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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana telah mengakibatkan suatu penderitaan yang mendalam 

bagi korban serta orang yang berada di sekitarnya. Kerugian tidak hanya 

dialami masyarakat yang terkena banjir namun juga dialami oleh 

pemerintah. Mengatasi serta mengurangi kerugian-kerugian banjir 

diadakan suatu penanggulangan bencana yang didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa 

penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi      

(Anonim, 2007). 

Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi 

sebagai akibat akumulasi beberapa faktor yaitu : hujan, kondisi sungai, 

kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. 

Potensi terjadinya ancaman bencana banjir saat ini disebabkan keadaan 

badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-

ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan 

kurang terpadu dan disiplin masyarakat yang rendah. Bencana banjir 

termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya 

musim penghujan. Bencana banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor hujan, faktor hancurnya Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor 
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kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan 

sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan 

prasarana (Maryono, 2005). 

Banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air yang menggenangi 

suatu permukaan tanah dengan ketinggian yang melebihi batas normal. 

Banjir pada umumnya terjadi pada saat aliran air melebihi volume air yang 

dapat ditampung di dalam sungai, danau, rawa, drainase, tanggul, serta 

saluran air lainnya pada selang waktu tertentu (Krisna, 2008). 

Menurut Noor (2005) bencana banjir merupakan bencana yang 

sering melanda permukiman penduduk di berbagai wilayah dan kota di 

dunia. Hal yang sangat menarik dari peristiwa bencana banjir adalah 

mengapa kebanyakan dari manusia bermukim di wilayah-wilayah yang 

berpotensi terkena bencana banjir. Berdasarkan sejarah kehidupan manusia 

di muka bumi, umumnya permukiman dan perkotaan di bangun di tepi 

pantai dan sungai. Hal ini dapat dimengerti karena manusia membutuhkan 

air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahannya adalah 

bagaimana cara untuk meminimalkan risiko dan menghindar dari bencana 

banjir yang sudah terlanjur ada di tempat hunian manusia. 

Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon merupakan salah 

satu kelurahan yang rawan terjadi bencana banjir di Kota Surakarta. Letak 

batas wilayah Kelurahan Joyosuran ini berada sebelah utara Kelurahan 

Pasar Kliwon, sebelah selatan Kelurahan Joyotakan, sebelah timur 

Kelurahan Semanggi, sebelah barat Kelurahan Danukusuman. Kelurahan 
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Joyosuran secara astronomis terletak antara 7
0 

35’1,1’’ LS - 7
0 

35’34,3” 

LS dan 110
0 

49’22,2” BT - 110
0 

49’54,3” BT. 

Permukiman di Kelurahan Joyosuran ini cukup padat yang berada 

di dekat Sungai Jenes juga ada. Pada umumnya permukiman berada di 

dataran rendah, sehingga mengakibatkan Kelurahan Joyosuran rawan 

terhadap bencana banjir, yang dibelah Sungai Jenes ini dikarenakan 

limpahan banjir dari Sungai Jenes maupun Sungai Bengawan Solo. 

Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Joyosuran 

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Kondisi sosial masyarakat 

Kelurahan Joyosuran yaitu adanya komunitas sosial. Pada waktu satu 

bulan sekali masyarakat mengadakan Pertemuan pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), dan kampung ini juga terdapat kegiatan karang taruna. 

Kondisi ekonomi Kelurahan Joyosuran ini sudah merata, memiliki jumlah 

usaha kecil-kecilan yang meliputi toko, warung makan, terdapat industri 

kecil seperti besi bekas dan pembuatan peti jenazah yang memberikan 

kesempatan kerja yang luas. 

Kondisi topografi Kelurahan Joyosuran yang mempunyai 

kemiringan tanah 0-40
0
. Bentangan topografi Kelurahan Joyosuran adalah 

dataran rendah, dimana terdapat sungai yaitu Sungai Jenes yang 

merupakan anak sungai dari sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, 

letak topografi tanahnya rendah menjadi salah satu sebab terjadi bencana 
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banjir dengan ketinggian tempat di atas permukaan laut adalah 80-100 

meter.  

Kronologi bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Joyosuran 

terjadi bencana banjir akibat limpasan dari bantaran Sungai Jenes. Banjir 

di Kelurahan Joyosuran yang terjadi pada tahun : 1996-2013 dimana pada 

tahun-tahun tersebut Kelurahan Joyosuran mengalami bencana banjir, 

yang tergantung dari ketinggian curah hujan. Lokasi perkampungan yang 

merupakan dataran banjir. Lokasi paling rawan adalah Kampung Tempen 

sudah sering terkena banjir yaitu dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Bencana Banjir yang Terjadi di Kampung Tempen 

Tahun 1996-2013 

No Tahun terjadinya 

bencana banjir 

Keterangan debit air banjir 

1. 1996  Ketinggian air banjir mencapai atas genteng 

warga, hal ini menimbulkan kerugian material 

dan korban jiwa. 

