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Abstrak  

 
Bencana kekeringan terjadi di Kecamatan Weru, seperti yang tercatat di 

BPBD Kabupaten Sukoharjo puncak musim kemarau Tahun 2012, beberapa 
dukuh mengalami kesulitan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
(1) Tingkat ancaman bencana kekeringan (meteorologi) di Kecamatan Weru. (2) 
Tingkat risiko bencana kekeringan di Kecamatan Weru, (3) Kesiapsiagaan 
masyarakat terhadap bencana kekeringan di Kecamatan Weru dan (4) faktor-
faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan 
Weru. 

Populasi penelitian adalah semua penduduk Kecamatan Weru 66.893 
jiwa. Sampel yang diambil sebanyak 100 penduduk dengan teknik pengambilan 
sampel adalah teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik angket, teknik dokumentasi, teknik wawancara, dan teknik 
observasi. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji validitas dan uji 
reabilitas, 

Berdasarkan analisis data  tingkat ancaman bencana kekeringan di 
Kecamatan Weru termasuk dalam tingkat sedang, hal tersebut dikarenakan 
indeks ancaman masuk dalam tingkat rendah dan indeks penduduk terpapar 
dalam tingkat tinggi. Tingkat kerugian Kecamatan Weru terhadap bencana 
kekeringan masuk dalam tingkat tinggi. Tingkat kapasitas Kecamatan Weru 
masuk dalam tingkat rendah sedangkan tingkat risiko bencana kekeringan di 
Kecamatan Weru masuk dalam tingkat tinggi. Kesiapsiagaan masyarakat 
Kecamatan Weru termasuk dalam tingkat kurang siap. Berdasarkan teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan 
Y = 0,684+0,268X1+0,212X2, hasil uji t pertama diketahui bahwa pengetahuan 
berpengaruh positif terhadap kesiapsiagaan. Hasil uji t kedua diketahui bahwa 
sikap berpengaruh positif terhadap kesiapsiagaan, Berdasarkan uji chi square 
diketahui bahwa stratifikasi sosial tidak mempunyai pengaruh terhadap 
kesiapsiagaan masyarakat di Kecamatan Weru. 

 
Kata kunci : Kesiapsiagaan Masyarakat, Bencana Kekeringan. 
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PENDAHULUAN 

Bencana kekeringan selalu terjadi 

sepanjang tahun di Jawa Tengah. Pada 

Tahun 2001-2007 wilayah kekeringan 

di Jawa Tengah terjadi pada kondisi 

yang sangat rawan yaitu di Kabupaten 

Cilacap, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, 

dan Rembang, dalam Seminar Nasional 

Mitigasi dan Ketahanan Bencana (Adi, 

2011) 

Berdasarkan peta indeks risiko 

bencana kekeringan  BNPB (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) 

Tahun 2010 seluruh wilayah provinsi 

jawa tengah mempunyai resiko tinggi 

terhadap bencana kekeringan. Seperti 

Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Tegal, 

Grobokan Cilacap, Brebes. Seluruh 

kabupaten di Jawa Tengah berpotensi 

terjadinya bencana kekeringan. 

BPBD Kabupaten Sukoharjo 

mencatat puncak musim kemarau 

Tahun 2012, mengakibatkan beberapa 

dukuh di Kecamatan Weru, Kabupaten 

Sukoharjo mengalami kesulitan air 

bersih. Harian Solopos.Com edisi 

minggu, 12 Agustus 2012 di 

beritahukan bahwa Warga Sukoharjo 

yang terkena dampak bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru 

mendapat penyaluran air bersih 

sebanyak 12 tangki per pekan. 

Melihat kejadian tersebut maka 

timbul banyak pertanyaan bagaimana 

konsep manajemen bencana yang 

meliputi kegiatan pada pra bencana, 

saat bencana dan pasca bencana oleh 

masyarakat. 

