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Abstract. This study focuses reviewing the results of inventory problems and mapping of flood disaster areas, public 
participation in flood disaster areas, flood hazard maps. This research was conducted in Hulu Sungai Tengah District, 
South Kalimantan.This study was designed using a survey approach to the community flood prone areas in Hulu Sungai 
Tengah. Analysis of the data in this study was by using quantitative and qualitative approaches (mix method). The 
analysis technique used is scoring, SWOT, Focus Group Discussion (FGD), as well as spatial analysis to describe the 
condition of society by spatial distribution. The results showed that Hulu Sungai Tengah is an area prone to flooding. 
Level of education, income and the type of work has a positive impact on the participation of communities in the flood 
disaster preparedness. The problem of flood prone areas in Hulu Sungai Selatan are: (1) lack of community participation 
in flood disaster management; (2) there is no flood disaster management program of the community; (3) lack of public 
awareness of the signs of impending floods; (4) there is no information about the dangers of floods; (5) there is no early 
warning system for flood disaster of the government. The participation of people in flood prone areas are: (1) awareness 
of disposing of waste in its place; (2) regularly carry out community work (gotong royong); (3) to instill values to children 
to keep the environment clean. 
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1. PENDAHULUAN  
 

Hampir seluruh negara di dunia mengalami 
masalah banjir, tidak terkecuali sekalipun di negara-
negara yang sudah maju. Masalah banjir mulai 
muncul sejak manusia bermukim dan melakukan 
berbagai kegiatan di kawasan yang berupa dataran 
banjir (flood plain) suatu sungai.  

Banjir termasuk bencana alam yang hampir 
pasti terjadi pada setiap datangnya musim 
penghujan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
(HST), dengan luas wilayah 177.080 ha (4,57%) 
dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.  

Berdasarkan sistem DAS, sebagian besar 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada dalam 
wilayah Sub-Sub DAS Batang Alai yang merupakan 
Sub-Sub DAS dari Sub DAS Negara dan DAS 
Barito sebagai daerah tangkapan air sebelah barat 
Pegunungan Meratus dan DAS Sampanahan 
sebagai daerah tangkapan air sebelah timur 
Pegunungan Meratus. 

Pada musim hujan debit air Sungai Batang 
Alai mencapai 10,6 m3/detik dan pada musim 
kemarau hanya 4,2 m3/detik. Air Sungai Barabai 
mengalir dari Pegunungan Meratus di wilayah 
Kecamatan Hantakan melalui Kecamatan Batu 

Benawa dan melalui pusat Kota Barabai lalu 
bermuara di rawa Pahalatan - Danau Bangkau. 

Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
terjadi pada daerah dengan kepadatan penduduk 
yang tinggi dengan periode ulang.Berdasarkan latar 
belakang di atas diketahui bahwa penduduk yang 
tinggal di daerah banjir mempunyai tingkat 
kerentanan yang tinggi. Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan 
penduduk terhadap bencana banjir dimasa depan 
dengan melakukan pengelolaan daerah rawan 
bencana banjir berbasis masyarakat. 

Pengelolaan daerah rawan bencana berbasis 
masyarakat merupakan suatu proses dimana 
masyarakat yang memiliki risiko terhadap bencana 
terlibat secara aktif dalam proses mengidentifikasi, 
menganalisis, melakukan tindakan, memantau dan 
penilaian risiko (Gonsalves & Mohan, 2011). 

Pengelolaan bencana berbasis masyarakat 
menempatkan penduduk sebagai kelompok rentan 
yang harus menjadi pelaku utama dalam 
pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana harus 
dibangun dengan upaya peningkatan pengetahuan 
dan pemahaman masyarakat tentang perwatakan 
wilayah daerah yang terkena banjir di Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah. 
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2. METODE 
 

Penelitian ini didesain menggunakan 
pendekatan survei pada masyarakat di daerah 
rawan bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian 
meliputi inventarisasi permasalahan dan pemetaan 
daerah bencana banjir, menganalisis peran serta 
masyarakat di daerah bencana banjir, menyusun 
dan menganalisis peta daerah rawan bencana 
banjir berbasis masyarakat, dan menyusun dan 
menganalisis model pengelolaan daerah rawan 
bencana banjir berbasis masyarakat. Penentuan 
model pengelolaan daerah rawan bencana banjir 
berbasis masyarakat menggunakan pendekatan 
Decision Support System (DSS) yang diperoleh dari 
informan kunci. 

Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif 
(mix method). Teknik analisis yang digunakan yaitu 
skoring, SWOT, Focus Group Discussion (FGD), 
serta analisis spasial untuk menggambarkan kondisi 
masyarakat menurut agihan keruangannya. 

