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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

3.1 Profil Kelurahan Sutojayan dan Letak Geografis 

 Kelurahan Sutojayan berada dalam wilayah aministratif Kabupaten 

Blitar Kecamatan Sutojayan. Secra geografis letak kelurahan ini dikelilingi oleh 

kelurahan dan desa lainya di Kecamatan sutojayan. Sebelah utara berbatasan 

dengan Kelurahan Kalipang, sebelah barat berbatasan langsung dengan 

Kelurahan Kedung Bunder, sebelah selatan berbatsan dengan Desa Bacem dan 

wilayah perhutani, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bacem dan Desa 

Sumberjo. Jarak dari pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi 135 Km, kemudian 

jarak ke Ibu Kota Kabupaten 7 Km, dan jarak ke pusat Kecamtan 0,7 Km. 

Ketinggian Kelurahan Sutojayan yaitu 170 MDpl dengan titik koordinat 

112.188901BT/ -8.216752 LS. 

Kelurahan Sutojayan terdiri dari tiga lingkungan yaitu yang pertama, 

Lingkungan Sutojayan terdiri dari 5 RW (RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5) 

dengan masing-masing RW memiliki tiga RT, sehingga jumlah RT di 

Lingkungan Sutojayan  sebanyak 15 RT.  Kedua Lingkungan Purworejo terdiri 

dari 2 RW (RW ( dan RW 10) dengan maing-masing RW memiliki tiga RT, jika 

dijumlahkan memiliki  6 RT.  Ketiga Lingkungan  Gondang Legi terdiri dari 3 

RW (RW 6, RW 7, RW 8 ) dengan jumlah RT di RW 6 sebanyak 4 RT, dan RW 

7dan RW 8 masibg-masing tiga RT, sehingga  jumlahnya menjadi 10 RT.  
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Luas wilayah secara keseluruhan berjumlah 369 Km2 dengan rincian tata 

guna lahan yang diperuntukan untuk daerah persawahan, ladang, pemukiman 

penduduk, pekarangan, fasilitas umum (Poskesdes, jalandesa dll) dan tanah kas 

desa (lapangan, tanah gedung perkantoran, dll). Adapun luas dari masing-masing 

peruntukan lahan dirinci sebagai berikut: 

Tabel 2. Tata Guna Lahan 

No. Lahan Luas/Km2 

1.  Sawah  246  

2.  Ladang 10,5  

3.  Pemukiman 93  

4.  Pekarangan  12  

5.  Fasilitas Umum 3,9  

6.  Tanah Kas Desa 3,6  

Sumber: Dokumen Kelurahan Sutojayan 2018 

 Bedasarkan rincian dari tabel diatas tata guna lahan di Kelurahan 

Sutojayan di bedakan ke dalam enam poin dengan kategori paling luas 

adalah lahan persawahan, yaitu 246 Km2 dan kategori lahan paling sempit 

adalah lahan fasilitas umum, yaitu 3,9 Km2, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kerusakannyang lahan persawahan akibat banjir memberikan dampak yang 

lebih luass diabndingkan dengan yang lain. 

3.2 Gambaran Kependudukan Kelurahan Sutojayan 

Gambaran kependudukan merupakan data perkembangan pendudukan 

di Kelurahan Sutojayan. Penduduk meenjadi bagian penting dalam 

pengelolaan risiko bencana, baik dari kuantitas dan kualitasnya. Jumlah 
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penduudk yang besar dapt menjadi sumber daya untuk meningkatkan 

pengurangan risiko bencana. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak 

terkendali juga menimbulkan masalah seperti kesulitan pengkoordiniran pada 

pra, saat  dan paska bencan , sehingga memeprlambat proses pengelolaan risiko.  

