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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara yang rawan bencana alam. Data 

dari Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) menunjukkan bahwa pada tahun 

2007 terdapat 378 bencana yang terjadi di Indonesia meliputi, banjir, letusan 

gunung berapai, gempa bumi, gelombang pasang/abrasi, dan tanah longsor. 

Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun melanda berbagai 

wilayah di Indonesia. Bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan kerusakan dan 

kerugian. Oleh Karena itu perlu  adanya tindakan mitigasi bencana. Hal ini 

perlu dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban serta kerugian yang 

ditimbulkan oleh banjir. Selain itu mitigasi bencana juga dapat mebuat 

masyarakat lebih siap dan siaga dalam menghadapi bencana. Arti banjir 

sendiri adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan 

merendam daratan (Http://id.m.wikipedia.org/wiki/banjir, 2012; anonym, 

2012 ) 

Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo merupakan desa yang 

terletak di dekat sungai Bengawan Solo. Selain itu di sebelah timur Desa 

Telukan juga terdapat aliran sungai Samin. Kerena letaknya yang dekat 

dengan daerah aliran sungai Bengawan Solo menjadikan Desa Telukan 

menjadi daerah yang rawan terhadap banjir. Dapat dilihat dari peta 

Administrasi Desa Telukan dibawah ini:  

http://id.m.wikipedia.org/wiki/banjir,%202012
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Desa Telukan pernah mengalami beberapa kali bencana banjir. Dan 

banjir yang terbesar yang pernah terjadi dalam 10tahun terakhir adalah pada 

tahun 2007. Berikut hasil wawanca dengan salah satu warga Desa Telukan, 

bapak Suyadi : 

“ disini banjir besar terjadi pada tahun 2007, yang tingginya kira-kira 

sampai bahu orang dewasa. Dan masyarakat sini mengungsi selama 3hari 

karena banjir itu. Tahun kemarin juga banjir sampai mata kaki, tapi hanya 

beberapa jam saja”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Desa Telukan 

pada tahun 2007 mengalami banjir besar yang berlangsung beberapa hari, 

yang mengharuskan masyarakat untuk menghungsi ke tempat yang lebih 

aman. Kejadian banjir pada tahun 2007 di Desa Telukan sangat mungkin 

untuk terulang kembali, karena letaknya yang dekat dengan daerah aliran 

sungai Bengawan Solo. Untuk mengantisipasi kejadian serupa maka 

diperlukan adanya kesiapsaagan masyarakat dalam menghadapi banjir.  

Kesiapsiagaan sendiri menurut para ahli memiliki arti,tindakan-

tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, dan 

individu untuk mampu menanggapi suatu situasi secara cepat dan tepat guna( 

Carter (1991) dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006) ). Sedangkan menurut UU 

RI No.24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta 

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Termasuk kedalam 

kesiapsigaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, 

pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personel. Kesiapsigaan merupakan 
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serangkaian kegiatan yang difokuskan pada pengembangan rencana-rencana 

untuk menanggapi bencana secara cepat dan efektif. 

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapai bencana 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi. 

Pendapatan, kepemilikan rumah atau barang serta tabungan merupakan 

beberapa indikator untuk tingkat ekonomi suatu masyarakat. Kondisi ekonomi 

masyarakat sangat berhubungan erat dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat 

dalam menghadapi  bencana dan pemulihan terhadap dampak bencana yang 

dialami. 

Selain faktor ekonomi, tingkat kesiapsigaan masyarakat dalam 

menghadapi banjir juga dipengaruhi oleh faktor sosial, yaitu tingkat 

pendidikan yang diperoleh masyarakat. Tingkat pendidikan yang didapat 

seseorang juga menentukan tingkat kesiapsiagaan dan tingkat kerentanan 

seseorang dalam menghadapi bencana. Hal ini berkaitan dengan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki mengenai ancaman bencana. Serta tingkat 

kerentanan bencana yang ada di daerah tenpat tinggal mereka. Tingkat 

pendidikan yang diperoleh juga mempengaruhi masyarakat dalam strategi atau 

hal apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui “Tingkat 

Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Banjir Ditinjau Dari Tingkat Sosial 

Ekonomi Masyarakat Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo”. 
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B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di indentifikasi berbagai 

masalah sebagai berikut: 

1. Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo , merupakan desa 

yang rawan terkena bencana banjir karena letaknya yang berada di 

samping aliran Bengawan Solo dan sungai Samin. 

2. Desa Telukan terletak di sebelah barat sungai Samin, jika hujan turun lebat 

dan dan aliran sungai ini meluap, desa tersebut akan terkena banjir. 

3. Kurangnya keiapsiagaan masyarakat Desa Telukan terhadap bencana 

banjir. 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Penelitian yang ditekankan yaitu tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi banjir ditinjau dari tingkat sosial ekonominya. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas , maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir ? 

2. Bagaimana hubungan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi banjir dengan tingkat sosial ekonominya ? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Peneliti ingin mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam 

menghadapi banjir. 

2. Peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat kesiapsiagaan masayarakat 

dalam mehadapi banjir dengan tingkat sosial ekonominya. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

dunia ilmu geografi, khususnya pendidikan mitigasi bencana. Tentang  

perbedaan masyarakat menghadipi bencana banjir berdasarkan tingkat 

sosial ekonominya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

pada masyarakat bahwa tingkat sosial ekonomi ikut memepengaruhi 

tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. 
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