 
Gambar 1: Siklus  manajemen 

bencana 
Sumber: Buku Panduan 

Penanggulangan Bencana Berbasis 
Masyarakat Tahun  2007 

 
Tahap prabencana terdapat 

kegiatan yang kesiapsiagaan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut 

peneliti mengambil judul penelitian 

“KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT 

TERHADAP BENCANA 

KEKERINGAN DI KECAMATAN 

WERU KABUPATEN 

SUKOHARJO”.  
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Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat ancaman 

bencana kekeringan meteorologi di 

Kecamatan Weru, Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Mengetahui tingkat risiko bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru, 

Kabupaten Sukoharjo? 

3. Mengetahui kesiapsiagaan 

masyarakat terhadap bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru, 

Kabupaten Sukoharjo. 

4. Mengetahui faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi tingkat 

kesiapsiagaan masyrakat di 

Kecamatan Weru. 

 

LANDASAN TEORI 

Bencana adalah peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang 

menyebabkan gangguan serius pada 

masyarakat sehingga menyebabkan 

korban jiwa serta kerugian yang meluas 

pada kehidupan manusia baik dari segi 

materi, ekonomi maupun lingkungan 

dan melampaui kemampuan 

masyarakat tersebut untuk mengatasi 

menggunakan sumber daya yang 

mereka miliki,  IDEP (2007).  

Definisi kekeringan menurut 

Balai Hidrologi (2003), adalah 

kekurangan curah hujan dari biasanya 

atau kondisi normal bila terjadi 

berkepanjangan sampai mencapai satu 

musim atau lebih panjang akan 

mengakibatkan ketidakmampuan 

memenuhi kebutuhan air yang 

dicadangkan.  

Bencana kekeringan adalah 

peristiwa (dalam hal ini kekeringan 

dimana suplai air berkurang atau 

kebutuhan air meningkat) yang 

mengakibatkan suplai tidak memenuhi 

kebutuhan (Balai Hidrologi,2003) 

Kesiapsiagaan adalah upaya 

menghadapi situasi darurat serta 

mengenali berbagai sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan pada saat itu. Hal 

ini bertujuan agar warga mempunyai 

persiapan yang lebih baik untuk 

menghadapi bencana (IDEP, 2007) 

 

METODE PENELITIAN 

Menurut Iqbal Hasan (2002) 

metode penelitian adalah tatacara 

bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian  ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif.  
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Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo. Peneliti mengadakan 

penelitian di lokasi tersebut karena 

daerah tersebut berisiko terjadinya 

bencana kekeringan. Bencana 

kekeringan pernah terjadi pada musim 

kemarau panjang 

Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian (Arikunto, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat di  Kecamatan 

Weru, Kabupaten Sukoharjo yang 

berjumlah sekitar 66.893 jiwa. 

Teknik sampling yang digunakan 

adalah cluster random sampling, 

dimana sampel ditarik dari populasi 

secara acak berdasarkan tiap-tiap 

kelurahan. Sampel dalam penelitian ini 

adalah 100 orang responden, yaitu 5-15 

orang untuk tiap kelurahan. 

Variabel adalah objek atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2002).  Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa variabel berdasarkan tujuan 

penelitian. 

Variable bebas dalam penelitian 

ini adalah: Pengetahuan masyarakat 

(X1), Sikap masyarakat (X2) dan 

Stratifikasi sosial masyarakat (X3). 

Variabel terikat atau Dependent 

Variable (Y) dalam penelitian ini 

adalah kesiapsiagaan masyarakat 

terhadap bencana kekeringan.  

Metode pengumpulan data 

dengan teknik angket tertutup, 

observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Uji prasyarat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi uji validitas dan reliabilitas 

yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang akan digunakan telah 

memenuhi syarat. 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Analisis Tingkat Kekeringan 

dengan pendekatan meteorologi 

untuk mengetahui tingkat ancaman 

kekeringan di  Kecamatan Weru. 