Adapun rinciannya  di sajikan perpoin, yaitu jumlah kepadatan penduduk per-

Km2, penduduk bedasarkan jenis kelamin, penduduk bedasarkan agama,  dan 

penduduk bedasarkan pekerjaan beserta korelasinya dengan PRBBK sebagai 

berikut; 

3.2.1 Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk menjelaskan tentang persebran 

jumlah penduduk bedasarkan luas wilayahnya. Suatu wilayah 

dikatan padat apabila jumlah manusianya melebihi jumlah luas 

wilayahnya. Kepadatan penduduk menjadi suatu indikator dari 

tekanan penduduk di suatu daerah. Membandingkan jumlah 

penduduk dan luas wilayahnya Kelurahan Sutojayan termasuk 

dalam kategori wilayah padat penduduk dengan angka kepdatan 

penduduknya 2.177 Jiwa Km2. Adapun  

Tabel 3. Kepadatan Penduduk 

No. Kategori Jumlah 

1.  Penduduk 8.035  Jiwa 

2.  Jumlah KK (Kepala Keluarga) 2.672 KK 

3.  Kepdatan Penduduk 2.177 Jiwa/Km2 

Sumber: DatDokumen Kelurahan Sutojayan 2018 
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Bedasarkan pemaparan dari tabel diatas jumlah penduduk 

secara keseluruhan sebanyak 8.035 jiwa dengan jumlah KK 2.672 

dan kepadatan penduduk per Km2 sebanyak 2.177 jiwa. Menjadi 

wilayah yang padat penduduk berpotensi menambah jumlah risiko 

bencana yang ada yaitu,  semakin banyak orang yang menempati 

suatu wilayah potensi untuk merusak lingkungan lebih tinggi, 

seperti mebuang sampah sembarangan dan penebangan hutan ilegal. 

Hal ini dikarenakan kebutuhan suatu wilayah meningkat seiring 

dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. 

3.2.2 Penduduk Bedasarkan Jenis Kelamin 

Penduduk bedasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi dua, 

yaitu laki-laki dan perempuan. Melalui data ini dapat dibandingkan 

jumlah penduduk dengan jenis kelamin mana yang lebih besar, 

sehingga dapat dinilai tingkat kerentanan bedasarkan prioritas 

penanganan selama kejadian bencana dan pengelolaan risiko.  

Tabel 4. Jumlah Penduduk di Kelurahan Sutojayan 

No Penduduk Jumlah 

1.  Laki-Laki 3.960 Jiwa 

2.  Perempuan 4.075 Jiwa 

3.  Jumlah 8.035Jiwa 

Sumber: dokumen Kelurahan Sutojayan 2018 

 Bedasarkan pemaparan dari tabel diatas jumlah penduduk di 

Kelurahan Sutojayan adalah 8.035 jiwa dimana perempuan 

berjumlah lebih banyak 115 orang dibandingkan laki-laki, 
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sehingga pelibatan perempuan dalam pengelolaan risiko bencana 

diperlukan agar seluruh anggota masyarakat berpartisipasi secara 

maksimal. 

3.2.3 Penduduk Bedasarkan Agama 

Penduuduk bedasarkan agama dikateorikan menjadi lima 

agama, yaitu Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, 

Agama Hindu dan Agama Budha. Dalam kehidupan sosial ke 

agamaan tidak menutup kemungkinan bahwa di Kelurahan 

Sutojayan hampir memiliki seluruh agama yang di peluk 

masyarakat Indonesia, baik agama yang banyak (mayoritas) di 

peluk dan agama yang sedikit pemeluk nya. Akan tetapi meskipun 

berbeda-beda masyrakat pada umunya saling menghargai dan 

menghormati. Adapun  rincianya sebagai berikut: 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Bedasarkan Agama 

No. Agama Jumlah 

1.  Islam 7.488 

2.  Kristen 298 

3.  Katolik 181 

4.  Hindu 55 

5.  Budha 13 

Sumber: Dokumen Kelurahan Sutojayan 2018 

  Bedasarkan pemaparan tabel diatas agama yang dipeluk oleh 

masyarakat di wilayah Kelurahan Sutojayan ada 5 agama, yaitu 
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agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Apabila diurutkan 

bedasarkan jumlah pemeluk nya tertinggi adalah Islam dengan 

jumlah pemeluk 7488 jiwa dan terendah adalah Budha dengan 

jumlah pemeluk 13 jiwa, dengan demikian pendekatan yang paling 

sesuai dalam pengelolaan risiko bencana perlu mempertimbangkan 

nilai-nilai keislaman untuk memeperoleh suara mayoritas 

masyarakat Sutojayan.  