Analisis spasial dianalisis menggunakan 
teknik perangkat lunak ArcView 3.2, GIS, Microsoft 
Office dan AutoCad 2000. Persentase digunakan 
untuk mengolah hasil angket peran serta 
masyarakat. 
 

3. HASIL  
3.1 `Karakteristik Responden 

 
Ditinjau dari jenis kelaminnya (Tabel 1), 

responden perempuan berjumlah 319 responden 
atau (84%) sedangkan responden laki-laki 61 
responden atau (16%). Responden terbesar adalah 
perempuan, karena saat penelitian banyak ibu 
rumah tangga yang menjadi responden sementara 
suami bekerja mencari nafkah. 
 
Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 

    

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Perempuan 319 84 
2 Laki-laki 61 16 

Jumlah 380 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa 143 responden 

(38%) berumur <35, 199 responden (53%) berumur 
35-50, dan 38 responden (10%) berumur >50. 
Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah 
berumur 35-50 tahun. Artinya, masyarakat yang 
berada daerah rawan bencana banjir di Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah didominasi responden yang 
berumur 35-50 tahun. 

 
Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan kelompok 

umur 
    

No Umur Jumlah Persentase (%) 

1 <35 143 38 
2 35-50 199 53 
3 >50 38 10 

Jumlah 380 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 
Tabel 3 menunjukkan, jenis pekerjaan 142 

responden (37,37%) adalah petani, 81 responden 
(21,32%) wiraswasta, 64 responden (16,84%) 
pedagang, dan 36 responden (9,47%) 
PNS/Polri/TNI, 25 responden (6,58%) buruh 
industri, 22 responden (5,79%) pensiunan, dan 10 
responden (2,63%) buruh bangunan. Jenis 
pekerjaan responden yang berada di daerah rawan 
bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
paling besar adalah petani. 

 
Tabel 3. Jumlah responden berdasarkan jenis 

pekerjaan 
    

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Petani 142 37.37 
2 PNS/Polri/TNI 36 9,47 
3 Wiraswasta 81 21,32 
4 Pensiunan 22 5,79 
5 Pedagang 64 16,84 
6 Buruh Bangunan 10 2,63 
7 Buruh Industri 25 6,58 
8 Lain-lain 0 0 

Jumlah 380 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 

3.2 Partisipasi Masyarakat dalam 
Pelaksanaan Program Penanggulangan 
Bencana Banjir 

 
Data yang dikumpulkan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan program 
penanggulangan bencana banjir ini adalah 
menyangkut tentang peran masyarakat daerah 
rawan bencana banjir terhadap program 
penanggulangan bencana banjir, bentuk 
partisipasinya, dan kendala dalam berpartisipasi. 
Partisipasi masyarakat ini disajikan dalam bentuk 
tabel yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 
yang dilakukan melalui wawancara tertutup 
menggunakan kuesioner kepada responden 
masyarakat daerah rawan bencana banjir di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa 231 responden 

(60,78%) menjawab tidak berperan aktif dalam 
setiap program penanggulangan bencana banjir di 
daerah mereka, dan 149 responden (39,22%) 
menjawab “ya” berperan aktif dalam setiap program 
penanggulangan bencana banjir di daerah mereka. 
Artinya, peran masyarakat di daerah rawan banjir 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dikatakan 
rendah, karena lebih banyak responden yang 
menjawab “Tidak”. 

 
Tabel 4. Peran masyarakat terhadap program 

penanggulangan bencana banjir 
    

No Peran Masyarakat Jumlah Persentase (%) 

1 Ya  149 39,22 
2 Tidak 231 60,78 

Jumlah 380 100 
Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa 313 responden 

(82,35%) yang menjawab “tenaga” sebagai bentuk 
pertisipasi atau bantuan mereka dalam pelaksanaan 
program penanggulangan bencana banjir di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan 67 responden 
(17,65%) menjawab “uang” sebagai bentuk bantuan 
mereka dalam pelaksanaan program 
penaggulangan bencana banjir di Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah. Artinya, bentuk bantuan yang 
paling besar diberikan masyarakat daerah rawan 
banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 
tenaga, hal tersebut juga diperkuat dengan 
seringnya kerja bakti yang dilakukan masyarakat 
setempat untuk membersihkan lingkungan sekitar 
tempat tinggal mereka. 

 
Tabel 4.5. Bentuk partisipasi masyarakat 

    

No Bentuk Partisipasi Jumlah Persentase (%) 

1 Uang 67 17,65 

2 Tenaga 313 82,35 
3 Barang 0 0 

4 Lainnya,  0 0 

Jumlah 380 100 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 
Tabel 6 menyatakan bahwa 231 responden 

(60,78%) belum mengetahui tanda-tanda akan 
terjadinya banjir, 186 responden (49%) menyatakan 
lebih memilih bekerja daripada mengikuti program 
penanggulangan bencana banjir yang ada, 134 
responden (35,29%) menyatakan menganggap 
banjir bencana yang biasa atau tidak perlu direspon 

secara berlebihan, 149 responden (39,22%) 
menyatakan belum mengetahui informasi mengenai 
bahaya banjir, dan 328 responden (86,27%) 
menyatakan belum mengetahui jalur evakuasi 
apabila terjadi banjir. Artinya, kendala masyarakat 
yang paling besar dalam berpartisipasi pada 
pelaksanaan program penanggulangan bencana 
banjir adalah belum mengetahui jalur evakuasi dan 
belum mengetahui tanda-tanda akan terjadinya 
bencana banjir. 

