

a. Data Sekunder 

Pengumpulan data ini dapat dilakukan sebelum melakukan survei 

primer. Pengumpulan data sekunder ini dengan mengumpulkan data 

dari instansi, maupun data opensource yang terkait dengan penelitian 

ini. 

b. Data Primer 

Teknik ini dilakukan melalui survei primer dengan melakukan 

observasi/pengamatan langsung di lapangan. Wawancara juga 

dilakukan guna melengkapi data-data sekunder yang belum didapatkan. 

Dalam wawancara peneliti menggunakan metode sampling purposive. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam metode ini 

berdasarkan seleksi khusus dengan kriteria tertentu mengenai siapa 

yang akan dijadikan informan. Pengamatan langsung (Direct 

Observation) cara ini dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung kondisi wilayah. 

2. Tahap Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data sesuai dengan   Perka BNPB No.2 Tahun 2012. Tahapan 

ini menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Identifikasi 

kapasitas melibatkan observasi langsung, dan wawancara terhadap informan, 

dimana indikator tingkat kapasitas dalam penelitian ini ditentukan dari aturan dan 

kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini dan kajian risiko bencana, 

pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar, pembangunan 

kesiapsiagaan pada seluruh lini. Kemudian dilakukan overlay, skoring dan 

pembobotan, sehingga menghasilkan Peta Kapasitas dengan tingkat 

kerentanannya menjadi 3 kategori tingkatan yaitu tingkat rendah, sedang, tinggi 

berdasarkan Perka BNPB No.2 tahun 2012. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Diagram alir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Diagram alir penelitian 
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3.5 Study Literatur 

 
 

Studi literatur merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori 

yang mendukung penelitian terkait masalah yang diangkat. Tahapan ini dilakukan 

dengan membaca buku, jurnal, penelitian terdahulu dan internet yang bertujuan 

untuk memahami materi yang akan diteliti. 

 

 

3.6 Pengumpulan Data 

 
 

Pada penelitian ini memerlukan bahan yang terdiri dari data primer dan data 

skunder, seperti: 

1. Data Primer 

Data primer dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dan 

melakukan wawancara terhadap warga pulau pasaran untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

2. Data Sekunder 

Data skunder merupakan data pendukung yang dibutuhkan saat pengolahan 

data. Data yang digunakan yaitu data pendidikan kebencanaan, data sarana 

medis, data peringatan dini, data kesiapsiagaan, dan data kelembagaan. 

a. Data Pendidikan Kebencanaan 

Data pendidikan kebencanaan yang ditujukan kepada warga serta anak 

anak sekolah untuk mengetahui resiko bencana banjir dan cara untuk 

mengatasi bencana banjir. Simulasi bencana banjir juga sangat penting 

untuk menunjang pengetahuan pendidikan kebencanaan terhadap semua 

warga. 

b. Data Sarana Medis 

Data sarana medis yaitu data yang digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat logistik dan alat evakuasi bencana yang mencukupi didaerah 

tersebut. 
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c. Data Peringatan Dini 

Data peringatan dini merupakan elemen yang sangat penting dalam 

upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini 

maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk 

melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta 

mengurangi dammpak bencana tersebut. 

d. Data Kesiapsiagaan 

Dalam menghadapi resiko bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci 

keselamatan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengantipisai bencana melalui pengorganisasian serta 

melalui langkah yang tepat. 

e. Data kelembagaan 

Dalam menghadapi bencana apakah sudah terdapat lembaga yang 

menangani daerah tersebut untuk mengurangi resiko yang diakibatkan 

oleh bencana yang terjadi. 

 

 

3.7 Pengolahan Data 

 
 

1. Proses Overlay 

Proses overlay bertujuan menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih 

data keruangan yang berbeda. Dalam hal ini data yang digunakan meliputi 

data pendidikan kebencanaan, sarana medis, kesiapsigaan, yang sudah terisi 

atributnya. Tools yang digunakan yaitu tools Identity yang dapat 

menggabungkan bagian-bagian dari fitur yang tumpang tindih, fitur identitas 

untuk menciptakan sebuah kelas fitur baru sehingga memudahkan dalam 

menganalisis. 
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Gambar .3 Proses Overlay 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 

 
Hasil dari proses overlay beberapa parameter tersebut menghasilkan shapfile 

baru yang diberi nama kapasitas masyarakat. 
 

 

 

Gambar 4 Hasil Proses Overlay 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 
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2. Skoring dan Pembobotan 

Skoring dan Pembobotan adalah proses pengolahan data yang dilakukan 

setelah proses reclassify. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan nilai 

pada setiap parameter, kemudian dilakukan perhitungan dengan 

mempertimbangkan faktor terbesar pada kapasitas pengurangan resiko bencana 

banjir. 

Sebelum melakukan pemberian skor atau nilai pada setiap variabel, perlu 

dibuat field untuk skor, selanjutnya dilakukan pengisian skor dan diberikan 

nilai bobot pada setiap parmeter. Bobot setiap parameter memiliki nilai yang 

berbeda-beda yang menggambarkan besar pengaruh atau kontribusi terhadap 

tingkat kapasitas masyarakat. 

Parameter yang digunanakan untuk menghitung skoring kapasitas masyarakat 

yaitu, pendidikan kebencanaan, sarana medis, kelembagaan, peringatan dini, 

dan jalur evakuasi. 