3.2.4 Penduduk Bedasarkan Pekerjaan 

Penduduk bedasarkan pekerjaan memberikan gambaran 

profesi masyarakat Di Kelurahan Sutojayan, baik dari profesi 

mayoritas masyarakatanya dan profesi minoritas masyarakatnya. 

Jenis-jenis profesi sesuai dengan pendataan meliputi petani, buruh 

tani, PNS, peternak, montir,polri, seniman, tukang kayu, tukang batu, 

ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, wiraswasta, buruh 

harian lepas, sopir,  tukang anyam, tukang rias, karyawan honorer, 

pelajar dan yang terakhir belum/tidak bekerja. Dari masing-masing 

jenis pekerjaan  ada yang menjadi profesi laki-laki saja, dan ada yang 

menjadi prosi perempuan saja serta ada pula yang menjadi profesi 

keduanya.  Adapun rincian jumlahnya disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 6. Penduduk Bedasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Perempuan Laki-

laki 

Jumlah 

1.  Petani  169 612 781 

2.  Buruh tani  291 535 826 

3.  PNS 53 51 104 

4.  Peternak 0 58 58 

5.  Montir 0 16 16 

6.  POLRI 0 14 14 

7.  Seniman 0 3 3 

8.  Tukang kayu 0 468 468 

9.  Tukang batu 0 39 39 

10.  PRT 76 0 76 

11.  Wiraswasta 198 3866 584 

12.  IRT 1.452 0 1.452 

13.  Buruh harian lepas 110 392 502 

14.  Sopir 0 42 42 

15.  Tukang anyam 50 75 125 

16.  Tukang rias 19 1 20 

17.  Karyawan honorer 10 8 18 

18.  Pelajar 453 315 768 

19.  Belum Bekerja 1.194 945 2.139 

20.  Jumlah  4.075 3.960 8.035 
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Sumber : Dokumen Kelurahan Sutojayan 2018 

 

Bedasarkan pemaparan jenis pekerjaan dan jumlah nya melalui tabel 

diatas, dapat dilihat bahwa pekerjaan paling umum pada masyarakat yang 

tinggal di kelurahan bekerja sebagai  buruh tani dan petani,sedangkan jumlah 

profesi paling sedikit adalah seniman. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kebanyakan masyarakat menggantungkan ekonominya dari hasil pertanian. Hasi 

pertanian sebagai salah satu sumber daya ekonomi menjadi salah satu bidang 

yang terancam atau berisiko mengalami kerugian apabila dilanda banjir, dengan 

demikian sumber ekonomi secara umum masyarakat Sutojayan terganggu akibat 

adanya banjir. 

Kesimpulanya dari seluruh kondisi kependudukan di Kelurahan 

Sutojayan, bahwasanya dalam mensosialisasikan PRBBK perlu diperhatikan 

data-data tersebut. Selain itu dengan mengetahui data-data demografi dapat 

menentukan arah dan langkah yang tepat untuk melakukan pengelolaan risiko 

bencana yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat nya. Misalnya saja, 

dengan mengetahui kepadatan penduduknya dapat melakukan pengelolaan 

risiko bencana secara fisik dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat yang 

ada, kemudian dengan mengetahui jumlah KK yang ada memudahkan pendataan 

dalam pengurangan risiko bencana melalui keluarga dan lain sebagainya. 

3.3 Daerah Terdampak Banjir 

Kelurahan Sutojayan merupakan wilayah yang di lalui oleh Sungai 

Bogel. Sungai Bogel adalah satu-satunya sungai yang menampung aliran air dari 

daerah  yang lebih tinggi dari wilayah Sutojayan. Daerah  paling rawan terkena 

banjir adalah area persawahan dengan luas kurang lebih 5 Ha di Lingkungan 
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Gondang Legi dan Lingkungan Sutojayan, area pemukiman dengan luas sekitar 

4 Ha di wilayah Gondanglegi dan Lingkungan Sutojayan. Bedasarkan dokumen 

Kelurahan Sutojayan daerah paling rawan terdampak bajir berada di RW 6 

Lingkungan Gondanglegi terdiri dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RW 4 di 

Lingkungan Sutojayan terdiri dari RT 1, RT 2, RT 3, dan RW 5 di Lingkungan 

Sutojayan terdiri dari RT 1, RT 2, RT 3. 