 
Tabel 6. Kendala masyarakat dalam berpartisipasi 

    

No Kendala  Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 Belum mengetahui tanda-
tanda terjadi bencana 
banjir 

231 60,78 

2 Sibuk bekerja 186 49,00 
3 Menganggap banjir 

bencana biasa 
134 35,29 

4 Belum mengetahui 
informasi mengenai 
bahaya banjir  

149 39,22 

5 Belum mengetahui jalur 
evakuasi banjir 

328 86,27 

Sumber: Analisis Data Primer, 2016 

 

4. PEMBAHASAN 
4.1 Partisipasi Masyarakat terhadap 

Program Penanggulangan Bencana 
Banjir 
 
Partisipasi masyarakat daerah rawan bencana 

banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 
rendah. Sebanyak 60,78% responden menjawab 
tidak berperan dalam program penanggulangan 
bencana banjir di daerah mereka. Hal itu karena 
mereka lebih memilih sibuk pada pekerjaan 
dibanding mengikuti program penanggulangan 
bencana banjir seperti simulasi bencana dan 
sosialisasi dari pemerintah. Faktor lain yang 
membuat tidak berpartisipasi adalah menganggap 
banjir sebagai bencana biasa yang tidak perlu 
ditanggapi berlebihan. 

 

4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam 
Program Penanggulangan Bencana 
Banjir 
 
Bentuk partisipasi masyarakat daerah rawan 

bencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang 
ikut berpartisipasi adalah tenaga dan uang. Bentuk 
bantuan tenaga merupakan bantuan yang paling 
banyak diberikan, hal tersebut dikarenakan mereka 
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kebanyakan adalah petani yang juga menjadi 
korban bencana banjir. Bentuk kongkrit yang juga 
dilakukan masyarakat daerah rawan bencana banjir 
adalah seringnya melakukan kerja bakti untuk 
membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal 
mereka agar terhindar dari banjir saat hujan turun. 

 

4.3  Kendala Masyarakat dalam 
Berpartisipasi 
 
Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat 

dalam berpartisipasi di daerah rawan bencana 
banjir antara lain: belum mengetahui tanda-tanda 
banjir, sibuk bekerja, menganggap banjir adalah 
bencana biasa yang tidak perlu ditanggapi 
berlebihan, belum mengetahui informasi mengenai 
bahaya banjir, dan belum mengetahui jalur evakuasi 
banjir. Menurut masyarakat yang menjadi 
responden, mereka tidak mengetahui tanda-tanda 
akan terjadinya banjir, jadi mereka merasa 
terkendala untuk berpartisipasi dalam program 
penanggulangan bencana.  

Kendala yang juga tidak kalah penting adalah 
karena masyarakat lebih memilih sibuk bekerja 
dibanding ikut berpartisipasi dalam program 
penanggulangan bencna banjir, dan kendala parah 
adalah mereka menganggap banjir merupakan 
bencana biasa yang tidak perlu ditanggapi 
berlebihan. Tidak adanya informasi bahaya banjir 
dan jalur evakuasi jika terjadi banjir juga menjadi 
kendala bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
program penanggulangan bencana banjir di 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

5. SIMPULAN 
 
Partisipasi masyarakat daerah rawan bencana 

banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
berdasarkan hasil penelitian adalah rendah. 
Rendahnya partisipasi masyarakat dilihat dari 
rendahnya peran masyarakat ikut serta dalam 
setiap program penanggulangan bencana banjir, 
seperti sosialisasi, simulasi banjir yang dilakukan 
didaerah mereka.  

Masyarakat yang berpartisipasi dalam prgram 
penanggulangan bencana banjir juga memberikan 
bantuan baik berupa uang maupun tenaga. Bantuan 
tenaga adalah bentuk partisipasi yang paling tinggi 
diberikan oleh masyarakat daerah rawan bencana 
banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam 
berpartisipasi di daerah rawan bencana banjir 
antara lain: belum mengetahui tanda-tanda banjir, 
sibuk bekerja, menganggap banjir adalah bencana 

biasa yang tidak perlu ditanggapi berlebihan, belum 
mengetahui informasi mengenai bahaya banjir, dan 
belum mengetahui jalur evakuasi banjir. 
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