2. Analisis Tingkat Risiko bencana 

kekeringan di Weru Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Analisis Tingkat Kesiapsiagaan 

masyarakat berdasarkan variabel 

bebas untuk mengetahui tingkat 

kesiapsiagaan masyarakat terhadap 

bencana kekeringan. 
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4. Analisis linier berganda dan chi 

squre untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas. 

 
PEMBAHASAN 

A. Kecamatan Weru 

Kecamatan Weru terletak di 

titik koordinat 11042’41,31”BT- 

11048’10,68”BT dan 744’34,13”LS-

749’30,17”LS dengan ketinggian 188 

meter di atas permukaan laut dan luas 

wilayah 41,98 ݇݉ଶ. Batas Kecamatan 

Weru sebelah utara dengan Kecamatan 

Tawangsari, sebelah timur dengan 

Kecamatan Mayaran, Kabupaten 

Wonogiri, sebelah selatan dengan 

Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung 

Kidul, dan sebelah barat dengan 

Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.  

Rata-rata curah hujan menurut 

catatan Kecamatan Weru Dalam Angka 

Tahun 2011 curah hujan rata-rata 

Kecamatan Weru Tahun 2009 dan 

2010  adalah19 mm dan 17 mm. Curah 

hujan tertinggi pada Bulan Maret 2009 

sebesar 24 mm dan Oktober 2010 

sebesar 27 mm, sedang curah hujan 

rata-rata terendah pada bulan Juli, 

Agustus, September pada Tahun 2009 

yaitu sebesar 0 mm dan bulan Juli 

Tahun 2010 sebesar 9 mm.   

Luas wilayah Kecamatan Weru 

pada tahun 2010 adalah 4.198 Ha atau 

sekitar 8,99 % dari luas Kabupaten 

Sukoharjo. Luas pengunaan lahan di 

Kecamatan Weru terdiri dari 1989 Ha 

lahan sawah, dan 2209 Ha lahan bukan 

sawah, Kecamatan Weru terbagi atas 

13 desa, yaitu Desa Tawang, Ngereco, 

Karangmojo, Karangtengah, 

Karangwuni, Grogol, Tegalsari, 

Krajan, Alasombo,Jatingarang, 

Karanganyar, Weru, Dan Karakan. 

Jumlah penduduk di Kecamatan 

Weru adalah 66 893 jiwa yang terdiri 

dari 32.909 penduduk laki-laki dan 

33.984 perempuan. Dilihat dari 

kepadatannya Kecamatan Weru adalah 

1.593 jiwa/km 

Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kecamatan Weru 

mempunyai PDRB sebesar 325.701,48 

juta rupiah atas dasar harga berlaku dan 

sebesar 178.053,29 juta rupiah atas 

dasar harga konstan. 

 

B. Hasil penelitian 

 Tingkat  pendidikan responden 

di Kecamatan Weru didominasi oleh 

tingkat dasar SD atau MI sebesar 34% 

dan menengah SMP 26% dan SMA 
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29% sedang sisanya tidak bersekolah 

5% dan perguruan tinggi 6%.  

Jenis pekerjaan responden di 

Kecamatan Weru. Responden sebagian 

besar bekerja sebagai wiraswasta 36% , 

buruh 21% dan petani 22% yang 

keseluruhanya tidak menuntut untuk 

berpendidikan tinggi sedang sisanya 

adalah ibu rumah tangga 17% , PNS 

3% dan pelajar 1%.  

Tingkat kekayaan responden 

sebagian besar adalah menegah 

kebawah dimana tingkat kekayaan 

menegah sebesar 63% dan tingkat 

kekayaan rendah sebesar 37%.  

Tingkat kehormatan 2% 

mempunyai kehormatan yang tinggi, 

7% sedang dan 91% dalam tingkat 

rendah. 

1. Tingkat Ancaman Bencana 

Kekeringan di Kecamatan Weru 

Analisis kekeringan meteorologis 

di Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo ini berdasarkan peta rawan 

bencana kekeringan dari BMKG. 

Menentukan indeks ancaman bencana 

kekeringan mengunakan peta rawan 

bencana kekeringan.  