3.4 Sejarah Kepemimpinan Kelurahan Sutojayan dan Peristiwa yang 

Menyertainya  

Kelurahan Sutojayan pernah dipimpin oleh beberapa orang. Sejak berdiri 

pada tahun 1920-2019 sudah banyak sekali berganti kepemimpinan dan 

peristiwa yang menyertainya. Kepemimpinan pertama dipimpin oleh Bapak 

Atmo mulai tahun 1920-1930, peristiwa baik yang terjadi tidak ada penyakit 

yang menjakit di daerah, sedangkan peristiwa buruknya banyak sekali 

masyarakat yang miskin dan kelaparan. Setelah Bapak Atmo lengser digantikan 

oleh Bapak Astro Sentono selama setahuan, yaitu mulai tahun1930-1931. Pada 

saat pemerintahan beliau belum ada kemajuan  dari kondisi sebelumnya. Setelah 

itu digantikan oleh Bapak Kuswadi mulai tahun 1931-1949 dan hasilnya sama 

saja, tidak ada kemajuan signifikan dari pemabngunan kelurahan. Setelah itu 

pada tahuan 1949-1983 digantikan    oleh Bapak Purboyo. Pada masa 

kepemimpinan beliau banyak terjadi pemabanguan, tanah kelurahan yang 

dimiliki warga ditukar bengkok dengan perbandingan 1:3. Selain itu juga 

dilakukan pembangunan kelurahan, SD Lodoyo, SD Sutojayan, SMP Lodoyo, 

STLodoyo, Posyandu, KUD, dan mulai terlihat kemajuan, yaitu tersedianya 

pangan yang melimpah. Setelah Bapak Purboyo lengser, digantika oleh Bapak 

Mujiono mulai tahun 1983-1985. Pembangunan yang terjadi adalah pengaspalan  
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sebagian jalan-jalan desa. Pada tahuan 1985-1990 kepemimpinan kelurahan 

digantikan oleh Bapak Subianto. Pada kepemimpinan beliau tidak ada 

pembangunan yang signifikan, akan tetapi terjadi sebuah peristiwa yang 

berkaitan dengan problematika KUD, menurut keterangan hal ini di sebabkan 

karena adanya kecemburuan sosial. Setelah kepemimpinan Bapak Subianto 

selesai, pada tahuan 1990-1996 digantikan oleh Bapak Suyanto, dalam kurun 

waktu satu tahun kepemimpinan beliau tidak ada peristiwa atau kemajuan 

pembangunan. Hal ini terjadi sampai tiga periode kepemimpianan dibawahnya 

yaitu Bapak Agus Budi Handoko dari tahaun 1996-1997, kemudian Bapak 

Koesairi dari tahun 1997-2000, selanjutnya Bapak Edi Susanto pada tahuan 

2000-2002. Setelah empat periode tidak terjadi pembanguan, pada 

kepemimpinan selanjutnya yaitu Bapak Suwignyo S.Sos dari tahuan 2002-2010 

terjadi pembangunan SDM  melali organisasi P2KP dan pembangunan fisik 

melalui PNPM (rehab gedung TK, Polides, saluran air, normalisasi sungai, dan 

bedah rumah). Akan tetapi ada satu peristiwa yaitu di tahuan 2004, tepatnya 

tanggal 3 Desember telah terjadi bencana banjir, dimana hal ini menjadi 

runtinitas tahuan sejak saat itu.  

Setelah kepemimpinan Bapak Suwignyo selesai pada tahuan 2010-

2011 digantikan oleh Bapak Tuwanto, dengan kemajuan pembangunan rehab 

jalan Sri Sendono dan pemabnguan gedung kelurhan. Selanjutnya pada tahun 

2011-2019 digantikan oleh Bapak Sugeng S.Pd dengan kemajuan pemabnguan 

rehab jalan-jalan desa serta pembangunan proyek normalisasi Sungai Bogel. 