 
Skoring pada setiap parameter dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

1. Parameter pendidikan kebencanaan 

Pada parameter ini mayoritas masyarakat Pulau Pasaran sudah 

mengetahui cara mengatasi resiko banjir rob terkait dengan pendidikan 

kebencanaan yang sudah pernah dilakukan 

 
 

Gambar 5 Skoring pada parameter pendidikan kebencanaan 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 
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2. Parameter sarana medis 

Pada parameter sarana medis yang berkaitan dengan logistik dan alat 

evakuasi masyarakat di Pulau Pasaran tidak semuanya memiliki alat 

evakuasi seperti kapal, namun masyarakat pulau pasaran memiliki sepeda 

motor untuk menuju jalur evakuasi 

 

 

Gambar 6 Skoring pada parameter sarana medis 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 

 
3. Parameter kelembagaan 

Masyarakat Pulau Pasaran sudah mengetahui bahwa ada dinas yang 

menaungi Pulau Pasaran jika terjadi banjir rob yaitu dinas BNPB 

 

Gambar 7 Skoring pada parameter kelembagaan 
Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 
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4. Parameter peringatan dini 

Pada parameter ini masyarakat di Pulau Pasaran masih menggunakan cara 

manual yaitu hanya dengan berteriak untuk memberitahu masyarakat yang 

lainnya jika terjadi banjir rob. Hal ini disebabkan karena di Pulau Pasaran 

tidak memiliki sistem peringatan dini seperti alarm atau sirine. 

 

 
Gambar 8 Skoring pada parameter peringatan dini 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 

 

5. Parameter jalur evakuasi 

Masayarakat sudah mengetahui jika ada jalur evakuasi yang berada di 

Pulau Pasaran, namun masyarakat Pulau Pasaran yang jaraknya jauh dari 

jalur evakuasi banyak yang mengeluh karna hanya terdapat satu jalur 

evakuasi yang ada. 

 

Gambar 9 Skoring pada parameter jaluur evakuasi 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 
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Setelah memberikan nilai skoring pada masing masing parameter selanjutnya 

dilakukan perhitungan skoring total untuk mengetahui nilai skoring kapasitas 

masyarakat yang ada di Pulau Pasaran. 

 
 

 

Gambar 10 Perhitungan skoring total 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 

 
Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot pada nilai skor total untuk mengetahui 

bobot pada kapasitas masyarakat di Pulau Pasaran 

 
 

 

Gambar 11 Perhitungan bobot 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 
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3.8 Proses Klasifikasi Kapasitas Masyarakat 

 
 

Setelah proses skoring dan pembobotan dihasilkan sebuah nilai. 

Berdasarkan Perka BNPB No.2 tahun 2012. Kelas kapasitas 

masyarakat dikelaskan menjadi 3 kelas meliputi kelas kapasitas 

masyarakat rendah, sedang, dan tinggi dengan nilai antara 0-1. Dalam 

pengolahan ini didapatkan nilai berkisar 0.41-0.71. Sehingga nilai 

0.41-0.66 masuk pada kategori kapasitas masyarakat sedang dan nilai 

0.67-0.71 masuk pada kategori kapasitas masyarakat tinggi 

. 
 

 

Gambar 12 Klasifikasi Kapasitas Masyarakat 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 

 

 
 

3.9 Peta Kapasitas Masyarakat 

 
 

Peta yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan 

memperkecil dampak suatu ancaman dan bahaya bencana di suatu wilayah. 

Peta ini merupakan keharusan yang dibuat dalam pengkajian pengurangan 

risiko bencana, selain peta ancaman dan peta kerentanan. 
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Tabel 6 tingkat kapasitas masyarakat 
 
 

 

 

Sumber: Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 
 

5.1 KESIMPULAN 

 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pengkajian analisis kapasitas 

masyarakat yang dilakukan di Pulau Pasaran dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kapasitas masyarakat adalah suatu kombinasi kekuatan masyarakat 

dan adanya sumberdaya yang dapat mengurangi dampak bencana yang 

ditimbulkan. Indeks kapasitas dihitung berdasarkan indikator HFA 

(Hyogo Framework Action), yang meliputi aturan dan kelembagaan 

penanggulangan bencana, peringatan dini dan kajian risiko bencana, 

pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko bencana, dan 

pembangunan kesiapsiagaan. 

2. Berdasarkan parameter yang ditetapkan dalam Perka BNPB No.2 

Tahun 2012, kapasitas masyarakat di Pulau Pasaran didapatkan rentang 

nilai berkisar 0.41- 0.71. 

3. Kelas kapasitas masyarakat di Pulau Pasaran terbagi menjadi 2 

kategori yaitu kapasitas masyarakat sedang dan kapasitas masyarakat 

tinggi, dengan nilai 0.41-0.66 masuk pada kategori kapasitas 

masyarakat sedang dan nilai 0.67-0.71 masuk pada kategori kapasitas 

masyarakat tinggi. Mayoritas rata rata kapasitas masyarakat yang 

terdapat di Pulau Pasaran memiliki tingkat kapasitas sedang yaitu 

berada pada 78,5% sedangkan kapasitas masyarakat tinggi berada pada 

21,5%. 

4. Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat di Pulau Pasaran yaitu : 

a. Masyarakat Pulau Pasaran harus mengusahakan kepada pemerintah 

supaya dibuatkan sistem peringatan dini berupa alarm atau sirine. 
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b. Masyarakat harus aktif untuk mengikuti arahan yang diberikan 

pemerintah melalui pendidikan kebencanaan 

c. Masyarakat harus selalu siap siaga saat banjir ROB terjadi pada 

malam hari atau dini hari. 

 

 

5.2 SARAN 

 

 
Berdasarkan kajian, penulis menyarankan untuk membahas lebih lanjut secara 

detail, serta perlu adanya penelitian analisis kapasitas masyarakat terhadap 

bencana banjir rob dengan menggunakan metode lainnya untuk menguatkan 

tingkat kapasitas masyarakat di Pulau Pasaran. 
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