 
Gambar 2: Peta Rawan Bencana 

Kekeringan Jawa Tengah  
Sumber: Buletin klimatologi BMKG 

Semarang 
Berdasarkan data peta rawan 

bencana kekeringan dari BMKG 

Kecamatan Weru mempunyai indeks 

ancaman bencana kekeringan dalam 

kelas indeks rendah. 

Kecamatan Weru mempunyai 

kepadatan penduduk 1593 jiwa/km2 

dan kelompok rentan100% terhadap 

bencana kekeringan. Berdasarkan data 

tersebut indeks penduduk terpapar 

Kecamatan Weru masuk dalam kelas 

tinggi. 

Tingkat ancaman bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru 

termasuk tingkat ancaman sedang. Hal 

tersebut berdasarkan pertemuan indeks 

ancaman dan indeks penduduk 

terpapar.  
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Tabel 1: Matrik Tingkat Ancaman  

 
Sumber: Peraturan Kepala BNPB no 2 

Tahun 2012 
2. Tingkat risiko bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru. 

Tingkat Risiko Bencana 

ditentukan dengan menggabungkan 

tingkat kerugian dengan tingkat 

kapasitas. Berdasarkan pertemuan 

tingkat kapasitas Kecamatan Weru 

yang berada dalam tingkat rendah 

dengan tingkat kerugian dalam tingkat 

tinggi dalam matrik, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat risiko 

bencana di Kecamatan Weru termasuk 

tinggi. 

Tabel 2 : Matrik Tingkat Risiko 
Bencana 

 
Sumber: Peraturan Kepala BNPB no 2 
Tahun 2012 
 

a. Tingkat kerugian 

Indeks kerugian di Kecamatan 

Weru termasuk kelas tinggi hal ini 

berdasarkan luas lahan produktif 

1989Ha lahan sawah, dan 2209 Ha 

lahan bukan sawah di Kecamatan Weru 

yang mempunyai nilai lebih dari 200 

juta rupiah, dan kontribusi PDRB 

persektor rata-rata diatas 300 juta 

rupiah yaitu 36.189 juta rupiah, 

sehingga dari indeks kerugian terhadap 

bencana kekeringan di Kecamatan 

Weru masuk kelas tinggi. 

Tabel 3: Matrik Tingkat Kerugian 

 
Sumber: Peraturan Kepala BNPB no 2 
Tahun 2012 

Berdasarakan indeks kerugian 

Kecamatan Weru yang masuk dalam 

kelas tinggi dan tingkat ancaman 

bencana kekeringan termasuk sedang 

maka dengan menghubungkan 

keduanya dalam matrik diperoleh 

tingkat kerugian Kecamatan Weru 

termasuk tinggi. 
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b. Tingkat kapasitas 

Indeks Kapasitas diperoleh 

berdasarkan tingkat ketahanan daerah 

pada suatu waktu. Berdasarkan 

wawancara terfokus kepada Bapak 

Margono selaku Kasi kedaruratan dan 

logistic BPBD Kabupaten Sukoharjo. 

Indeks kapasitas daerah Kabupaten 

Sukoharjo termasuk dalam tingkat 

rendah. 

Tingkat kapasitas di peroleh dari 

pertemuan indek kapasitas Kecamatan 

Weru dan tingkat ancaman bencana 

kekeringan Kecamatan Weru. Tingkat 

kapasitas Kabupaten Sukoharjo 

termasuk rendah. Tingkat kapasitas 

Kabupaten Sukoharjo rendah maka 

tingkat kapasitas Kecamatan Weru 

termasuk dalam kategori rendah karena 

kajian kapasitas di suatu daerah tingkat 

terendah pada tingkat kabupaten. 