Kepemimpinan terkhir yaitu Bapak Suwoko S.Sos, yang menggantikan 

kepemimpinan Bapak Sugeng di awal tahaun 2019 progres pembangunan yang 
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terjadi masih meneruskan program sebelumnya, yaitu normalisasi sungai bogel 

dan penghijaua di Jalan Cakraningrat dan Jalan Puntodewo. 

3.5 Bencan Alam di Kelurahan Sutojayan 

Bencana alam  di Kelurahan Sutojayan di sebabkan oleh banjir. Banjir 

pertama kali terjadi paada tahun 2004. Banjir tahun 2004 mengakibatkan 

korban meninggal dunia sebanyak tujuh jiwa dan setidaknya 10 ribu jiwa harus 

mengungsi. Sejak saat itu, setiap tahun banjir melanda wilayah Kelurahan 

Sutojayan sampai dengan sekarang  tahun 2019. Kejadian terakhir, selama 

musim penghujna tiba terjadi dua kali kejadian banjir. Banjir yang pertama 

terjadi pada tanggal 17 Januari 2019 dan terjadi lagi pada tanggal 6 Maret 2019, 

yang mengakibatkan 240 KK terdampak banjir. Dari kedua kejadian ini 

diakibatkan oleh hujan yang berdampak pada ketidakmapuan sungai 

menampung air hujan.  

Masyarakat, dalam menyelamatkan diri dari banjir ada yang memilih 

tetap tinggal di rumahnya meskipun tergenang air dan ada yang memilih 

mengungsi kerumah kerabatnya. Masyarakat yang memilih tetap tinggal adalah 

masyarakat yang mengalami banjir dengan ketinggian di bawah satu meter, 

aktivitas yang dilakukan yaitu dengan saling bahu membahu dalam keluarga 

memindahkan barang-barang yang bahaya dekat dengan air ke tempat yang 

lebih tinggi atau aman dari air. Begitupula dengan masyarakat yang memilih 

mengungsi kerumah kerabatnya, sebelum mengungsi memindahkan atau 

mengamankan barang-barang nya dan meninggalkan satu atau dua orang 

anggota keluarga utuk menjaga rumah mereka. Sambil menunggu air surut 

biasanya masyarakat berupaya mengurangi genangan air dirumahnya dan 
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menunggu informasi selanjutnya dari petugas. Petugas yang berpatisipasi 

dalam menangani banjir biasanya campuran dari komponen BPBD, TAGANA, 

SAR, dinas pemerintahan, LSM, dan masyarakat lokal membantu meringankan 

bahaya bencana dengan melakukan evakuasi dini, bantuan, dan perbaikan 

infrastruktur.  

Tindakan yang dilakukan masayrakat dalam menghadapi banjir di 

sekitar Kelurahan Sutojayan secara sosial dan budaya melakukan jamasan 

Gong Kyai Pradah. Kegiatan ini mengandung nilai kebersamaan dan memupuk 

kegotong royongan serta diyakini dapat menghindarkan dari bencana besar. 

Melalui jamasan tersebut arti kebersamaan dan kegotong royongan dapat 

terpupuk secara alami, sehingga pada saat banjir nilai-nilai ini memiliki peran 

penting. Selain itu melalui jamsan dapat meningkatkan ekonomi masayrakat 

setempat, yaitu jualan di sekitar tempat jamasan, sehingga kerentanan ekonomi 

dapat dikurangi. Selain adanya jamasan, juga ada pladu. 

Pladu merupakan kegiatan dimana masyarakat pada saat dilakukan  

penghilangan lumpur didasar sungai ramai-ramai untuk mencari ikan yang 

mabok. Pladu ini dilakukan seluruh masayarakat disekitaran Sungai Brantas, 

tak terkecuali warga di Kelurahan Sutojayan. Melalui pladu ini masayrakat 

dapat saling bertukar informasi dalam   menghadapi banjir dan teknologi yang 

tepat untuk mengurangi risiko bencana.  Selanjutnya adanya pemantauan dan 

bersih sampah di sebagai sistem peringatan dini lokal. Pemantauan ini 

dilakukan warga khususnya laki-laki di Jembatan Sungai Unut yang mengarah 

ke Sungai Bogel untul melihat ketinggian air pada musim penghujan tiba. 