2. 1997 Terjadi banjir besar, hampir kertinggian air 

mencapai genteng warga, banyak warga yang 

sakit dan opname di rumah sakit. Selain itu 

tanggul sungai jebol/rusak. 

3. 1998 Muka air hanya naik ketika curah hujan 

tinggi, sehingga debit air banjir tidak begitu 

tinggi. 

4. 1999 Ketinggian banjir hingga selutut kaki, tidak 

menimbulkan banyak kerugian, namun sedikit 

menganggu aktivitas warga. 
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5. 2003 Tergenang air pada musim hujan, hal ini 

mengakibatkan juga warga terkena penyakit 

seperti : flu, batuk, diare dan gatal-gatal. 

6. 2004 Terjadi banjir besar, muka airnya naik ketika 

curah hujan cukup tinggi terjadi bencana 

banjir. Hal ini mengakibatkan warga 

mengungsi. 

7. 2005 Terjadi banjir besar, hal ini mengakibatkan 

warga mengungsi. 

8. 2007 Terjadi banjir paling besar, ketinggian air 

banjir hingga sepinggang orang dewasa.  

9. 2010 Ketinggian wilayah air banjir setinggi 1,2 

meter lebih.  

10. 2011 Saluran air tersumbat dan menjadi penyebab 

banjir, tahun 2011 ini kampung tempen dan 

sekitarnya bergotong royong untuk 

mengadakan badan jalan dinaikkan 10 meter. 

11. 2013 Saat banjir ketinggian air hingga lutut orang 

dewasa. Warga langsung mengungsi ke 

rumah tetangga yang tidak teredam banjir. 

Sementara warga lainnya melakukan 

penyedotan luapan air dengan 

mengoperasikan pompa penyedot air. 

Sumber : Masyarakat Kampung Tempen. 

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Joyosuran 

rawan terjadinya bencana banjir hampir setiap tahunnya meski ketinggian 

muka air banjir tidak selalu sama pertahunnya. Banjir  yang terjadi pada 

tahun-tahun tersebut menimbulkan banyak kerugian  berupa kerugian 
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material dan korban jiwa. Selain itu juga menimbulkan berbagai wabah 

penyakit di Kampung Tempen diantaranya adalah penyakit flu, batuk, 

diare dan gatal-gatal. Kerugian-kerugian akibat banjir umumnya 

disebabkan kurangnya persiapan menghadapi banjir, sehingga saat 

datangnya banjir masyarakat tidak mampu menyelamatkan harta bendanya 

bahkan jiwa keluarganya. Menanamkan kesiapsiagaan kepada masyarakat 

mengenai persiapan menghadapi bencana banjir, sehingga dapat 

mengurangi  kerugian akibat bencana banjir tersebut. Berdasarkan latar 

belakang dan permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM 

MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI KELURAHAN JOYOSURAN 

KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Joyosuran dalam 

mengurangi risiko bencana banjir? 

2. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kelurahan Joyosuran dalam 

menghadapi bencana banjir? 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas sangat luas dan 

keterbatasan tenaga dan waktu, tidak memungkinkan permasalahan yang 

ada dapat terselesaikan semua, maka peneliti akan melakukan permbatasan 

masalah. Agar peneliti mengarah kepada tujuan maka peneliti melakukan 

manajemen bencana menjadi kesiapsiagaan masyarakat dsalam 

menghadapi bencana banjir di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar 

Kliwon Kota Surakarta. Peneliti ingin mengetahui bagaimana 

kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana banjir dan 

pengetahuan  masyarakat dalam menghadapi bencana banjir tersebut. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Joyosuran dalam 

mengurangi risiko bencana banjir, dan 

2. Seberapa besar pengetahuan masyarakat Kelurahan Joyosuran dalam 

menghadapi bencana banjir. 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. dapat mengetahui kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Joyosuran 

dalam mengurangi risiko bencana banjir, dan 

2. dapat mengetahui pengetahuan masyarakat Kelurahan Joyosuran 

dalam menghadapi bencana banjir. 

F. Manfaat  Penelitian 

Setelah berbagai masalah yang telah dirumuskan di atas diperoleh 

jawabannya, maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lain khususnya 

untuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di 

Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan melatih 

menerapkan ilmu yang telah di dipelajari selama ini. Selain itu 

penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan program studi S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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b. Bagi Pemerintah Kota  

Memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam usaha 

mencegah maupun mengurangi risiko bahaya bencana banjir di 

daerah masing-masing.  

c. Bagi Masyarakat  

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri secara 

aktif dalam melakukan mitigasi bencana banjir secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 

d. Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta penelitian yang lainnya 

terutama masalah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. 

 