Tabel 4: Matrik Tingkat Kapasitas 

 
Sumber: Peraturan Kepala BNPB no 2 
Tahun 2012 

 

Berdasarkan informasi dari 

beberapa masyarakat di Kecamatan 

Weru didapat lokasi-lokasi yang rawan 

bencana kekeringan yaitu wilayah 

Kelurahan Ngereco, Kelurahan 

Karangmojo, Kelurahan Karanganyar, 

Kelurahan Alasombo, dan Kelurahan 

Jatingarang. Kelurahan Karangmojo 

adalah yang paling luas daerahnya 

terkena bencana kekeringan.  

Namun di desa-desa tersebut 

kebanyakan telah dibangun sumur-

sumur bor, pompa air dan tandon air 

yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air masyarakat. Masyarakat   

di Dukuh Kalisonggo, Desa 

Karangmojo,  yang memanfaatkan air 

dari sumur bor tersebut dikenai tarif 

yang berbeda-beda mulai dari 2000 

rupiah sampai 3000 rupiah permeter 

kubik tergantung pemakaian. 

Pembangunan sumur bor atau pompa 

air berasal dari bantuan lembaga sosisal 

maupun pemerintah. 

3. Kesiapsiagaan Masyarakat 

Kesiapsiagan masyarakat 

Kecamatan Weru secara keseluruhan  

dapat dikategorikan masih dalam 

tingkat kurang siap, berdasarkan 

perhitungan indeks kesiapsiagaan dari 

LIPI-UNESCO ISDR (2006)  
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Tabel 5: Indeks Kesiapsiagaan Perdesa 

No Desa 
Nilai 

indeks 
1 Tawang 55 
2 Tegalsari 36 
3 Grogol 53 
4 karang tengah 40 
5 Karangmojo 48 
6 Alasombo 40 
7 Jatingarang 46 
8 Weru 42 
9 Karanganyar 38 

10 Krajan 47 
11 Ngereco 41 
12 Karakan 36 
13 Karangwuni 40 
    43,6 

Sumber: Hasil penelitian 

Kesiapsiagan masyarakat 

Kecamatan Weru mempunyai nilai 

rata-rata 43,6 dari nilai maksimum 100. 

Nilai indeks tertinggi di Desa Tawang 

yaitu  55 dan masuk dalam tingkat 

kesiapsiagaan hampir siap sedang nilai 

terendah di Desa Tegalsari dan 

Karakan dengan nilai indeks 36 dan 

masuk dalam tingkat kesiapsiagaan 

belum siap. 

Perhitungan nilai indeks kesiapsiagaan 

mengunakan Rumus:  

Indesk : ்ை்  ோூூ 
ௌைோ ெௌூெெ 

 X 100 

Indeks = ସଷ
ଵ

 43,6 = 100 ݔ 

Tingkat kesiapsiagaan berdasarkan 

indeks LIPI UNESCO ISDR/2006 

Tabel 6: Indeks Kesiapsiagaan 
Masyarakat 

No Nilai Kategori 
1 80-100 Sangat siap 
2 65-79 Siap 
3 55-64 Hampir siap 
4 40-54 Kurang siap 
5 0-39 Belum siap 

sumber LIPI-UNESCO ISDR/2006 
 

Berdasarkan hasil perhitungan 

nilai indeks kesiapsiagaan masyarakat 

di Kecamatan Weru, Kabupaten 

Sukoharjo, terhadap bencana 

kekeringan diperoleh nilai akhir 43,6. 

dari hasil tersebut dapat di kategorikan 

kesiapsiagaan masyarakat terhadap 

bencana kekeringan di Kecamatan 

Weru masih kurang siap.  

4. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kesiapsiagaan 

Masyarakat 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan dan sikap 

berpengaruh positif terhadap 

kesiapsiagaan. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier sebagai berikut 

Y=0,684+0,268X1+0,212X2,  

Hasil uji t pertama diketahui 

bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel pengetahuan (b1) adalah 

sebesar 0,268 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel 
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pengetahuan berpengaruh positif 

terhadap kesiapsiagaan. Berdasarkan 

uji t (b1) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 

2,647>1,985 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,009 maka Ho ditolak. 