Selanjutnya adanya tindakan panen ikan lebih awal, hal ini dimaksudkan agar 
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ketika musim penghujan tiba dan terjadi banjir para pemilik kolam ikan tidak 

mengamlami keruian yang cukup besar. Selain itu beberapa petani mengikuti 

asuransi padi yang digagas oleh kementrian pertanian agar ketika lahan 

persawahan yang terdapka banjir dapat subsidi dari pemerintah sesuai dengan 

perhitungan nya. Strategi lainya yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

memebangun atau meninggikan lantai rumah nya agar air tidak mudah masuk 

rumah dan membangun pogo didalam rumah untuk menyimpan dokumen atau 

barang-barang penting. 

Penyebab banjir di Kelurahan Sutojayan di pengaruhi oleh keadaaan 

wilayah nya yang berdataran rendah dibandingkan daerah sekitarnya, seperti 

Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Wonotirto menjadi  titik pertemuan 

aliran air yang menuju Sungai Brantas. Titik pertemuan ini terdiri dari tiga 

sungai yaitu Sungai Bogel/Unut yang menampung air hujan dari Desa 

Margomulyo, Kelurahan Sukorejo dan Desa Bacem, Sungai Jambu Jono yang 

menampung air hujan dari lereng Pegunungan Dogong dan Sungai Klampok 

yang menampung air hujan dari lereng pegunungan Desa Pandanarum dan 

Ngeni. Adapun titik pertemuanya berada di sebelah selatan Pondok Blimbing 

Kelurahan Sutojayan.  

Selain akibat dari topografinya yang rendah, banjir juga di akibatkan 

oleh gundunya hutan yang berada di lerenga Pegunungan Donggong. Wilayah 

Pegunungan Dogong ini sebenarnya adalah wilayah hutan yang di kelola oleh 

PERHUTANI, tetapi seiring berjalanya waktu banyak dari lahan yang 

dialokasikan sebagai hutan ini di jual kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

yang membelinya menggunakan lahan ini menjadi area pertanian. Beralih 
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fungsi menjadi area pertanian, banyak tanaman berkayu yang berfungsi sebagai 

penyerap air hujan di tebangi. Kondisinya saat ini ditanamai tanaman sayur-

sayuran, jagung, ketela pohon dan lainya sehingga fungsi penyerap air hujan 

tidak ada lagi dan menjadikan faktor pendorong banjir di Kelurahan Sutojayan. 

Bedasarkan kejadian banjir yang setiap tahun melanda, saat ini 

diupayakan normalisasi di sepanjang aliran Sungai Bogel oleh pemerintah 

dengan jangka waktu pengerjaaan dua tahun, yang dimulai pada akhir 2018 dan 

di tarjetkan selesai di tahun 2020.  Selain upaya dari pemerintah juga ada upaya 

dari komunitas yaitu USAID-APIK untuk mningkatkan kapasitas masyarakata 

dalam menghadapi banjir. Upaya ini di mulai pada tahun 2017 dan sampai 

sekarang masih dilakukan pendampingan secara berkala. Proyek 

pendampingan ini direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2020, dengan 

harapan beberapa masyarakat yang telah teredukasi yaitu melalui perwakilan 

tokoh masyarakat dan membentuk Forum Adaptasi Perubahan Iklim dan 

Risiko Bencan (API-PRB) dapat memasyarakatkan ilmunya kepada 

masyarakat secara umum.  Sampai dengan saat ini upaya lanjutan untuk 

meminimalisirkan banjir, telah di dilakukan komunikasi kepada PERHUTANI 

dan pemerintah yang bersangkutan untuk mengatur hutanya agar di kelola 

dengan baik melalui Forum API-PRB, akan tetapi hasil yang didapatkan masih 

belum sesuai harapan.  

  