Hasil uji t kedua diketahui bahwa 

koefisien regresi dari variabel sikap 

(b2) adalah sebesar 0,212 atau bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel sikap berpengaruh 

positif terhadap kesiapsiagaan. 

Berdasarkan uji t untuk variabel sikap 

(b2) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 2,113 

>1,985 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,037 maka Ho ditolak.  

Hasil analisis uji F yang sesuai 

dengan uji keberartian regresi linear 

berganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung> Ftabel, yaitu 14,124 

>3,090dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000. Hal ini berarti pengetahuan 

dan sikap secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap 

kesiapsiagaan.  

Berdasarkan uji chi square pada 

stratifikasi sosial masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan di KecamatanWeru 

diketahui bahwa stratifikasi sosial 

(tingkat pendidikan, kekayaan dan 

kehormatan) diperoleh 

Chihitung>Chitabel, yaitu 12,968<28,966, 

2,370<9,4877  dan 11,232<15,507 dan 

nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0.675, 

0,668 dan 0,078. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa Ho 

diterima atau stratifikasi sosial tidak 

mempunyai pengaruh terhadap 

kesiapsiagaan masyarakat. 

 

KESIMPULAN  

1. Tingkat ancaman bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru 

Tingkat ancaman bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru 

termasuk dalam tingkat sedang, hal 

tersebut dikarenakan indeks ancaman 

masuk dalam tingkat rendah dan indeks 

penduduk terpapar dalam tingkat 

tinggi. 

2. Tingkat risiko bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru 

Tingkat risiko bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru masuk 

dalam tingkat tinggi. Tingkat tersebut 

dipengaruhi oleh tingkat kapasitas 

dalam tingkat rendah dan tingkat 

kerugian dalam tingkat tinggi. 

Pertemuan  kedua nilai kelas tersebut 

menghasilkan tingkat tinggi pada 

matrik perhitungan risiko bencana 

kekeringan.  
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3. Kesiapsiagaan masyarakat 

masyarakat terhadap bencana 

kekeringan di Kecamatan Weru. 

Kesiapsiagan masyarakat 

Kecamatan Weru dikategorikan masih 

dalam tingkat kurang siap, berdasarkan 

perhitungan indeks kesiapsiagaan dari 

LIPI-UNESCO ISDR (2006) 

Kesiapsiagan masyarakat Kecamatan 

Weru mempunyai nilai rata-rata 43,6 

dari nilai maksimum 100.  

4. Faktor yang mempengaruhi 

kesiapsiagan masyarakat. 

Hasil penelitian dari persamaan 

regresi linier diketahui bahwa variabel 

pengetahuan dan atau sikap 

berpengaruh positif terhadap 

kesiapsiagaan. Berdasarkan uji chi 

square dapat disimpulan bahwa 

stratifikasi sosial tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kesiapsiagaan 

masyarakat di Kecamatan Weru. 

 

SARAN 

1. Saran bagi masyarakat 

Setiap masyarakat memerlukan 

adanya pendidikan dan pelatihan agar 

memahami tentang kesiapsiagaan dan 

manajemen bencana kekeringan 

sehingga dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat terhadap 

bencana kekeringan, untuk itu setiap 

masyarakat seharusnya mengikuti 

penyuluhan atau pelatihan tentang 

mitigasi bencana.  

2. Saran bagi Pemerintah Daerah 

dan BPBD 

Pemerintah Daerah dan BPBD 

diharapkan agar mampu meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat dengan cara 

mengadakan penyuluhan, seminar, dan 

pelatihan tentang kebencanaan 

kekeringan di Kecamatan Weru, dan 

juga mengadakan  program-program 

khusus pembangunan dalam 

menyediakan sumber air untuk 

masyarakat. 

3. Saran bagi Peneliti berikutnya  

Peneliti selanjutnya lebih 

mengkaji lagi selain variabel 

pengetahuan, sikap dan stratifikasi 

sosial karena masih ada faktor lain 

yang mempengaruhi kesiapsiagaan. 
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